
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU

ESTADO DÊ IIINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688i0001-67 - Travessa Célia Pereira Mendes, 01 - Centro

CEP 36.940-000 - Fone: t33) 3373-LtzZ

ÀTA DE DTSPENSA DE LICITAÇAO N'. 00512018

PROCESSO ADMINISTRATTYO N" 038/2018

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2018 às 13h00min, reuniu-se a Comissão

Permanente de Licitação, presidida pela Sra. Maria Mercês de Moura, tendo como membros

Fernanda Aparecida Batistâ ê Lel Marques Vieira, com a flnalidade de apreciar o pedido requerido

por Nycollas Alves de Paula, atravás do Ofíclo respectivamente, tendo como ordenador de despesas

a sra. Renâta Domingos Bastos, referente à contratação direta por dispensa de licitaçâo da

empresa 2R coMÉRcto DE coNFEcçÕEs ITDA-ME CNPJ 12.887.810/0001-90. objetivando

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e fornecimento de

uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, Minas Gerais- A partir

da análise da documentação juntada aÕs autos do presente prÕcedimento administrativo, verifica-

se que estãô atendidos os requisitos necessários à configuração da dispensa de licitação, nos

têrmos do ârt.24, inc. ll da Lei 8.666/93, quais sejam; Cotação prévia de preços; justificativa

plausível para tanto. Assegurando a compatibilidade do preço proposto com a dotação

orçamêntária prevista. Declara vencedora a 2R COMÉRCIO DE CONFECçÕES ITDA -ME coM O

MENoR PREçO DE RS 1.794,00 (MlL E SETECENToS E NoVENTA E QUATRO REAIS). Desta forma,
tendo â Administração verificado a necessidade de contratação da empresa acima citada, A

Comissão Pêrmanente de Licitação, com base no arÍ. 24, inciso ll, da Lei 8.666/93 junto com

Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu,

resolve julgar DISPENSÁVEL o processo licitatório ern apreço e a Sra. Presidente para posterior

Ratificãção. Nada mais havendo a tratãr êu, Maria Mercês de Moura, Presidente da Comissão

Permânente de Licitaçâo, lavrei a presente ata, que dato ê assino juntãmente com os demais

membros da Comissão.

Santana do Manhuaçu, 31 de agosto de 2018.

Presidente da Comissâo de Licitaçâo
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67 - Travessa Célia Pereira Mendes,0L - centro

CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-LL22

CONTRATO DE FORNECIMENTO N". OO4/2018

ContÍato que enlrr: si Íàzern cle irn lado a Cârnara Munioipal de Santana do Manhuaçu - MG,
com sede à Trar.-essa Celia Pereira Mendcs,0l - Centro - Santana do Manhuaçu,MG, CEP

36.940-000, inscrita no CINPJ sob o n'.26.212.688i0001-67, isento de inscrição llstadual

doravante denominada CONTRAT;{NTE, rcprcsentada neste ato pela Presidente Sra.

Re[ata I)orningos Bastos e a empresa 2R (]OMÉRCIO DE ('ONFE('ÇOES Ll'DA-Nl[,
estabelecida na Av. IIelo Yiana no 119, Bairada, Manhuaçu-llG CEP: 36900-000.

CNPJ: 12.887.810/0001-90 doravante denominada CON'IRATADA, sob os preceitos da Lei
Federal 8.6ó6;93 e -suas allerações, e rnedrante as seguintes Cláusulas e Condições.

CLÁUSTILA PRI]IIEIRA: DO OBJETO

1- Contrataçào de empresa especializada para prestação de seniços de conÍêcçào e
lornecimenlo de unilonres para os servidores da Câmara Municipal de Santana do
Manhuaçu. estado Mrnas Gerais.

CLÁT]SUI-A SEGI.]NDA: DO {.-I.]N DAM EN.TO

1 - Fr-rndamenta-se tal contratação no Processo Licitatório n' 038i2018, Dispensa no.

005,2018. de conlonnidade com a Lei 8 666i93 e suas alterações.

C]I,ÁT]SUL,,{ TERCEIRA: DO YALOR GLOBAL

I - A CON'IRATANTE pagará a CONTRATADA urn r,alor global de R$ 1.794,00 (MIf.
- E SETECENTOS E NOVIINTA E QUAI'RO RIIAIS) pelos serviços especilicados no

Anexo I deste contrato- disorirninarlos abaixo. O pagâmento decorrente da concretização do
obj eto desta licitaçãci será ieito de acordo com os materiais solicitados, após a apresentaçào
dos documentos llscais der idos, nú prazo de ate 30 (trinta) dias. a partir da liquidaçào

ANEX0 I- tbrnecimento de unilormes para os servidores da Câmara Municipal de
Santana do lVlanhuaçu, estado Minas Gerais.

1.1 - Os valores do servrço poderão ser revísados, Íeajustâdôs ou atualizados. atraves de
termo aditivo ou simples apostila, nas hipóteses previstas nc aú. 65 da Lei lederal 8.666/9-1.

('r.Ár sr r. \ er .\RT \: DAS co\DIÇôES DE FoR\[cr\rF\ ro

I - Para atender âos seus interesscs. a CONTRATANTE reserva-se «r direito de alterar
quantitativos. obedecrdos os linrites estabelecidos no art. 65 da l-ei Federal 8.666/93.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS
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2 - Quanto à emissão das Notas Fiscais, as mesmas deverão ser emitidas côntendo os dizeres e

preços em conformidade com a Ordem de Fornecimento ou equivalente emitida pela Câmara
Municipal de Santana do Manhuaçu - MG.

CLÁLTSULA QUTNTA: DOS PRAZOS

1 - O presente contrato 1erá vigência até 3111212018, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

1 - Efetuar a entrega dos produtos, ern estrita observância à sua proposta, sem quaisquer custos
adicionais para a CONTRATANTE;

2 - Assurnir ínteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com a entrega
do(s) objeto(s);

3 - Manter durante a execução do contrato, em cornpatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualit'icação exigidas na licitação.

4-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍatuais, os acréscimos
ou supressões que se Íizerem necessários nas compras, aÍé 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, confonne art. 65, parágrafo 1', da Lei 8.666/93.

5-O licitante vencedor deverá fomecer os serviços de acordo com a proposta, e em câso de
descumprimento na execução dos serviços caberá à contratadâ notificar o licitante e ern caso de
reincidência o sofrerá as pena de aplicação das penalidades e sançôes previstas neste
instrumento convocatório.

CLÁUSULA SÉTNU: DAS OBRIGAÇÕES nO CONTRATANTE

1 - Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas, na forma e no prazo
convencionado;

2 - Efetuar o pagamento ajustado.

3- A fiscaHzar a entrega dos servrços.

CLÁT]SULA OITAVA: DAS §ANÇOES

1 - Pela inexecução das condições estipuladas. a Contratada ficará sujeita às penalidades de
advertência, multa, suspensâo temporária do direito de licitar e aontratar com a Câmara
Municipal de Santana do Manhuaçu - MG, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e

contratar com a Adrninistração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal n.n.

8.666193, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo o contraditório e
a arnpla defesa.

2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: '.e"
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2.1 - 0,3oÁ (três décimos por cento) por dia, até o 304 (trigésimo) dia de atraso na entrega dos
produtos;

2.2 - I0% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trínta) dias,
com a conseqüente rescisâo conftatual;

2.3- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de a adjudicatária,
inj ustificadamente- desistir do rlesmo ou causar a sua rescisão.

3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser paga por
meio de guia própria, a Câmara Municipal, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da
data da sua aplicação.

4 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulâtivamente, de acordo com a gravidade do
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a atnpla
defesa.

CLÁUSULA NONA: CONDTÇÕE,S GERAIS

I - Fica entendido que toda a documentação apresentada neste instrumento, assirn colno no
Edital Convocatório do Processo 038/2018, Dispensa 005/2018 e seus anexos sào

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e

omita em outro, será considerado especificado e válido.

2 - E de total responsabilidade do licitante todas as despesas referentes a todos os encargos de
qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas ou de qualquer natureza, incidenles nos
preços apresentados em sua proposta, inclusive obrigações e encaÍgos trabalhistas referentes aos

seus ernpregados, manutenção e todos os recursos utilizados na consecução do objeto.

3 - Os preços poderão sofrer atualizações com vistas ao equilíbrio econômico-Ílnanceiro, nos
termos do art. 65, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA oÉcTua: DÀ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das seguintes dotações

oÍçamentárias: n": 01001.0103101014.001 33903900000 (Ficha000001l)

CLÁUSULA DÉCIMA PRI]T{EIRÀ: DA FISCALIZAÇÃO E RECEBÍMENTO DOS
PRODUTOS

1 - Responsabilidade Contratante: O órgão competente para receber os serviços objeto deste

contrato é a Câmara Municipal.

2- O licitante vencedor deverá fomecer os servíços de acordo com a Proposta, e em caso de
descumpímento na execução dos serviços caberá à contratada notificar o licitante e em caso de
reincidência o sofrerá as pena de aplicação das penalidades e sanções previstas neste

-F,,
instrumento convocatório.
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CLÁUSULA DÉCtrUA SEGUNDA: DA RE,SCISÃO

1 - h rescisão do presente contrato poderá ser:

1.1 - Determinada por ato motivado da Administração, após processo reguiar assegurado a
c:ontradrtóna e plena defesa, nos casos do arligo 78, incíso I, XII e XVII e § Umco do referido
artigo da Lei Federal 8.666i93 e suas alteraçôes:
1.2 - Ailigável" por acordo entre as partes, reduzida a tenro no processo de licitação, desde que
haja coni,eniência para a Administraçãot
1.i - .Tudicial. nos termos da legislaçãot
l."1 - Nos casos dc rescisão do oontrato, ficará suspenso o paganrento à contratada ate que se

apurem everltuars perdas e danos.

CLÁTISUL.T DÉCDIA TERCEIRA: Do I.oRo

I - Fica eleito o Foro da Comarca de Manhuaçu/MG, para drrimir quaisquer dúvidas referentes a
este contrato, corn renuncia erpressa de qualquer outro. por mais especial clue seja.
2 - E, por estarern assim justos e contralados, os Íepresentantes das partes assinam o pÍesente
instrumento, na prôsenÇa de duas testemunhas abaixo, ern 02 (duas) r.ias de igual teor e forma,
paÍa urn só etêito.

Câmara Municipal de Santana do ManhuaçuÀrÍG, 3 1 de agosto de 201 8.
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RE\ATA DONT,F\GOS BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

CONTRATANTE

2RCOMÉRCrO DE CONFECÇÕES r,rOa-n{r
CONTRATÀDA

'['estemunhas:

NOME: RG:

NOME: RG:
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