
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU

E,STADO DE iJIINAS GERÂIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67 - Travessa Célia Pereira Mendes,01 - Centro

CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1122

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇAO N". OO4/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 037 12018

Aos quatro dias do mês de julho de 2018 às 13h00min, reuniu-se a Comissâo Permanente
de Licitâção, presidida pela Sra. Maria Mercês de Moura, tendo como membros Fernanda
Aparecida Batista ê Lel Marques Vieira, com a finalidade de apreciar o pedido formulado pela
presidente da Câmara Munícipal Renata Domingos Bastos, através dê Ofício respectivamente,
tendo como ordenador de despesas a mesmâ, referente à contratãção direta por dispensa de

licitação da empresa GUILHERME I"ACERDA GOULART LTDA-ME CNPJ 01.549.798/0001-9&
objetivando contratação de empresa especialiuada para aquisição de dez rnicrofones de mesa
gooseneck e uma mesa de som para atendeÍ o plenário de reuniões Crisíano Freitas Souza
II da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, estado Minas Gerais.

A partir de análise da documentaçâo juntada aos ãutos do prêsente pÍocedimento

âdministrativo, verifica que estão atendidos os requisitos necessários à configuração da dispensa

de licitação, nos termos do art. 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

orçamentária prevista. Declara vencedora a empresa GUILHERME TACERDA GOUTART LTDA -ME.
COM O MENOR PREçO DE R§ 7.080,00(SETE MIL E OITENTA REAIS). Desta forma, tendo a

Administração verificado a necessidade de contratação da empresa ACIMA citada, a Comissão

Permanente de Licitação, com base no drt- 24, inciso ll, da Lei 8.666/93 junto com o Parecer

.,uridico, emitido pela Assessoria JurÍdica da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, resolve

julgar DISPENSÁVEL o procêsso licitatório em apreço a Sra. Presidente para posterior Ratificação.

Nada mais havendo a tratar eu, Maria Mercês de Moura Presidente da Comissâo Permanente de

Licitação, lavro a presente ata, que dato e assino juntamente com os demais membros da

Comissão.

Santana do Manhuaçu, 04 de julho de 2018.

Presidente da Comissão de Licitação

Membros:

^s'
LHERME LACERDA GOUTART L



GÂMARA MUN|CIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU

ESTADO DE MINAS GERÀ§

CNPJ: 26.212.68810001-ô7 - Travessa Célia Pereira Mendes, 01 - centro

cEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-LtZz

CONTRATO DE FOR}IECIMENTO N" OO3/2018

Contrato que entre si Íazem de unr iado a Câmara t\ziunicipai de Santana do Manhuaçu - iviG.

com sede à'fravessa Célia Pereira Mendes,01 - Centro - Santana do ManhuaçuMG, CIEP

36.940-000, inscrita no CNPJ sob o n'.26.212.688/0001-67. isento de Inscrição Estadual

doravante denorninada CO\TRATANTE, representada neste ato pela Presrdente Sra.

Renata Domingos Bastos e a cmpre sa (lI-iILHERlVltr LACERDA GOt LAR'I' L'[DA-11{11

estabelecida na Rua: Capitão Quintino dc Souza n" 135. llairada , Manhuaçui MG CEP:

36900-000. CNP.!: 01.549.798/0001-98 doravante denominada CONTRAT-{,DÀ- sob os

preceitos da Lei Federal 8.666193 e suas alterações. e mediante as seguintes Cláusulas e

Llondições.

CLAIjSULA PRIIIIEIRÀ: DO OBJETO

I ContÍataÇão de empresa especializada para aquisiçào de dcz microfones de mesa
gooseneck e uma mesa de som para atender o pleriário de reuniões Cristiano Freitas Souza
II da Câniara Municipal de Santana do Manhuaçu, estado Mirras Gerais.

CLÁUSULA SECTINDA: DO I-T1NDA]II-ENTO

I - Irundamenta-se tal oontÍatação no Processo Licitatório n' 03712018, Dispensa n'.
00,1/2018, de conlbrrrrdade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSUt,.{ TERCEIRA: DO VÀLOR GLOBAI-

1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA um valor global de RS 7.080,00 (SETE
MIL E OITENTA REAIS) pelos serviços especificados no Anexo I deste contrato.
discriminados abaxo. O pagamento decorrente da concretização do o§eto desta licitaçào
será feito de acordo com os materiais solicitarlos, após a apresentação dos docurnentos
ftscais devidos, no prazo de ate 30 (trinta) dias a partir da liquidação.

ÁNEXO I- aquisiçào de dez rnicrolbnes de mesa gooseneck e uma mesa de som
para alender o plenário de reuniões Cristiano Freitas Souza Il da Câmara Municipal de
Santana do Manhuaçu, estado Minâs Gerâis.

1.1 - Os valores do fornecimento poderão ser revisados, reajustâdos ou atualizados, atÍavés
de tenno aditivo ou simples apostila, nas hipóleses prelistas no ar1. 65 da L,ei L-ederal

.F',l
8 666t93



CÂMARA MUNICIPAL DE SÂNTANA DO MANHUAÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.2'12.ô88/0001-67 - Travessa célia Pereira Mendes, 01 - centro

CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-L722

Ct,ÁT]ST]I,A QUARTA: DAS CONDIÇOES DE FOITI*ECIMINTO

I - Para atender aos seus interesses, a CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar
quantitativos, obeciecidos os Iirrites estabeieoicios no afi. 65 da Lei Federai 8.666iS3.

2 - Quanlo à emissâo das Notas Fiscais, as mesmas deverão ser emitidas contendo os dizeres e
preÇos em conl'ormidade conr a Ordem de Fornecimento ou equivalente emitida pela Câmara
Municipal de Sanlana do Marúr"raçu - MG.

cLÁusULA Q[[NT-{: Dos PRA.zos

I - O presente contÍato terá vigência até 3l/12i2018, com inicio â partir da data cle sua
a-(sinatura

CLÁUSTJI-A S[,XTA: DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

l - Efetuar a cntrcgâ dos produtos, em estrita observância à sua proposta. sem rluaisquer custos
adicionais para a CONTRA fANI'E:

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

3 - Manter durante a erecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
todas as condições de habilitação e qualiticaçâo exigitlas na licitaçâo.

4-A CONTRATADA llca obrigada a aceitar, nas mesmas condições oôntÍatuâis, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nccessários nas oompras. até 25oi'o Lvinte e cinco por oento) do
valor iniciai atuaiizado do contrato. conlbnre art. h5. paÍagraÍb i', cia L.ei 8.66ót93.

5-O lir:itante vencedor deverá lornecer os ecluipamentos de acordo com a pÍoposta, e em câso
de descuinprimento no fornecimento dos equipamentos caberá à contratada notilicar o licitante
e er-n caso de reinçidênçra o sofierá as pena de apiicação das penalidades e sanções prer istas
ncste instrurne n l.o con\ ocalüÍi(i

CL,ÁTJSULA S[,TI,VÍA: DAS OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE

1- Receber o objeto deste contrato nas oondições avençadas, na I'onna e no prazo
convencionado;

2 - EÍêtuar o pagamento ajuslado.

j- A llscalizar a entrcga Jor equiplrncntos.



CÂMARA IIUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67 - Travessa céliâ Pereira Mendes,01 - centro

cEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1!22

CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES

1 - Pela inexecução das condições estipuladas, a ContraÍada ficará sujeita às penalidades de

âdvertência, multa, suspensão tempoÍária do direito de licitar e contrataÍ com a Cànara
Municipal de Santana do Manhuaçu - MC, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e

conlÍatar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal n.o.

8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabiveis, garantindo o contraditório e

a ampla defesa.

2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:

2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, aÍé o 300 (trigésimo) dia de atraso na entrega dos
produtos;

2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias,
com a conseqüente rescisão contratual;

2.3- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de a adjudicatária,
injustificadamente, desistir do mesmo 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 apiicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do
descumprirnento, após regular processo administrativo. garantido o contraditório e a ampla
defesa.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇOES GERAIS

I - Fica entendido que toda a documentação apresentada neste instrumento, assirn como no
Edital Convocatório do Processo O37l2Ol8, Dispensa 004/20f8 e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e

omita em outro, será considerado especiÍicado e válido.

2 - E de total responsabilidade do licitante todas as despesas referentes a todos os encargos de
qualquer natureza e quaisquer despesas adurinistrativas ou de qualquer natuÍeza, incidentes nos
preços âpresentados em sua proposta, inclusive obrigações e encaÍgos trabalhistas referentes aos
seus empregados, manutenção e todos os tecursos utilizados na consecução do obj eto.

3 - Os preços poderão sofrer atualizações com vistas ao equilíbrio econômico-financeiro, nos

termos do art. 65, da Lei Federal 8.666/93.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU

ESTADO DE i,IINAS GERÂIS

CNPJ: 2ô-212.688/0001-67 - Travessa Célia Pereira Mêndes, 01" - Centro

CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1L22

CLÁUSULA DÉCNaA: DA DOTÂÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - As despcsas dccorrentes desle contrato correrão por conta das seguintes dotações

orçamentárias:n": 01001.0103101014.001 33903900000(Ficha00000i1)

CLÁUSTIT,A DÉCIN'L{ PRINTEIRA: DA FISCALIZAÇ,\O E RECEBIMENTO DOS
PRODTITOS

| - R-esponsahrlidade Contratante: O órgão competente para receber os sen,iços ol:jeter desle
contÍato e a Câmara N4unicipal.

2- O licitante vencedor deverá lbmecer os ecluipamentos de acordo com a Proposta, e em caso
de descumprirrento no l-omecirnento dos equipamentos caberá à contratada notiÍlcar o licitantü
e em caso de reincidência o solierá as pena de arrlicaÇão das penalidades e sanções previstas
nestc rnslnlrncnto conr ocalorio

CLÁT]STiLA DÉCINTA SEGUNDA: DA R,ESCISÃO

1 - A rescisão do presente contrato poderá ser:

l.i - Deterrninada por ato motivado cia A<imrnistraçào. após processo regular assegurado a

contraditória e plena deÍêsa, nos casos do artigo 78, inciso l, XII e XVII e § Unico do referido
artigo da Lei Federal 8.666i93 e suas alteraÇões,
1.2 - Anigável, por acordo entre as partes. reduzida a tenno no processo de licrtação, desde que
haja conveniôncia para a Administração;
1.3 - Judicial, nos temos da legislação.
1..{ - Nos casos de rescisão do contÍato, ticará suspenso o pagan:rento à contralatla até que se

apurem eventuais perdas e danos.

--: r;. :- .-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.2'12.688/0001"67 - Travessa Célia Pereira Mendes, 01. - CentÍo

CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-L722

CLÁUSTILA DÉCIMA TERCEIR.{: Do FoRo

1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Manhuaçu.MG, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a
este contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.

2 - E, por estarem assim j ustos e contratados, os representantes das partes assinam o presente
instrumento, na presença de duas testernunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e fonna,
para um só efeito.

Cârnara Municipal de Santana do ManhuaçuMG 04 de julho de 2018.

/'
I.. .,,í
I'Jí'I

RENATA DOMMN«)S BASTOS
PRE,SIDENTE DA CAMARA

CONTRATANTE
CONTRATA

Testemunhas:

NOME: RG:

*o*, @/ ^o,


