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TEmo ADITIVO DO EDrTAG D_ _NGnO _NsENcr_ NO 09/2013

Fica aditado o presente Edital de Pregão Presencial nO 09/2013,
para se fazer incluir a presente minuta de contrato anexa.

Horto_ândia, 30 de abril de 2013.

L_is C�sar  Baráo
PNGOE_RO - _o_ta_ia _ n_ _04/_3

Rua Joseph Paul Jul ien Burlandy, 250 - Pa rque Gabrief - Hortolând ia-SP - Cep: 13.186-620
fane: 19-3897-9900 - www.cmh.sp.gov.br



______________ cAmARlA*m_uN_clpAlDEHo__RT_o__AND_Alll

,_a,_ _ 28Q
_ ?_L c _ __J _ n
'_ ,__ i_ _ ,,,

__ __ Estado de Sáo Paulo
__ _ 5_'__ _

(MI NUT A DE CO NT RA TO)

_oca_�o  de má_ina fotocopiado_a, incluso material e _anuten_âo

CO M RA T ANT _: C ÂM h Rn MUMICIPA_ DE HORTOLANDIA

CONT RAT_A:

OB _ TO: _ocaç�o  de Equipamentos de Impressao

_ oR: R5

P RA 20: Entrega imediata

_ROC_SSO _ICITATORIO: Pregâo Presencial nO 09/20l3

_RoCESSo AD MINIsT _ TIvo: l40/2013

Aos _ dias do mês _ do ano de dois mil e onze (20l3) nesta
cidade de Hortolândia, Estado de Sao Pau_o, as partes, de _ _ado
_^ _ ICI__ DE HORTO _ IA, �rg�o  de direito público interno,
cadastrada no CGC/MF sob o nO 68.O08.895/OOl-44, com endereço �  rua
Joseph Paul Julien Burlandy, 250 - Parque Gabriel - Hortolândia-SP,
neste ato representado por seu Presidente, Vereador
RG: _, CR_: _, doravante designada ''CONT RAT _ E''e
de outro lado a Empresa _ com sede à Rua
inscrita no CNPJ sob nO
neste Ato representada pelo Sr. _ n, brasileiro, casado,
empresário, portador do RG. nO _ e do CPF. NO
residente e domiciliado à , SR, CEP ,denominada
COMTRATnDn, resolvem celebrar o presente Contrato/ mediante as
seguintes Cláusulas e condições:

DO O_ _ _O

C_USU_ 1i) h COMTRATAMTE, mediante o presente instrumento, loca,
junto à CONTRATADA, 28 máquinas de impress�o  com franquia anual de
l.344.OOO cópias em preto e branco e 02 m�quinas  de impressão com
_ranquia anual de l20.000 c�pias  coloridas, incluindo:
RuaJoseph PauIJulien Burlandy,250 - Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:_3.186-620
fone:19-3897-9900 - w w w.cmh.sp.gov.br



_______ _ _cAmARAmuNlc_pALDEHoRToLAND_A

? _,,_? _ 29
O __0,??__'?,?_._
'__ __ . ?.q
;_ _ __'_
__ __- Estado de Sáo Paulo
_ _2 ___m_ M,_m^' '

a) assistência técnica preventiva e corretiva;
b) disponibilizaç�o  de um funcion�rio  com capacitaçáo técnica;
c_ backup de equipamento quando necessário;
d) reposiçao de inswnos, inclusive pape_;
e) instalaçâo física dos equipamentos de impress�o  e padroni2ação das
configurações;
_) software de bilhetagem;
g) servidor de impressao;
h) implementacâo da infraestrutura do active directory para servidor da
Câmara Municipal;
i) treinamento de usuários;
j) implementaçao de controlador para contabilização de impress�o;
h) servi4o técnico estrutural de domínio.

Tudo em conformidade com as descriçôes e especificacoes constantes no
Anexo I, do presente Edital de Pregáo Presencia_.

Dn EmD _ NTn_o _G_

C _ USU _ 2B) O presente Contrato �  firmado por meio de processo
licitatório na moda1idade Rregâo Rresencia_, que levou o nO 09/20l3, em
conformidade com a _ei nO lO.520/02 e _ei nO 8.666/93, ap1icáveis �
execuçao deste Contrato.

DOS DOC _ NTOS INT_G Rm TES DO CON _ TO

C_USU_ 3^) Constituem parte integrante do contrato os seguintes
documentos, cu7o teor as partes declaram ter pleno conhecimento:
a) - Edital de Pregâo Presencial nO 09/2013;
b) - Propostas e documentos que integram o processo, firmados pela
COMTRATnDn.
3'._ - Em caso de diver_ência entre os docwnentos integrantes e o
contrato, prevalecerá este último, desde que atenda e defina melhor o
objeto contratado e, em especial, ao interesse público, observada ainda
a cláusula seguinte;
3'.2 - Os documentos supracitados deverâo ser suficientes para,
em complemento deste contrato, definir a sua intenc�o  e, desta
forma, reger a execucào adequada do objeto contratado dentro dos
mais a_tos padrôes da técnica atual.

DAs o_RIGAc�Es  Dn coNTRnTnDn
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C_US _ _') Pelos termos do presente Contrato a CONTRATADA se obriga
aN
a) Entregar o(s) serviço(sJ adquirido(s) em estrita confonnidade com as
especificações do Edital, e cumprir o compromissado referente �
garantia, bem como responder por todo o ônus referente ao bem ora
locado(s)/fornecidos, e compromissos ora e na forma como contratados,
desde a entrega do bem até o termo final ajustado para eventuais
necessidades de reparaç�o  e/ou substituiçáo deste;
bJ A qualquer tempo, quando solicitado pela CMH, comprovar a quita4ão
de todos os tributos decorrentes do contrato;
c) Manter a Contratante e seus representantes legais a salvo de
qualquer responsabilidade pelo uso dos bens locados/fornecidos pela
presente contrataçao, a qualquer tempo, tudo em conformidade com as
normas previstas ou amparadas pela legislação em vigor;
dt Utilizar de forma privativa e confidencial os documentos fornecidos
pela CMH �  licitante-contratada, caso necess�rios  ao andamento da
execuçao contratual;
f) Submeter-se �  mais ampla fiscalizacâo da CMH, por meio de seus
prepostos, a qualquer época durante a vigência do contrato, a qual
poder�  ser efetuada nas instalaç�es  da _icitante, tudo isso visando o
rigoroso cwnprimento das obrigacóes contratuais;
g) n licitante-contratada dever�  encaminhar a CMH dentro do prazo
proposto, a correspondente nota fiscal/fatura referente ao valor
proposto da ora contratado, para fins de pagamento.

Dns o_RIGncôEs Dn coNTRAT mT _

C_USU_ 5i) A CONT_TAMTE se obriga a:
a) Emitir requisiçôes/solicitaçoes quando e se necessários referentes �
eventual manutençâo/reparacão e/ou substituiç�o  do bem ora locados,
podendo ser via fax, e-mail ou telefone, sempre com clareza de data e
hora da solicitação, para fins de c1wnprimento dos prazos propostos;
b) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser
solicitadas pela COMTRhTADA, desde que pertinentes;
c) Pagar a importância correspondente ao bem locado no prazo e formas
propostos;
dt Acompanhar e fiscalizar a execuç�o  do presente Contrato, por meio de
wn servidor ou comissão especialmente designado que anotar�  em registro
próprio todas as ocorrências a ele relacionadas.
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DAS _EN _ ID nD ES

C��USU_  6') - n vencedora do certame que descwnprir quaisquer das
cl�usulas  ou condições do presente edital, ficar�  su7eita às
penalidades previstas no art. 70 da _ei nO lO.520/02, bem como aos
arts. 86 e 87 da Lei nO 8.666/93.

6._ - Mos termos do art. 87 da _ei nO 8.666/93, pela inexecu4ão total
ou parcial deste contrato, a contratada, qarantida a pr�via  defesa,
ficará sujeita às seguintes sanç�es:

a) advertência;

b) multa de lO'_o (de2 por cento) do valor do contrato;

c) suspensâo temporária de participacâo em licitaçâo e impedimento de
contratar com este órgão promotor do certame, por pra2o de até 2 (dois)
anOS_

d) declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
ndministracão _ública em geral, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou at�  que seja promovida sua reabilitaç�o
perante a pr�pria  autoridade que aplicou a penalidade, que ser�
concedida sempre que o contratado ressarcir a A_inistraçâo pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sancao aplicada com
base na alinea anterior.

6.2 - Se o valor da multa ou indenizaçao devida nao for recolhido, ser�
automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a
contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1_ (_
por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

6.3 - np�s  a aplicacao de quaisquer das penalidades acima previstas,
realizar-se-á comunicaçáo escrita à empresa, e publicac�o  no Órgâo de
Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de
mora), constando o fundamento legal da puniç�o,  informando ainda que o
fato ser�  registrado no cadastro correspondente.

DA N SCISA0 CONT _ TV _
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C_USU_ 7^) Sâo causas que ensejam a rescisâo do presente Contrato,
respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório:
a) O nào cumprimento de cl�usulas  contratuais, suas especificacôes ou
prazos;
bt O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, suas
especificaç�es  ou prazos;
c7 A lentidâo no cwnprimento do contrato, inviabilizando ou
impossibilitando a utilizaç�o  do(s) objeto(s) contratado(s) pela
CONTRATAMTE para as finalidades a que se destinam;
d) O atraso injustificado no inicio da entrega do(s) objeto(s)
contratado(s);
e) A paralisaç�o  da entrega do(s) objeto(s), sem justa causa ou prévia
comunicaçâo à COYTRATAmTE;
f) A subcontrataçao total ou parcial do objeto, associaç�o  da
COMTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das
obrigacoes contraídas, bem como a fusão, cisao ou incorporacao da
CONTRATADA que afetem a boa execuç�o  do contrato, sem prévio
conhecimento e autorizaçâo da COMTRATANTE;
g) O desatendimento de determina4ôes regulares da fiscalizaçào, assim
como a de seus superiores;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em
registro pr�prio,  pelo representante da COMTRATAMTE designado para
acompanhamento e fiscaliza4âo deste contrato;
i) A decretaç�o  de falência da COMT RA TADA;
j) A dissoluçâo da COMTRATADA;
k) A alteracão social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
COMTRATADA, que prejudique a execucão deste contrato;
l) Ra2ões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, 7ustificadas e determinadas pela m�xima  autoridade da
esfera administrativa da C0mTRATANTE, e exaradas no processo
administrativo a que se refere este contrato;
m) n ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execuç�o  deste contrato.
7'.2 A rescisào do contrato obedecer�  ao que preceituam os artigos 79 e
80 da _ei de _icitaçôes.

DO PA _ N_O

C_USU_ 8i) O pagamento do(s) objeto(s) licitado(s), dar-se-á mediante
fechamento mensal, efetivando-se em até 05 (cinco) dias úteis, contados
da data do recebimento da Mota _isca_/Fatura na sede da coMTRATnNTE,
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que dever�  ser atestada pelo Setor Competente, para efeito de
liberaçáo do pagamento, respeitada sempre a Ordem Cronol�gica  de
pagamentos prevista pela Lei _ederal 8666/93, e suas alterac�es
introdu2idas através das _eis Tederais 8883/94, 96Q8/98 e 9854/99.

8i._ - Havendo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento por
parte da COMTRATANTE, incidir�  correçao monetária da parcela, calcu_ada
segunda a variação do _.N.P.C., ''Pr�  Rata Die", devida entre o dia que
se daria o pagamento até o dia do efetivo pagamento.
8i.2 - Em caso de irregularidade na emissâo dos documentos fiscais, o
prazo de pagamento será cantado a partir da regularizaç�o  dos mesmos e
sua reapresenta4ao.
8^.3 - A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha
direito, enquanto nâo sanados os defeitos, vícios ou incorreçôes
resultantes da inexecucão contratual e/ou nao recolhimento de multa
aplicada.
8^.4 - _ica estabelecido que o preço cotado e apresentado n�o  sofrer�
reajuste, conforme disp�e  a _ei Federal nO 9.069/95, uma vez que, o
prazo previsto para a entrega do(st objeto(s) licitado(s) ser�  de 12
(doze) meses. Todavia, se houver prorrogaç�o  contratual e ultrapasse o
prazo anual consignado na referida lei, e desde que reste devidamente
caracterizado e justificado o desequilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, fica desde já estabelecido �  possibilidade de
reajustamento de preço, para o período restante, sendo que, o mesmo
ser�  efetuado com base na variação do I.M.P.C., vigente à �poca  e
tomando-se como base a data de assinatura do contrato.

ns _ TE RA côEs co NT RA Tv nrs

C_USU_ 9i) Este Contrato poder�  ser alterado, nos casos previstos
pelo artigo 65, da Lei nO 8.666/93, sempre através de termo aditivo ou
aditamento, n_erados em ordem crescente.

Dn ___rCA CÃo

C_USU_ _O^) O extrato do contrato ser�  publicado no Diário Oficial do
Estado, às expensas da COMTRATANTE.

DA VIGENCIA
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C��USU___i)  O presente cantrato terá vigência de 12 meses, podendo ser
prorrogado por igual período.

Dn DoTnÇ�o  oR _ NT _In

C�ÁUSU_12i)  As despesas decorrentes do objeto da presente contratação
correrão à conta dos recursos dotaçâo orçamentária do Poder legislativo
sob nO 3.3.90.39 (outros serviços de terceiras)

Dns D_s_osrcôEs GE Rn rs

C_US MA _3^) A CONT_TADA se obriga a aceitar, nas mesmas condicões
ora pactuadas, acréscimos ou supress�es  que se fizerem necessários no
percentual de at�  25O_ (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
13i.1) A COMTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e
confidencial, os documentos fornecidos pela COmT_TAmTE para execuçao
do contrato.
13^.2) Para efeito deste contrato, nao será considerado como
precedente, novacão ou ren_ncia aos direitos que a lei e o presente
Contrato assegurem às partes, a tolerância quanto a eventuais
desc_primentos ou infrações relativas a cláusulas e condições
estipuladas nos termos do presente Contrato.
_3^.3) A COMTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucâo
do contrato, as condiç�es  de habilitaçâo e qualificacâo
necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste.
13^.4) Em caso de dúvidas da CONTRATADA na execuçao dos servicos
do objeto ora contratado, estas deverào ser dirimidas pela
CONTRATAMTE, de modo a entender às especificac�es  apresentadas
como condiçòes essenciais a serem satisfeitas.
1t^.5t O presente contrato poderá ser objeto de aditamento mediante
instrumento especifico, que importe em alteraç�o  de qualquer condiçâo
contratual, desde que sejam assinados por representantes legais das
partes, observando os limites e as fonnalidades legais.

DO G_STOR DO CON_RATO

14^) A execu4âo deste contrato será fiscalizado pelo funcionário
, especialmente designado pelo
CONT_TANTE, denominado para este fim, GESTOR e seu substituto
, nâo ampliando nem reduzindo a
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responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, nâo
implicando em co-responsabilidade da CONT_TANTE ou de seus agentes ou
prepostos;

DO _ORO _ DOS _ SOS OMISSOS

15') _ica eleito o foro Distrital de Hortolândia, SP, como competente
para dirimir quaisquer d_vidas oriundas do presente contrato, com
renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
_5i.1) Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais
das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que ha7a
prejuizo para nenhwna delas, tendo por base o que dispôem a Lei n O
8.666/93 e demais normas vigentes aplicáveis à espécie.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, ap�s  lido e
achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente contrato, em 03
(três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de
02 (duas) testemunhas, tamb�m  abaixo assinadas, que será arquivado no
setor de compras desta Câmara, conforme dispôe o artigo 60 da lei nO
8.666/93.

HORT0LnNDIA, xx de xxxxxxxxxxx de 20l3.

COMTRATnNTE

COmT_TnDA

TESTEMUmHAS:

Nome:
RG:
End.:

Nome:
RG:
End.:

RuaJoseph PaulJulien Burlandy,250 - Parque Gabriel- Hortolândia-SP - Cep:J3.186-620
fone:19-3897-9900 - w w w.cmh.sp.gov.br


