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CONVITE Nº 04/2017

EDITAL Nº 43/2017.

PROCESSO Nº 53/2017.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/08/2017.

HORÁRIO: 10 HORAS.

LOCAL: Praça Coronel João Olímpio, n° 91, Centro (Nova Sede da Prefeitura).

1. PREÂMBULO

1.1. A Prefeitura Municipal de Cunha, localizada na Praça Coronel João Olímpio, n.º 91, Centro, diante da
autorização constante no PROCESSO n.º 53/2017, torna público a quantos o presente edital virem ou
dele tomarem conhecimento que se acha aberto o CONVITE n.º 04/2017 destinado a CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E
SUPRIMENTOS DOS MESMOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE
REFERÊNCIA.

1.2. MODALIDADE / TIPO DE LICITAÇÃO: convite / menor preço global.

1.3. DIA, HORA E LOCAL PARA A ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES N.º 01 - HABILITAÇÃO E
N.º 02 - PROPOSTA: dia 24/08/2017, às 10 horas, junto ao Departamento de Compras e Licitações,
localizado na Praça Coronel João Olímpio, n.º 91, Centro, Cunha (nova sede da Prefeitura).

1.4. LEGISLAÇÃO: O Convite será disciplinado pelos documentos que integram o Edital, pela Lei n.º
8.666/93, pela Lei Complementar 123/06 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.

1.5. INFORMAÇÕES: As informações administrativas poderão ser adquiridas junto ao Departamento de
Compras e Licitações, localizada na Praça Coronel João Olímpio, n.º 91, Centro, Cunha – SP, Telefone
12 3111-5000, das 12h às 16h. As informações administrativas poderão ser obtidas junto à Diretoria de
Esportes e Lazer, Praça Cônego Siqueira, n.º 27, Centro, Telefone 12 3111-3059, das 10h às 12h e
das 13h às 16h.

2. OBJETO

2.1. O presente CONVITE tem por objeto a contratação de serviços reprográficos, com fornecimento de
equipamentos, manutenção e suprimento das mesmas, conforme descrição constante no Termo de
Referência (Anexo I).

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes dessa licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02. Serviço de Administração
02.01. Setor de Administração Geral
3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
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4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento pela execução do objeto de ocorrerá de forma parcelada, sendo por ordem bancária ou
extraordinariamente pela Tesouraria, em até 30 (trinta) dias corridos, com a apresentação da(s)
competente(s) documentação(ões) fiscal(is), acompanhada da respectiva planilha de execução dos
serviços.

4.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

5. DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 A presente prestação de serviços terá início imediato, a partir da assinatura do Termo Contratual.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar do presente certame licitatório, todas as empresas do ramo de atividade
pertinente ao objeto deste Convite, tanto as convidadas quanto aquelas que, não tendo sido
convidadas, manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas do prazo final fixado no item 1.3. para a entrega dos envelopes.

6.2. É vedada a participação de empresa cujo dirigente ou sócio majoritário participe como acionista,
sócio majoritário, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente
nesta licitação ou que esteja ligada a qualquer servidor da Prefeitura Municipal de Cunha por
motivos profissionais.

6.3. Não será permitida a participação de pessoa física, de consórcio de empresas, de empresas em
processo de falência, bem como as que estejam, na data para apresentação dos envelopes,
suspensas em seu direito de licitar e contratar com a Administração Pública local, com fundamento
no artigo 87, III, da Lei n.º 8.666/93, ou impedidas de licitar e/ou declaradas inidôneas por qualquer
instância do Poder Público (Municipal, Estadual ou Federal), em qualquer esfera, e não
reabilitadas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São obrigações da CONTRATADA:
I – obedecer rigorosamente o prazo e os locais de execução dos serviços, bem como as especificações do
objeto, dispostos no Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
II – prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a
atender prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução do Contrato;
III – dispor-se a toda e qualquer fiscalização realizada pela CONTRATANTE, no tocante a execução dos
serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato;
IV – prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
V – aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;
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VI – a falta de profissionais, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução do objeto não poderá
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste
Contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas;
VII – possibilitar a CONTRATANTE efetuar vistoria nas instalações da CONTRATADA a fim de verificar as
condições para atendimento do objeto contratual;
VIII – comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, em conta
bancária e em outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
IX – respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
X – fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela CONTRATANTE;
XI – prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações obriga-se a
atender prontamente;
XII – dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do fornecimento;
XIII – indenizar terceiros e/ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
XIV – arcar com todas as despesas de custeio com deslocamentos de seus funcionários e seus técnicos, bem
como todas as despesas de transporte, diárias, seguros ou quaisquer outros custos envolvidos com a
prestação dos serviços;
XV – manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais da CONTRATANTE, de que venha a tomar conhecimento
ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviços objeto
do Contrato;
XVI – manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste
Edital, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei n° 8.666/93.

8 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. São responsabilidades da CONTRATADA:
I) responder todo e qualquer dano que causar ao Município de Cunha ou a terceiros, ainda que culposo,

praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE;

II) responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer
em decorrência do serviço em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de Cunha de
qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III) toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Municipalidade por autoridade
competente em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na
execução do Contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à Municipalidade,
que ficará de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o
valor correspondente.

Parágrafo Primeiro - a ausência ou omissão da fiscalização do Município de Cunha não eximirá a
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.
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9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações do CONTRATANTE :
I indicar os locais, os horários e a forma como deverá ser executado o objeto;

II permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da execução dos serviços;

III notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;

IV efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato.

10. DOS ENVELOPES

10.1. As empresas interessadas em participar do presente certame licitatórias deverão apresentar no local e
prazo previstos no item 1.3., dois envelopes, sendo: ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO e ENVELOPE
N.º 02 - PROPOSTA.

10.2. Os envelopes supra referidos deverão ser opacos e encontrarem-se, quando da entrega, devidamente
fechados e identificados da seguinte forma:

a) ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO
(Nome da empresa licitante – indicação de sua razão social – e seu endereço completo)
Prefeitura Municipal de Cunha
Processo Licitatório n.º 53/2017
Convite n.º 04/2017

b) ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
(Nome da empresa licitante – indicação de sua razão social – e seu endereço completo)
Prefeitura Municipal de Cunha
Processo Licitatório n.º 53/2017
Convite n.º 04/2017

11. DOS DOCUMENTOS
11.1. Os documentos constantes do ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS - deverão ser

datilografados ou impressos, sempre em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, não podendo apresentar rasuras ou emendas que prejudiquem
sua análise ou possam causar dúvidas quanto ao valor proposto, entrelinhas ou cláusulas resolutivas,
devendo ser assinados pelos responsáveis ou representantes legais, com a indicação do cargo,
contendo, ainda, as especificações estabelecidas no item 15 deste instrumento.

12. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

12.1. Para habilitar-se no presente processo licitatório, a licitante deverá, sem prejuízo das demais cláusulas
deste convite, apresentar no ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO, a documentação a seguir indicada:

HABILITAÇÃO JURÍDICA.
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
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d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa relativa à Fazenda Municipal da sede da

licitante pertinente ao objeto licitado, ou outra prova equivalente, na forma da Lei;
d) Certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa relativa à Fazenda Estadual da sede da

licitante ou outra prova equivalente, na forma da Lei;
e) Certidão conjunta negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa, relativa a Tributos Federais

(inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
g) Certidão de negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa perante à Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação de Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pelo Lei n.º 12.440 de 07 de julho de 2011.

12.2. Quando da apresentação da documentação supramencionada, a licitante deverá obedecer
estritamente o constante no item 11 deste instrumento.

12.3. Caso se trate de licitante não convidada, deverá, além dos documentos constantes deste item 12,
apresentar, no momento da entrega do ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO, o certificado de que trata o
parágrafo 1.º do artigo 36, da Lei n.º 8.666/93, a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Cunha ou
por outro órgão da Administração Pública Direta, de modo a se cumprir o determinado no parágrafo 3º,
do artigo 22, da mencionada Lei e o disposto no subitem 6.1 deste instrumento.

12.4. Em todas as hipóteses referidas no item 12 e seus subitens, não serão aceitos protocolos e nem
documentos com prazo de validade vencido. Nos casos em que não constar prazo de validade, a
Comissão adotará o prazo de 90 (noventa) dias contar da data da emissão do documento.

13. INABILITAÇÃO DO LICITANTE

13.1. A Comissão Permanente de Licitações do Município de Cunha considerará INABILITADO o licitante
que apresentar documentação em não conformidade com as exigências desta CARTA CONVITE.

14. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP)

14.1. Tratando-se de licitante ME ou EPP, que apresente alguma restrição na comprovação de regularidade
fiscal, fica resguardado o direito de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa, em até 5
(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a partir do momento em que tenha sido declarada
vencedora.

14.2. A não regularização no prazo previsto implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções legalmente previstas, facultado à Comissão Permanente de Licitações do Município de
Cunha convocar os licitantes remanescentes ou, ainda, revogar a licitação.
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15. DA PROPOSTA

15.1. A proposta deverá constar necessariamente do envelope próprio (ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA
DE PREÇO) e conter as seguintes especificações:

a) Descrição do objeto da licitação, obedecidas às especificações constantes no termo de referência anexado
ao presente;

b) O valor unitário e total de cada item e o valor global pelos serviços objeto do presente processo licitatório;
c) Local, data e carimbo com razão ou denominação social da empresa e assinatura do responsável por ela;
d) No preço proposto deverá estar incluído todos os custos diretos e indiretos, tais como taxas, fretes,

impostos, encargos trabalhistas e previdenciários.

15.2. As propostas apresentadas pelas licitantes terão validade por sessenta dias.

16. ABERTURA DOS ENVELOPES

16.1. No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.3., desse CONVITE, a Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal de Cunha procederá, em ato público, a abertura dos ENVELOPES
n.º 01 - HABILITAÇÃO, cujo conteúdo poderá ser examinado por todos os representantes das
empresas licitantes que demonstrarem essa situação através de documento idôneo e se fizerem
presentes à sessão de abertura.

16.2. Os envelopes serão rubricados pelos integrantes da Comissão e pelos presentes que se apresentarem
como representantes das empresas licitantes e comprovarem tal condição através de documento
idôneo, e ficarão sob a guarda da referida Comissão.

16.3. As dúvidas que surgirem durante a sessão de abertura dos envelopes serão resolvidas pela Comissão
que, se entender, poderá determinar a suspensão da referida sessão, de modo a poder melhor analisar
a questão, promovendo, inclusive, as diligências necessárias para tanto.

16.4. Após a habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado pela interessada e aceito pela Comissão.

16.5. Não havendo licitante inabilitado ou ocorrendo por parte daqueles que o forem desistência expressa de
recurso contra o julgamento da habilitação, poderá a Comissão Permanente de Licitações, na mesma
sessão em que comunicar o resultado da habilitação, proceder à abertura dos ENVELOPES Nº 2 –
PROPOSTA DE PREÇOS - ou marcar outra sessão pública especialmente para esse fim.

16.6. Decorrido “in albis” o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou julgados aqueles
porventura interpostos, a Comissão marcará, através de publicação no site oficial e/ou no Quadro de
Avisos da Prefeitura Municipal de Cunha, local, dia e hora para a sessão de abertura do ENVELOPE nº
2 - PROPOSTA DE PREÇOS das empresas habilitadas e devolução dos mesmos às empresas
inabilitadas.

16.7. Abertos os ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS, os documentos serão rubricados pela
Comissão Permanente de Licitações e por todos os presentes que se apresentarem como
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representantes das empresas licitantes e comprovarem tal condição através de documento idôneo,
passando a ser analisados nos termos dos itens 11, 12 e 15.

16.8. Dos trabalhos realizados em sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, as quais deverão
ser assinadas pelos Membros da Comissão Permanente de Licitações e por todos os presentes que se
apresentarem como representantes das empresas licitantes e comprovarem tal condição através de
documento idôneo.

16.9. Os ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS - das empresas inabilitadas lhes serão devolvidos
devidamente lacrados.

17. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

17.1. Compete à Comissão Permanente de Licitações, após a fase de habilitação, processar, julgar e
classificar as propostas.

17.2. No julgamento das propostas levar-se-á em consideração o atendimento às especificações do
CONVITE e dos demais documentos que integram o presente edital, classificando-as com base no
critério de MENOR PREÇO GLOBAL a ser cobrado para realização dos serviços objeto dessa licitação,
obedecendo a seguinte ordem:

a) Abertos os ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, verificar-se-á se todas as propostas
apresentadas atendem aos requisitos formais e materiais fixados no Convite e demais documentos que
integram o edital, sendo desclassificadas as propostas que não atendam tais requisitos.

b) As propostas classificadas serão separadas, ordenando-se pelo menor preço global, de modo que a
primeira colocada seja aquela que apresentar o preço menor e a última colocada àquela que apresentar o
preço maior.

17.3. Caso ocorra igualdade entre as propostas apresentadas, proceder-se-á ao desempate levando-se em
conta o disposto no § 2.º do artigo 3.º da Lei n.º 8.666/93 e no § 2.º do artigo 45 da mesma Lei,
consideradas, ainda, as novas regras impostas pelo art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06, do
chamado “empate técnico”.

18. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

18.1. Será desclassificada pela Comissão Permanente de Licitações, sem direito a qualquer indenização:

a) a proposta que não atender ao disposto neste Convite;
b) a proposta que não atenda às exigências dos anexos desse edital;
c) a proposta com preço considerado pela referida Comissão como excessivo ou inexeqüível.

19. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

19.1. Encerrada a fase de julgamento, os autos do presente processo licitatório serão encaminhados ao
Prefeito Municipal de Cunha que, concordando com a decisão, homologará a licitação e adjudicará seu
objeto a quem de direito. Não concordando com a decisão, o Prefeito Municipal de Cunha devolverá o
expediente à Comissão Permanente de Licitações para reexame ou revogará a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.
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20. IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E RECURSOS
20.1. A impugnação do instrumento convocatório, bem como os recursos dos atos e decisões exarados

nesta licitação, proceder-se-ão nos termos da Lei n.º 8.666/93.

21. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO

21.1. O objeto da licitação será contratado com o licitante classificado em primeiro lugar, conforme disposto
no item 17. Não sendo celebrado com este, poderá a Prefeitura Municipal de Cunha convocar os
demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação, ou revogar a licitação, nos termos do § 2.º do
artigo 64 da Lei n.º 8.666/93.

21.2. A empresa adjudicatária obrigar-se-á a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme especificações
estabelecidas neste Edital em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergência, as especificações e condições estabelecidas no Edital;

21.3. Correrá por conta da Contratada as despesas diretas e indiretas para o efetivo atendimento ao objeto
licitado, tais como diária, deslocamento de funcionários, alimentação, seguro, transporte.

21.4. O descumprimento das exigências anteriores será interpretado como descumprimento do contrato,
sujeitando o licitante às sanções previstas no item 23 deste convite e autorizando a chamada do
licitante classificado imediatamente após ele, na forma da Lei n.º 8.666/93.

21.5. O licitante vencedor será convocado para a assinatura do contrato no prazo de até 03 (três) dias úteis,
contados a partir do recebimento da convocação.

21.6. O descumprimento pela licitante da exigência apontada no subitem 21.5 será interpretado como
recusa à assinatura do contrato, sujeitando-a às sanções previstas no item 21, bem como autorizando
a Prefeitura Municipal de Cunha a proceder em conformidade com o parágrafo 2.º do artigo 64 da Lei
8.666/93.

22. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

22.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas em lei.

22.2. Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial:

22.2.1. O descumprimento total ou parcial, o cumprimento irregular, a lentidão no cumprimento ou o atraso
injustificado, pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações/responsabilidades contratuais;

22.2.2. A transferência total ou parcial do contrato;

22.2.3. O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução dos serviços, instalações e fornecimentos;

22.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;

22.2.5. A dissolução da sociedade;
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22.2.6. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a
execução do contrato;

22.2.7. Demais motivos especificados no art. 78 da Lei nº 8.666;

22.2.8. O descumprimento do prazo fixado, descabendo, nesse caso, qualquer reclamação ou indenização à
CONTRATADA;

22.3. Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da CONTRATADA,
relativas aos serviços prestados, os quais serão entregues no estado em que se encontrarem, ao
Município de Cunha, que os executará por si mesmo ou por terceiros, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial.

22.4. Caso o Município de Cunha não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento da fatura até que a
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

22.5. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério exclusivo do Município de Cunha, caso a
CONTRATADA descumpra quaisquer das obrigações assumidas ou deixe de executar o contrato com
a qualidade e o rigor a que se obrigou.

22.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.

23. DAS PENALIDADES

23.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a
CONTRATADA  ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais
aplicáveis:
I) advertência;
II) multa;
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a CONTRATANTE e
IV) declaração de inidoneidade.

23.1.1. A advertência será aplicada em casos de faltas leves assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízo de monta ao interesse do serviço contratado.

23.1.2. A multa poderá ser aplicada em caso de descumprimento de prazos contratuais ou a partir da segunda
aplicação de qualquer pena de advertência.

23.1.3. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa diária, de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor
contratado, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo
estabelecido na minuta de Contrato.

23.1.4. No caso de atraso na execução do serviço por mais de 15 (quinze) dias, poderá a CONTRATANTE, a
partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a CONTRATADA
impedida de licitar com o Município de Cunha por um período de 02 (dois) anos.
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23.1.5. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da CONTRATADA ou cobrada
judicialmente.

23.1.6. No caso de cobrança de multa diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do
prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação.

23.1.7. A penalidade de declaração de suspensão temporária de licitar e de contratar com o Município de
Cunha pelo prazo de até 02 anos poderá ser aplicada em caso de reincidência em descumprimento de
prazo contratual, descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, ou ainda em caso
de rescisão contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao Município de Cunha.

23.1.8. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

I) à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses
fatos resultem prejuízos ao Município de Cunha;

II) à CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais e

III) à CONTRATADA que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
IV) à adjudicatária que se recuse a assinar o contrato dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis a

partir da convocação do Município de Cunha;

23.1.9. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas à
licitante que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

23.1.10. As penalidades de advertência, suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade poderão ser
aplicadas juntamente com a pena de multa.

23.1.11. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, serão aplicadas pela
competente autoridade do Município de Cunha, respectivamente, após a instrução do pertinente
processo, no qual assegura-se a ampla defesa da licitante ou CONTRATADA interessada.

23.1.12. A aplicação das sanções de suspensão e declaração de inidoneidade implicam na inativação do
cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado, de se relacionar comercialmente com o
Município de Cunha.

23.2. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Cunha, dentro de
03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

24. DA RESCISÃO CONTRATUAL

24.1. A inexecução total ou parcial, pela adjudicatária, do instrumento contratual a ser celebrado entre ela e
a Prefeitura Municipal de Cunha, além de ensejar a aplicação das multas previstas no item anterior,
autoriza a rescisão do contrato, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, alterada pelas Leis
n.º 8.883/94, n.º 9.648/98 e n.º 9.854/99, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e
sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.
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24.2. Em ocorrendo à rescisão na forma prevista no subitem acima, a Prefeitura Municipal de Cunha poderá,
a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pela adjudicatária, reter
créditos e/ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. Assegura-se à Prefeitura Municipal de Cunha, o direito de, a qualquer tempo antes da contratação,
anular a presente licitação, caso observe ilegalidade em seu processamento ou julgamento, ou revogá-
la, a seu juízo exclusivo, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei
n.º 8.666/93 e suas respectivas alterações.

25.2. Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade representante da
Prefeitura e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em ordem crescente.

25.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo licitatório, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente dos envelopes HABILITAÇÃO ou PROPOSTA.

25.4. Pela elaboração e apresentação das PROPOSTAS e dos documentos de HABILITAÇÃO, o licitante
não terá direito a auferir vantagem, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

25.5. A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do objeto do
CONVITE, pelo prazo e condições oferecidas, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por
despesas decorrentes de custos e/ou serviços não cotados.

25.6. Não será permitida à adjudicatária transferir, sem expressa autorização da Prefeitura, a obrigação
assumida com a proposta.

25.7. Para os atos deste procedimento que a Lei exigir publicação, será utilizado Jornal de circulação local.

25.8. Será o foro da comarca de Cunha competente para dirimir toda e qualquer questão oriunda do
procedimento Licitatório ora em questão.

26. ANEXOS

26.1. Integram esse convite, como se nele estivem transcritos, os seguintes anexos:

a) ANEXO I: TERMO DE REFÊRENCIA;
b) ANEXO II: MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
c) ANEXO III: MODELO DE CREDENCIAL;
d) ANEXO IV: MINUTA DO CONTRATO.

Cunha, 15 de Agosto de 2017.
________________________________________________

Rolien Guarda Garcia
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade Requisitante: Diretoria Administrativa

Justificativa: Serviço essencial aos andamentos dos processos da prefeitura, faz-se necessário a
contratação, face argumentos apresentados na solicitação do departamento administrativo que são
eles: redução de despesas e que os equipamentos a serem fornecidos serão modernos e com
manutenção periódica pela empresa.

ITEM UN QUANT ESPECIFICAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
MÁXIMO

VALOR TOTAL
MÁXIMO

1 Pag 456000

Serviço de reprografia e impressão com
fornecimento de equipamentos mais
suprimentos e peças e todo o serviço de
manutenção dos equipamentos, exceto
papel. Prazo de atendimento de até 48
horas no local do equipamento instalado.
Total de equipamentos: 08 (oito).

R$ 0,0466 R$ 21.249,60

VALOR TOTAL: R$ 21.249,60

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

O(A) _________ (nome da empresa)_____, sediada na ____________, nº_____, CEP _________, na cidade
de____________, Estado ___________, inscrita no CNPJ sob o nº __________, vem, por meio desta,
apresentar sua Proposta de Preço para participação no Convite n.º 04/2017, cujo objeto é a Serviço de
reprografia e impressão com fornecimento de equipamentos mais suprimentos e peças e todo o serviço de
manutenção dos equipamentos, exceto papel. Prazo de atendimento de até 48 horas no local do equipamento
instalado. Total de equipamentos: 08 (oito)., descritos no termo de referência – anexo I.

1. (Descrição e detalhamento dos serviços).

2. Valor total: R$ ___________________________

3. Nos preços apresentados deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tais como,
fornecimento das peças, realização de testes, encargos trabalhistas e previdenciários, impostos, taxas.

4. Validade da proposta: no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA – SP
Praça Coronel João Olímpio , 91 – CEP 12530-000 Cunha – SP

FONE-FAX (12) 3111-5000

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 13/21

ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAL/PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a empresa __________________, sediada à
__________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ sob. n.º ___________ nomeia e constitui seu
bastante procurador o Sr.(a)____________________________(nome do outorgado, profissão, nº da cédula de
identidade e n.º do CPF/MF), com poderes para representá-lo perante a Prefeitura Municipal de Cunha nos
procedimentos do Convite n.º 04/2017, podendo participar das sessões realizadas, assinar propostas, decidir
sobre desistência ou interposição de recursos, assinar atas, enfim, praticar todos os atos que se façam
necessários ao cumprimento regular do presente mandato.

Local, data.

___________________________________________
Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2017

CONVITE N.º 04/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cunha

CONTRATADA: ____________________________________________

OBJETO: Serviço de reprografia e impressão com fornecimento de equipamentos mais suprementos e
peças e todo o serviço de manutenção dos equipamentos, exceto papel. Prazo de atendimento de até 48
horas no local do equipamento instalado. Total de equipamentos: 08 (oito), para a Prefeitura Municipal
de Cunha.

Aos ______ dias do mês de __________ de 2017, de um lado a Prefeitura Municipal de
Cunha, estabelecida à Praça Coronel João Olímpio, n.º 91, Centro, Cunha – São Paulo, representada neste ato
por seu Prefeito Municipal, Rolien Guarda Garcia, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de
outro lado,___________________________________________, estabelecida à Av./Rua
________________________, n.º ___, Bairro___________, ________________ - SP, Inscrição Estadual n.º
____________, CNPJ n.º _________/0001-___, neste ato representada pelo Sr.
________________________________, RG n.º ____________, CPF/MF n.º __________________, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o que consta do competente Processo Licitatório
n.º 053/2017, relativo ao CONVITE n.º 04/2017, têm entre si, justo e acertado o presente instrumento de
CONTRATO, que será regido pelas CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1. O presente contrato tem por objeto Serviço de reprografia e impressão com fornecimento de
equipamentos mais suprimentos e peças e todo o serviço de manutenção dos equipamentos, exceto papel.
Prazo de atendimento de até 48 horas no local do equipamento instalado. Total de equipamentos: 08 (oito), de
acordo com o Edital, respectivos anexos e proposta que integram este contrato.
1.2. Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a
seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatório do
certame licitatório acima indicado, bem como a respectiva proposta e seus anexos, elaborada e apresentada
pela CONTRATADA datada de ___/____/____.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. Pela tempestiva entrega do objeto deste instrumento contratual, o Municípo de Cunha pagará à
CONTRATADA o valor irreajustável de R$___________(_________).
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Parágrafo Primeiro: Os preços acima referidos incluem todas as despesas de qualquer natureza necessárias
à perfeita execução do objeto deste contrato, tais como pessoal, materiais, equipamentos, transportes,
seguros, ferramentas, instrumentos, mão-de-obra, reconstituições, custos administrativos, tributários e
expectativas de riscos, além da parcela de lucro e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento
das obrigações, objeto desta licitação.
Parágrafo Segundo - A nota fiscal/fatura – NF deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:
- identificação completa da CONTRATADA: CNPJ (o mesmo constante no preâmbulo do Contrato, exceto se
for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da
CONTRATADA, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.;
- identificação completa do contratante;
- histórico detalhado e de forma clara contendo a descrição de todos os itens que compõem o objeto do
Contrato;
- o período a que se refere;
- valores unitários e totais dos itens que compõem o objeto contratado.
I) A nota fiscal/fatura deve conter ainda, para controle do Município de Cunha, o número do processo que
originou a contratação.
II) Cabe à CONTRATADA a correta emissão da nota fiscal/fatura em conformidade com a legislação tributária
pertinente, devendo buscar qualquer informação necessária junto ao Fisco ou outra fonte competente, não
cabendo ao Município prestar esse tipo de informação.
Parágrafo Terceiro - A fatura não aprovada pelo Município será devolvida à CONTRATADA para as
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento
da data de sua reapresentação.
I - A devolução da fatura não aprovada pelo Município, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a
suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento das notas fiscais, desde que a execução dos serviços pertinentes tenha sido
devidamente recebida pelo Município de Cunha e tenham sido cumpridas todas as obrigações previstas neste
contrato.
Parágrafo Primeiro – Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.
Parágrafo Segundo – O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação, nos termos da Lei 4320/1964, mediante os serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. A vigência deste contrato será de 12 (dozes) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei e mediante
acordo entre as partes.
Parágrafo Único – Não será concedida pelo Município de Cunha qualquer dilação de prazo para satisfação do
objeto do presente contrato, salvo fato superveniente, devidamente justificado, e aceito pela Municipalidade.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
5.1. No curso da execução do objeto, caberá ao Município, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de
fiscalizar a fiel observância das disposições do presente Contrato.
Parágrafo Único - Para os fins previstos nesta Cláusula, o Município de Cunha registrará em relatório as
deficiências verificadas na execução dos serviços, encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata
correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato.
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CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista:

02. Serviço de Administração
02.01. Setor de Administração Geral
3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. São obrigações da CONTRATADA:
I – obedecer rigorosamente o prazo e os locais de execução dos serviços, bem como as especificações do
objeto, dispostas no Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
II – prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a
atender prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução do Contrato;
III – dispor-se a toda e qualquer fiscalização realizada pela CONTRATANTE, no tocante a execução dos
serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Contrato;
IV – prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
V – aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;
VI – a falta de profissionais, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução do objeto não poderá
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste
Contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas;
VII – possibilitar a CONTRATANTE efetuar vistoria nas instalações da CONTRATADA a fim de verificar as
condições para atendimento do objeto contratual;
VIII – comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, em conta
bancária e em outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
IX – respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
X – fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela CONTRATANTE;
XI – prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações obriga-se a
atender prontamente;

XII – dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do fornecimento;

XIII – indenizar terceiros e/ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
XIV – Arcar com todas as despesas de custeio com deslocamentos de seus funcionários e seus técnicos, bem
como todas as despesas de transporte, diárias, seguros ou quaisquer outros custos envolvidos com a
prestação dos serviços;
XV – manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais da CONTRATANTE, de que venha a tomar conhecimento
ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviços objeto
do Contrato;
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XVI – manter, durante a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1. São responsabilidades da CONTRATADA:
I) responder todo e qualquer dano que causar ao Município de Cunha ou a terceiros, ainda que culposo,

praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE;

III) responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em
decorrência do serviço em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de Cunha de
qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III) toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Municipalidade por autoridade
competente em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na
execução do Contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à Municipalidade,
que ficará de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o
valor correspondente.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza o Município de Cunha a descontar o valor correspondente aos
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem
devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia
defesa.
Parágrafo Segundo - a ausência ou omissão da fiscalização do Município de Cunha não eximirá a
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CUNHA
9.1. São obrigações do Município de Cunha:

I indicar os locais, os horários e a forma como deverá ser executado o objeto;

II permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da execução dos serviços;

III notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;

IV efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
10.1. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:
I - todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato.
II - as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de
trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária para licitar e contratar com o Município de Cunha;
IV - declaração de inidoneidade.
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Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas
contratuais que não causem prejuízo à CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor
da respectiva fatura e/ou serviço contratado, por dia de atraso na entrega, limitada a 10% (dez por cento).
Parágrafo Terceiro – No caso de atraso na execução do objeto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a
CONTRATANTE, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o Contrato, ficando a
contratada impedida de licitar com a Municipalidade de Cunha por um prazo de até 02 (dois) anos.
Parágrafo Quarto – As multas previstas nos incisos acima são aplicáveis, sem prejuízo, ainda, de outras
cominações previstas neste Contrato.
Parágrafo Quinto – As multas serão descontadas da fatura mensal ou cobrada diretamente da CONTRATADA
ou judicialmente.
Parágrafo Sexto – A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a CONTRATANTE pelo
prazo de até 02 (dois) anos poderá ser aplicada em casos de reincidências, em descumprimento de prazo
contratual, descumprimento parcial ou total de obrigação contratual ou, ainda, em caso de rescisão contratual,
mesmo que desses fatos não resulte prejuízo à CONTRATANTE.
Parágrafo Sétimo - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA:
a) descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à

CONTRATANTE;
b) sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de

cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
Parágrafo Oitavo- As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II desta Cláusula.
Parágrafo Nono - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela
competente autoridade da CONTRATANTE, respectivamente, após a instrução do pertinente processo no qual
fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, serão lançadas no Cadastro de Fornecedores do Município
de Cunha.
Parágrafo Décimo - A penalidade de declaração de inidoneidade implica a inativação do cadastro no
Município de Cunha, impossibilitando o fornecedor ou interessados de relacionar-se com a Administração
Pública Municipal.
Parágrafo Décimo Primeiro – A falta de quaisquer dos equipamentos cujo fornecimento e manutenção
incumbem à CONTRATADA, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução
ou inexecução do fornecimento objeto deste Contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo
não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ILÍCITOS PENAIS
12.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93, serão objeto de processo judicial na forma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas em lei.
Parágrafo Primeiro: Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou
interpelação judicial;
I - o descumprimento total ou parcial, o cumprimento irregular, a lentidão no cumprimento ou o atraso
injustificado, pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações/responsabilidades contratuais;
II - a transferência total ou parcial do contrato;
III - o cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços, instalações e fornecimentos;
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IV - a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;
V - a dissolução da sociedade;
VI - a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da contratada que prejudique a execução
do contrato;
VII - demais motivos especificados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
VIII - o descumprimento do prazo fixado, não cabendo, nesse caso, qualquer reclamação ou indenização à
contratada;
Parágrafo Segundo: Havendo rescisão do contrato, cessarão automaticamente todas as atividades da
CONTRATADA, relativas aos serviços prestados, os quais serão entregues ao Município de Cunha no estado
em que se encontrarem, que os executará por si mesma ou por terceiros.
Parágrafo Terceiro: Caso o Município de Cunha não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento da fatura até que a
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Parágrafo Quarto: A não aprovação de qualquer órgão governamental competente, para o fornecimento de
aparelhos/equipamentos de procedência estrangeira que venham a ser contratados pelo Município de Cunha,
implicará a rescisão automática do contrato.
Parágrafo Quinto: O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério exclusivo do Município de
Cunha, caso a Contratada descumpra quaisquer das obrigações assumidas ou deixe de executar o Contrato
com a qualidade e o rigor a que se obrigou
Parágrafo Sexto: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa
Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA reconhece os direitos do Município de Cunha, no caso de rescisão
administrativa, prevista no Art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES
14.1. Na execução dos trabalhos deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com o pessoal da
CONTRATADA e com terceiros, independente da transferência desse risco a companhias ou institutos
seguradores.
Parágrafo Primeiro – Durante a execução do objeto, inclusive nos períodos de prorrogação contratual que
porventura hajam, a CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às normas de Segurança e Medicina do
Trabalho, de acordo com a Lei 6.514, de dezembro de 1977 e todas suas normas regulamentadoras.
Parágrafo Segundo – O Municípo de Cunha reserva o direito de fiscalizar o perfeito cumprimento de todos os
itens de segurança, podendo interromper o andamento do serviço e/ou bloquear seu pagamento, pelo não
cumprimento das exigências previstas.
Parágrafo Terceiro – Em caso de acidente a CONTRATADA deverá:
a)   prestar socorro imediato às vítimas;
b) paralisar imediatamente o serviço no local do acidente a fim de não alterar as circunstâncias relacionadas

com o referido acidente;
c)   solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização no local da ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do Município de Cunha;
II - O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que desabone ou que afete a
idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa participante, implicará, necessariamente, na
rescisão contratual;
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III - em razão de eventuais alterações estruturais da CONTRATANTE poderá haver modificações nos locais de
fornecimento dos materiais e/ou execução dos serviços, caso em que a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;
IV - a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação
aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer
forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a
serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e criminalmente, responsável por sua indevida
divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der
causa.

DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1. As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida de
comum acordo entre as mesmas.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em três vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas.

Cunha/SP, ___/_______ de 2017.

_________________________
CONTRATANTE

____________________________

CONTRATADA

Testemunhas:

1)  Nome ____________________________________.

RG __________________________________.
Assinatura  ____________________________.

2)  Nome _____________________________________.

RG ___________________________________.
Assinatura  _____________________________.


