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CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ 

CONTRATO Nº 2019.09.1 1.03 

CONTRATO QUE ENTRE SI C ELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ E A 
EMPRESA PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME, PARA O FIM QUE A SEG UIR SE 
DECLARA. 

A C ÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 
doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 
06.577.530/0001-83, com sede à Rua Dep. Manoel Francisco, nº 650 - Bairro - Centro, 
na c idade de Tianguá. Estado do Ceará, através da Presid ência da C âmara, neste 
ato representada pelo Sr. Francisco Cleber Fontenele Silva, brasileiro, casado, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 600.254.153-52 e a empresa: 
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, inscrita no C.N .P.J . sob o nº 20.365.863/0001-70. 
com endereço à Rua João Tome, 486, Monte Castelo, CEP: 60.325-220, na Cidade 
de Forta leza, Esta do do Ceará, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo seu Procurador o Sr. Nelson Soares da Silva , (Brasileiro), (Casado) , 
(Empresário), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 198.338.734-72 . 
resolvem celebrar o presente contrato com as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA · DO FUNDAMENTO 
O 1.0 l . O presente contra to fundamenta-se nas disposições d a Lei Federal nº 
l 0.520/02, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666/93. de 21 de junho de 1993, 
demais alterações e atualizada pela Lei nº 9.648/ 98, de 27 de maio de 1998, nos 
termos do Pregão Presencial nº 008/ 2019-CMT, e resultado da licitação. 
devidamente homologada pelo Presidente da Câmara Municipal, com base na 
proposta da CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato independente 
de transcrição . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
02.0 1. O presente contrato tem como objeto a AQUISIÇÂO DE MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TIANGUÁ/ CE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
íJ3.0 l . Os bens/ produtos serão fornecidos conforme as necessidades da Câ mara 
h/\1Jri1cipol e d e acordo com as ordens de fornecimento emitidas. 
rJ.T ()'} _ 'J ob je to d esta lic itação deverá ser entregue em l O (dez) dias corridos. 
VJr,tucJc,s o p a rlir d e recebimento da ordem de compra, em atendimento à s 
r,,:r. ' : ',,1rJrJd r--! ', rl0 órguo con tratante, contorme as condições estabelecidos no 
I r ,, .1 r i 1 , JrJ f 'l..., I r- ,AO rnSENCIAL 1'-l .º 008/20I9-CMT. ind icado no preâ mbulo deslP 
11 ,·. rr· in ,, r i! ,) 

l 

Parágrafo Primeiro · A <•1ilr• ·r1 ri elo nbjc lo d es te c onlro to J c v1=1 St' I fcilo nc) lo c a l 
,, ,, J, , ' 1'1 11 f 1' l•i r 1llfl'll 'l M 1 111Ir ípol, c 0ri <nHJn pn, c1..mto J u l ~O N.IRA I/\Dl\ o ,; 
,j, ·f 1 ' ' '.'l", ,J, f rril ,ri l1 11 11 ·1, 1, ', • · 1 1u 1n·,, lr 1 11'1\ f) <) rtr -. lriblJI O\ , l ' l l C Otqc, , l r<1bulhh,l n ~ 0 
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Parágrafo Segundo . Os bens/produtos deverão ser entregues devidàrhétii _2 ::-5;-_ ·· 
embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte, 
carga e descarga, assinalando-se na embalagem marca, destino, quando for o 
caso, e as demais características que os identifique. Deverão acompanhá-los 02 
(duas) vias da fatura comercial com as suas especificações detalhadas ou 
documento equivalente, necessário à conferência dos bens/produtos . 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
04.01 . O prazo de vigência do contrato é da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2019. 
04.02. O prazo para fornecimento do objeto ora c ontratado é de 1 O (dez) dias 
corridos, c ontados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento 
respectiva por parte da CONTRATADA . 

CLÁUSULA QUINTA · DO VALOR CONTRATUAL 
05.01. O valor global a ser contratado é de RS 3.231,20 (Três Mil Duzentos e Trinta e 
Um Reais e Vinte Centavos) . 
05.02. No valor acima estipulado já estão inclusos todas as taxas, encargos, 
impostos, fretes, carregamento e descarregamento, seguros, embalagem e demais 
despesas ineren tes ao fornecimento do objeto contratado . 
05.03. Os bens/produtos ora contratados serão fornecidos nas quantidades e 
preços unitários abaixo : 

1 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS BENS/PRODUTOS UNID MARCA QUANT 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

04 

IMPRESSORA MUL TIFUNCIONAL LASER: 
IMPRESSÃO DE ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO A4; 
DUAL SCAN SUPORTANDO ORIGINAIS A6; 1.200 DPI 
DE RESOLUÇÃO EM IMPRESSÃO; UNIDADE 
DUPLEX; ATÉ MAIS DOIS ALIMENTADORES 
OPCIONAIS PARA UMA AUTONOMIA DE 850 
FOLHAS; DESENHO COMPACTO E BAIXO NIVEL DE 
RUIDO; TIPO: MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO 
PARA FORMATOS A4, VELOCIDADE DE 
PRODUÇÃO: ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO EM A4 
RESOLUÇÃO: 300 DPI, 600 DPI, 1.200 DPI; 
CONSUMO DE ENERGIA: IMPRESSÃO/CÓPIA: 661 
W, READY/STAND-BY: 21 W, MODO SLEEP: 1 W, 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 220 - 240 V, 50 HZ 
RUIDO (ISO 7779): RUIDO (ISO 7779 / ISO 9296) UNO 
CÓPIA/IMPRESSÃO: 48.3 DB(A) LPA, READY/STAND-
BY 44.1 DB(A) LPA, MEMÓRIA: 512 MB STANDARD, 
MAX. 1.536 MB MANUSEAMENTO DE PAPEL 
CAPACIDADE DE ENTRADA: 100 FOLHAS NO 
ALIMENTADOR MUL TIPROPÓSITO; 60? 220 G/M2 

BHOTHER 02 R$1.615.60 R$ 3.231 ,20 

A4 , AS, A6, 85, 86, LETTER, LEGAL, ENVELOPES, t 
cu:;TOM (70 /.. 148 MM? 216 X 356 MM) 250 FOLHAS 
f IA CAS:.::E íE UNIVERSAL; 607 163 G/M2 A4, AS, A6, • 
fl'J, U:T f r-R, f EGAL, CUSTOM (105 X '148 MM? 216 X L J 

)~fJ MMJ CAf'Al; IOADE MAX. DE ENTRADA (COM 
ü f-'(/'>f S)· IJ'í(J Fnl HAS UNIDADE DUPLEX: 
IMl'f-<r :.J ;~/\Ci F R[NT( E VERSO STAN DARD, r 
'.)U l-'OI~ li, CHAMM ,1 W, IJ f' ú0 A 103 G/M2; A4, /\5, 
8\ l E. ITCP, l f- (j /\L C/l f'ACIDAm 0(: SAIDA: ISO 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TIANG UÁ 

FOLHAS COM A FACE PARA BAIXO COM 
DETECÇÃO DE LIMITE DE PAPEL PROCESSADOR 
DE DOCUMENTOS: PROCESSADOR INVERSOR DE 
DOCUMENTOS DUAL SCAN: 50 FOLHAS, 50 A 160 
G/M2; A4, AS, A6, B5, B6, LETTER, LEGAL, CUSTOM 
(100 MM X 148 MM A 216 MM X 356 MM) 
COMENTÁRIO SOBRE MANUSEAMENTO DE PAPEL: 
TODAS AS CAPACIDADES DE PAPEL REFERIDAS 
SÃO BASEADAS NUMA ESPESSURA MÁXIMA DE 
O, 11 MM. IMPRIMIR PROCESSADOR: 800 MHZ 
IDIOMA DO CONTROLADOR: PRESCRIBE IIE 
SIMULAÇÕES: PCL 6 (PCL 5E/PCL-XL), POSTSCRIPT 
3 (KPDL 3), PDF DIRECT PRINT, XPS/OPENXPS 
TIPOS DE LETRA: 93 FONTES ESCALÁVEIS PARA 
PCL6/KPDL3, 8 FONTES PARA WINDOWS VISTA, 1 
FONTE BITMAP, 45 CÓDIGOS DE BARRAS 
UNIDIMENSIAONAIS (E.G. EAN8, EAN13) COM 
GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMPROVAÇÃO DE 
ERROS, 1 CÓDIGOS DE BARRAS BIDIMENSIONAIS 
PDF-417, (PCL E OUTROS CÓDIGOS DE BARRAS 
DISPONÍVEIS COMO UMA OPÇÃO) SISTEMA 
OPERATIVO APLICÁVEL: TODOS OS SISTEMAS 
WINDOWS ACTUALMENTE DISPONÍVEIS, MAC 
VERSÃO OS X VERSÃO 10,5 OU MAIS ELEVADA, 
UNIX, LINU X, BEM COMO OUTROS SISTEMAS 
OPERATIVOS MEDIANTE PEDIDO. COPIAR 
TAMANHO ORIGINAL MÁX.: A4 (VIDRO DE 
EXPOSIÇÃO)/ LEGAL (PROCESSADOR DE 
ORIGINAIS) FUNÇÕES DE CÓPIA DIGITAL: SCAN
ONCE-COPY-MANY, SEPARAÇÃO ELECTRÓNICA, 2 
EM 1; 4 EM 1, CÓPIA DE CARTÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSÃO PRIORITÁRIA, 
CONTROLO DE DENSIDADE DE CÓPIA, 
PROGRAMA, CÓPIA AUTO DUPLEX, CÓPIA 
DIVIDIDA, DIGITALIZAÇÃO CONTÍNUA, MUDANÇA 
AUTOMÁTICA OE CASSETE MODOS DE 
EXPOSIÇÃO: MANUAL: 9 PASSOS VALORES DE 
AMPLIAÇÃO PREDEFINIDOS: 7 REDUÇÕES/5 
AMPLIAÇÕES AMPLITUDE DE ZOOM: 25 - 400 % EM 
PASSOS DE 1% CÓPIA CONTINUA: 1? 9 99 (COM 
MEMÓRIA OPCI ONAL INSTALADA) AJUSTES DA 
IMAGEM: TEXTO + FO. GARANTIA: 12 MESES. 

VALOR GLOBAL 

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
RS 3.231,20 

06.0 l . O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal de Tianguá, após os 
b ens /produtos serem recebidos e conferidos pelo setor responsável pela 
solic itação, a té 30 (trinta) dias após a entrega . 
06 .02. Os pagamentos serão efetivados mediante a apresentação da respectiva 
r·-lolo Fiscal dos bens/produ tos e Recibo correspondente, devidamente atestado o 
mu:b imerd o pelo responsável do setor solic itante. 
(J6 <H ~ r~ houver a lrmo nos pagamen1os, estes serão atualizados com base na 
1r1ryJf:r1r ,1,1 d •~ 1um~ de mora de 12 (doze por cenl o ) ao ano "por rata tempore" , 
' :rilrr...: <J, Ji tJ rJ1 r>V1<it() •~ u dr1la do e le tivo pagamen!o. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ 

07.01. A exec ução contratual será a c ompanhado e fiscalizada pelo (a) Sr.(o) lgor 
Saraiva Costa , inscrito(o ) no CPF n": 047.608.093-25 , especialmente designado para 
es1e fim pela contra tante pela Portaria de nº: 132/20 19, de acordo com o 
es tabelecido no A,t. 67, da Lei Federal nº 8.666/ 1993, suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
07.01 . Os preços cotados serão fi xos e irreajustáve is . sendo assegurado ao 
con1ratodo o equilíbrio econômico financeiro do contrato . conforme dispõe a lei . 

CLÁUSULA NONA · DOS RECU RSOS FINANCEIROS 
08.01. Os rec ursos financeiros para pagamento das despesas com a aquisição dos 
p, o dutos con erão po, conta d e , e cursos do duodéc imo repassado pelo município. 
na dof ação orçamentária : O 1.01 .O 1.03 1.0 1O1 .2.001 . 44.90.52.00/33.90.30.00 . 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9. 1. Ar cm com todas as despesas, dir·etas ou indiretas, impostos, taxas, encargos. 
royal1ies, seguros . fre tes - carrego e descarTego, decorrentes do fornecimento dos 
produtos. sem qualquer ônus para o Cârnoro Municipal de nanguá . 
9.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas de habilitação e 
qualificação, durante todo o processo desta compra . 
9.3. Substifuir às suas expensas, todo e qualquer bem/produto entregue em 
desacordo com as especific ações exigidas e padrões de qualidade exigidos , com 
defeito , víc io ou que vier a apresentar problema quanto ao seu consumo dentro do 
período d e garantia . 
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados direfamente à Câmara Municipal ou a 
ferceiros, deconen1 e de sua cu lpa ou dolo no fornecimento dos bens/produtos. 
9 .5. Respo nsabilizar-se pela fiel entrega dos bens/produfos no prazo estabelec ido. 
9.6. Pr estar lodos os esclarecimentos que fo, ern solicitados pela Cârnara Municipal, 
durante a execução desta aquisição. 
9.7. Aceitar nas mesrnas condições contratuais . os a c réscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, olé 25% (vinte e c inco por cento) do va lor inicial atualizado do 
conlr ato, na formo do arf. 65, parágrafos l O e 2° do Lei nº 8.666/93 e suas 
o ll erações posteriores . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA · DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
l O.O 1. P1ovidenciar os pagamentos devidos à contratada , nos prazos acordados, e 
de a c ordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos dos 
b ens/produ los pelo responsável designado para acompanhamento e fiscalização , 
do execuç ão d esle contra io , do Câmara Municipal de nanguá . 
10.02. Fisc a lizar e acompanhar a entrega dos bens/produtos, e a execução do 
c ontra io . 
10.03. Indic ar o rep resenlanle d a Câmara Municipal para acompanhar e fisca lizar 
o execuç a o d o c onlrato , bem como para a testar o recebimento dos 
b1:r1',/ p rodL11 m . 
1 ri 0'1 . Cu111unil ar à contro lada lodos e quaisquer ir regularidades ocorr id as no 
r x, r .11r rtn (lf) c onl rol o e exig i, m devidas providênc ias que d t:'monden, do 
r r1 riir1 il rn l<1 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· DO INADIMPLEMENTO E SANÇ ÕES r 
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l l .0 l . A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimpléncia de suas obriga ções , 
sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, as seguint es sanções 
administrativas: 
a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ora ajustado, c aso oc orra 
desistência total ou parcial de proceder o fornecimento obje lo deste contra io; 
b) multa de 0,3% (três décimos por cenlo) sobre o valor tolal da ordem d e compra 
por dia de atraso na entrega dos produlos. 
c) suspensão temporária de participar em licilação ou con tratar com a Câmara 
Municipal pelo prazo de 01 (um) ano . 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou con1ratar com a Administraç ão 
Pública enquanto perdurarem os mo tivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a Câmara Municipa l, que será conc edida 
após o contratado ressarcir à Administração pelos prejuízos causados e após 
decorrido o prazo da suspensão aplicada no item anterior. 
11.02. O valor da multa aplicada será deduzida pela Câmara Municipal, pôr 
ocasião do pagamento, momento em que a unidade responsável pelo mesmo 
comunicará a o fornecedor. 
11 .03. Se não for possível descontá-lo por ocasião do pagamento, a CONTRATADA 
recolherá, voluntariamente, a multa por meio de Documento de Arrecadação 
Municipal em nome da Câmara Municipal de Tianguá. Se não o fizer, será 
encaminhado a Assessoria Jurídica da Câmara para cobrança em processo de 
execução, e será considerado inadimplente e inidôneo para licitar com a Câmara 
Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
12.0 l . A CONTRATANTE poderá rescindir o conlrato, independentemente d e 
qualquer interpelação judicial ou ex1rajudic ial se a contratada: 
a ) Paralisar o fornecimento por um período superior a 15 (quinze) dias c orri dos, 
contados a partir do prazo máximo para a entrega, determinado neste Edital e 
baseados na data do recebimento da ordem de compra . 
b) Fornecer os bens/produtos em desacordo com as especificaç ões exigidas ; 
c ) Não cumprir ou c umprir irregularmente as cláusulas c ontratuais ou a legislação 
vigente; 
d ) Cometer reiterados erros na execução das entregas dos bens/produtos ; 
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte , o fornecimento dos bens/produtos; 
f) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo d e 
insolvência sobre qualquer de seus dirigentes. 
12.02. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um d os 
fundamentos do item anterior, a contratado receberá exclusiv amente o 
pagamento dos bens /produtos fornec idos e recebidos, deduzid o o valor 
correspondenle as multas porventura existentes. 
12.03. Não c aberá a c ontratada indenização de qualquer espécie seja a q ue tílulo 
lor, '.>e o contr ato vier a ser resc indido em decorrênc ia de d escumprimenl o das 
normu~ nele eslabelecidas . 

1 'í .04. lndep endenl emenl e ci o disposl o nesta cláusula, o con lra lo podera ser 
rc:•)r,indi cJ r) por livre decisão da Câmara Municipa l de n anguó . o qualquer época. 
'>~: rri r1 1" : c ,11~0 u c nritr(rtocJo n dire il o de recla maçoo ou indc nirnç oo c1 quolciuer 
11luir) , r~mcml1r1rJn-lhc rJpr➔ I 1 u• , , o poqnmenl o dos bens/produ lm forn ecicJos e 
rJ c:v1cJrJTYll~ril <: t1Jr.8 l.J i1J o<,_ 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
13.0 l . Fica eleito o foro da Comarca de TTanguá, com renúncia expressa d e 
qualquer outro, por mais privi legiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
li t íg ios oriundos da execução deste contrato. 
E, p or estarem justos e acertados, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para surtir seus 
efeitos legais . 

Tianguá - Ceará, l l de Setembro de 2019 . 

CONTRATANTE-
e Silva 
L DE TIANGUÁ 

CONTRATADA -
Silva 

P RA EIRELI -

Tes temunhas : 
Nome: 
CPF: 


