ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PALÁCIO POTI CAVALCANTI
Praça Senador Dinarte Mariz, 202 – Centro – CEP: 59290-000 – CNPJ 09.427.998/0001 - 80.

CONTRATO
TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
E
CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CAMARA
MUNICIPAL
DE
SÃO
GONÇALO DO AMARANTE E B. H. G.
MADEIRO, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento contratual onde de um lado a Câmara Municipal de São Gonçalo do
Amarante, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.427.998/0001-80,
com sede na Praça Senador Dinarte Mariz, 202, Centro, São Gonçalo do Amarante/ RN, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Excelência o Senhor Presidente
Vereador Edson Valban Tinôco de Oliveira, brasileiro, casado, capaz, inscrito no CPF/MF sob o nº
028.994.554-27e RG nº 001.606.874 - SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Principal, 231 Serrinha
do meio, São Gonçalo do Amarante/RN, área rural, e de outro lado, como CONTRATADO B. H. G.
MADEIRO, com sede na Rua Eldorado, nº 92 B, Lagoa Nova, Conj. Gramoré, Natal/RN, neste ato
representada pelo Sr. Erivaldo de Melo Madeiro, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF
sob o nº 156.369.924-91 e RG nº 294.497 SSP/RN, residente na Rua Eldorado, nº 92, Lagoa Azul,
Conj. Gramoré, Natal/RN decidiram as partes contratantes assinarem o presente contrato nº 12, o qual
será regido pelas cláusulas a seguir e demais ditames da Lei Geral de Licitações e Contrato (Lei Federal
8.666/1993), que mutuamente acordam e aceitam as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a prestação de 254 serviços de manutenção preventiva e corretiva
com substituição de peças em aparelhos de condicionadores de ar para atender as futuras e eventuais
demandas desta Casa Legislativa, conforme as condições, especificações técnicas e demais exigências
previstas no respectivo Edital, Ata de Registro de Preços e Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO
Este contrato foi formalizado com base no Pregão Presencial 006/2019, estando subordinado aos
ditames da Lei nº 10.520/2002 e de forma subsidiária, à disciplina da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, estendendo-se a vigência por 365 dias
consecutivos, perfazendo 01 (um) ano, até 31/07/2020, podendo ser prorrogado nos moldes da Lei
8.666/93, caso haja interesse das partes;
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pela prestação dos serviços ora contratados, será paga a importância de R$ 47.210,00 (Quarenta e Sete
Mil Duzentos e Dez Reais). O pagamento será realizado nos termos contidos na ata de registro de
preços (anexo III do Edital).
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
5.1 O contrato poderá ser alterado unilateralmente no caso de necessária modificação do valor
contratual em decorrência do acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, até o limite de 25%.
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5.2 O contrato poderá ser alterado por acordo das partes para restabelecer a relação das partes,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos, conforme subitem 14.5 da cláusula 14 do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos seguintes recursos consignados
no Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2019:
Unidade Orçamentária: 01.001 – Câmara Municipal
Projeto Atividade: 2001 – Manutenção das Atividades da Câmara
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações da Contratada:
7.1 Aceitar toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante a prestação dos serviços.
7.2 A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade
única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução dos serviços contratados
e as suas consequências e implicações.
7.3 Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação.
7.4 Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão
de falhas ou defeitos verificados na prestação do serviço, sempre que a ela imputáveis.
7.5 Manter em seu quadro pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigações contratuais, em
todos os níveis de trabalho.
7.6 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros necessários para o recebimento de correspondências.
Constituem obrigações da Contratante:
7.1 Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo e verificação do
cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias e as demais disposições do Edital.
7.2 Verificar se os serviços foram realizados com observação as disposições pertinentes neste Termo
de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento.
7.3 Notificar a empresa por escrito, sobre imperfeições falhas ou irregularidades constantes de cada
um dos serviços que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
8.1 – A contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de
qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos seguintes
motivos:
a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações,
modo e prazos estabelecidos;
b) a subcontratação total ou parcial dos serviços e cessão total ou parcial, exceto com anuência prévia
da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante;
c) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
d) o atraso injustificado no início do serviço;
e) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação;
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f) o desentendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do§1º do art. 67 da Lei nº
8.666;
h) a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil;
i) a dissolução da sociedade;
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
l) Razões de interesse público;
8.2 – Decretada à rescisão contratual, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções
previstas no estatuto das licitações públicas. 8.3 – Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais,
especificações ou prazos, acarretará a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de
quaisquer sanções previstas: a) Suspensão imediata, dos trabalhos no estado em que se encontram;
b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Câmara
Municipal de São Gonçalo do Amarante – RN.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:
9.1. No caso de atraso injustificado, assim consideradas a inexecução parcial ou a inexecução total do
objeto, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, a Contratada ficará sujeita,
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
a) advertência;
b) multa de:

10% (dez por cento) sobre o valor contratado, acaso descumpridos os prazos
contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida;



20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida;
c)
Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Câmara Municipal pelo prazo de até dois (2) anos;
9.1.1A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e decorrer do contrato, bem como a recusa
de assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços no prazo determinado no presente Edital: aplicação
das sanções previstas nas alíneas “a” e “b”;
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesse Edital: aplicação das sanções previstas nas
alíneas “b”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias ensejará a aplicação das
sanções previstas nas alíneas “b” e “c”;
9.2. Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pelo Contratante, a Contratada ficará isenta das penalidades
supramencionadas.
9.3. A multa, citada acima, será recolhida diretamente ao Contratante, no prazo máximo de quinze (15)
dias corridos contados do recebimento da notificação; ou descontada dos pagamentos devidos.
9.4. As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de advertência,
suspensão temporária para licitar e contratar com a Câmara Municipal.
9.5. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº.
8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados.
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CLÁUSULA DECIMA – DO FORO:
10.1 Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato as partes elegem o Foro de São Gonçalo do
Amarante/RN, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem de pleno acordo foi lavrado o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma
para um só efeito, que as partes contratantes assinam na presença das testemunhas abaixo.
São Gonçalo do Amarante/RN, 01 de Agosto de 2019.

Edson Valban Tinôco de Oliveira
Vereador Presidente

B. H. G. MADEIRO
Erivaldo de Melo Madeiro

Testemunhas: _______________________
_______________________
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