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CONTRATO DE FORNECIMENT0 N° 002/2023

raezremm°ad%AC#A#°Md5NfL#A'Lm3Et°cA=ifan;rees:
empresa  MAURicIO  HENRIQUE  BRANDAO.

CONTRATANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO, inscrita no CNPJ sob o n° 00.833.942/0001 -50, com
sede administrativa  na Av.  Nicolau Abro,  n°  175,  Setor Central,  Catalao/GO,  CEP:  75701 -
180,  neste ato representada  por seu  presidente,  o Senhor JAIR HUMBERT0 DA SILVA,
brasileiro,   casado,   advogado,   inscrito   no   CPF/MF   n°   590.763.801-04   e   Cedula   de
ldentidade   n°   1932904-2892502,   SSP-GO,   residente   e   domiciliado   nesta   Cidade   de
Catalao,  Estado de Goias.

CONTRATADA:
MMAURicro   HENRIQUE    BRANDAO,    pessoa   juridica   de   direito   privado,    inscrita   no
CNPJ"F sob o n° 22.488.590/0001 no6, com enderego comercial na Rua Algodat) Doce, n°
288,   Residencial   Somso,   Patos   de   Minas/MG,   neste   ato   representada   pelo   Senhor
MMAURICIO  HENRIQUE  BRANDAO,  inscrito  no  CPF"F  n°  084.557.146-03  e  C6dula  de
ldentidade n° MG 15.455.427, SSP"G, residente e domiciliado em Patos de Minas/MG.

Tendo em vista o que consta no Processo n° 2.980/2022 e em observancia as disposig6es
da  Lei  n°  8.666,  de  21   de  junho  de  1993,  da  Lei  de  Diretrizes  Ongamenfarias  vigen~te,

DISPENSA DE LICITAresolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
no og5/2022 mediante as clausulas e condic6es a seguir enunciadas.

1.       CLAuSULAPRllvIEIRA-OBJETO:

1.1.      Prestagao de servigos de manuteneao preventiva e corretiva, em carater continuado,
para o perfeito funcionamento de 01  (urn) elevador de passageiros, com capacidade para
ate 630 quilos,  instalado na sede da Camara Municipal de Catalao.

2.       CLAUSuLASEGUNDA-VIGENCIA:

2.1.   0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato tern inicio na data de sua assinatura e
duragao ate 31  de dezembro de 2.023.

2.2.   A   vigencia   podera   ultrapassar   o   exercicio   financeiro,   desde   que   as   despesas
referentes a contrataeao sejam integralmente empenhadas ate 31  de dezembro,  para fins
de inscrigao em restos a pagar.

2.3.   0 fornecimento dos servi9os sera iniciado ap6s a assinatura deste contrato e emissao
da ordem de fornecimento,  estipulando-se como prazo  para fornecimento aquele descrito
no Termo de Referencia.
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3.       CLAUSULATERCEIRA-DO VALOR DO CONTRATO

3.1.   0 valor total da contrataeao 6 de R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta reais).
Sendo:

Item Descricao Unidade Quantidade
ValorUnitario ValorTotal

1

Manutengao preventiva ecorretivadeelevador,semfornecimentodepegas.Capacidade:08pessoasou630kg;Paradas:03

Servigo 12 meses R$ 545,00
RS6.540,00

3.2.   No  valor  acima  esfao  incluldas  todas  as  despesas  ordinarias  diretas  e  indiretas
decorrentes  da  execugao  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,
trabalhistas,    previdenciarios,    fiscais   e   comerciais    incidentes,    bern   como   taxas   de
licenciamento,  administragao, frete,  seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

3.3.   Os   valores   a   serem   pagos   a   contratada   somente   sefao   liberados   atraves   de
autorizagao escrita do Departamento de Compras da CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO.

4.      cLAusuLA QUARTA -DOTAeAO ORCAiviENTARIA:

4.1.   As   despesas   decorrentes   desta   contratacao   estao   programadas   em   dotagao
ongamentaria  pr6pria,   prevista  no  orgamento  da  Camara  Municipal  de  Catalao,  para  o
exercicio de 2023,  na classifica9ao: 02.01.01.031.1001.4.001.3.3.90.39.

5.       CLAUSULAQUINTA-DO PAGAMENTO:

5.1. A CONTRATADA apresentara Nota Fiscal/Fatura, para o ato de abertura, liquidagao e
pagamento da despesa pela Camara Municipal de Catalao-GO.
5.2. As faturas deverao conter obrigatoriamente:

a) Data de emissao;

b)  estar  enderegada  a  Camara  Municipal  de  Catalao-GO,  situada  a  Av.  Nicolau
Abrao,` Centro, Catalao -GO -Centro CNPJ n° 00.833.942/0001-50;

c) 0 valor unitario;

d) 0 valor total;

e) A especificagao dos itens.

5.3. Os preaps contratados sefao fixos e irreajustaveis pelo periodo de duragao do contrato.
0  reequilfbrio  podera  ser solicitado  a  qualquer tempo  desde  que  ocorra  fato  econ6mico

Rua Nicolau Abrao,175 -Centre-CEP.. 75.701-970-Catal5o -Goi6s.
Pagina: 2



Podel Legislativo.
Camala Municipal de Catalao

Estado de Goias

5.4. Os pagamentos serao efetuados mensalmente, em ate trinta dias ap6s a apresentaOao
da  nota fiscal  devidamente  atestada,  sendo  efetuada  a  retengao  na  fonte  dos  tributos  e
contribuig6es elencados na legislacao aplicavel.

6.       CLAuSULA   SEXTA    -    DO    REGIME    DE    EXECUCAO    DOS    SERVICOS    E
FISCALIZACAO:

6.1. MANUTENCAO PREVENTIVA

6.1.1.   Entende-se   por   manuteneao   preventiva   aquela   que   visa   recuperar   os
desgastes naturais que sofrem os equipamentos, efetuando servigos de trocas e reparos,
em funcao do tempo de uso, determinado pelo fabricante, ou ocasionados por outros fatores
ja  previstos  e  conhecidos,  aumentar  o  tempo  de  vida  util  dos  equipamentos  e  evitar
problemas  de  quebra  ou  desligamento  dos  equipamentos.  Nao  devem  ser  afastados  da
manutengao preventiva a execueao de servicos de rotina como avaliagao da programacao
implantada,  supervisao  dos  servigos  em  execugao,  verificagao de falhas  para  que sejam
tomadas  providencias  e  corree6es  em  tempo  habil,  assim  como  os  servigos  pfevios  de
limpeza e  lubrificacao.

6.1.2. Os servigos de manutencao preventiva deverao ser realizados em dias ateis,
no horario de expediente da Camara, ou seja, das O8h as 11 h e das 13h as 16h.

6.1.3. A manutengao preventiva e corretiva dos elevadores devera ser realizada por
t6cnicos  especializados  com  o  emprego  das ferramentas apropriadas,  com  o objetivo de
mante-lo   sempre   em   born  funcionamento   e  garantida   a   seguranca  dos   usuarios,   e
obedecefa no minimo, ao roteiro a seguir discriminado, por solicitagao atrav6s de ordem de
servigo "OS".

6.1.4.   Deve  ser  realizada  a  manutengao  preventiva  no(s):  quadro  de  comando,
maquina de tracao, freio,  motor,  polia de tracao, aparelho seletor,  limitador de velocidade,
polia  de  desvio,  fita  seletora,  cabo  de  ago  para  traeao,  cabo  de  ago  para  limitador  de
velocidade,  cabine,  corrediga  de  cabine,  armagao  de  cabine,  guia  de  cabine,  freio  de
seguranga,   contrapeso,   corrediga   de   contrapeso,   armagao   de   contrapeso,   guia   de
contrapeso,  para-choque de mola, tensor,  Iimite fim de curso, soleira de pavimento,  motor
de  porta,  botoeira  pavimento,  fecho eletromecanico,  botoeira  indicadora de posigao,  tapa
vista, soleira de cabine, botoeira de cabine, operador de porta, cabo de comando e demais
equipamentos  e  componentes,  procedendo  a  verificagao,  lubrificagao  e,  se  necessario,
testes,  regulagem  e  pequenos  reparos,  a  fim  de  proporcionar  funcionamento  eficiente,
seguro e econ6mico.

6.1.5.   Todas   as   despesas   para   a   efetiva   manutencao   preventiva,    incluindo
equipamentos   e    mao-de-obra   especializada   sao   de    responsabilidade   da   empresa
contratada.

6.2. MANUTENeAO cORRETivA

6.2.1. A manuteneao corretiva compreende os ajustes e correc6es necessarias

Ct
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instalac6es ou  pegas  danificadas,  advindos  de  desgaste,  falhas  ou  acidentes  a  partir da
identificagao  de  defeitos  observados,  bern  como  o  servi9o  de  emergencia,  que  se  da
quando os usuarios  deixam  de  usufruir deste  meio de transporte ou  mesmo quando,  em
uma "pane" do equipamento ficam segregadas em seu interior (cabina). Consiste ainda no
atendimento  das  solicitag6es  da  Contratante,  quantas  vezes forem  necessarias,  sempre
que houver falhas ou quando for detectada a necessidade de recuperagao, substituicao de
pecas ou para a correcao de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos
equipamentos.

6.2.2. A contratada devera disponibilizar equipe t6cnica suficiente para atender todos
os chamados demandados pela Contratante.

6.2.3. A manutengao corretiva dos equipamentos dar-se-a por demanda,  provocada
pelo fiscal do contrato, mediante expedigao de Ordem de Servigo, que podefa ser enviada
por e-mail a Contratada e,  na impossibilidade de utiliza9ao daquele canal de comunicagao,
entregue em maos ap6s solicitacao via telefone.

6.2.4. Os servigos de manutengao corretiva visam suprimir defeitos/imperfeie6es do
aparelho  descrito  neste  Termo  Contratual,  bern  ainda,  compreendefa,   no  minimo,  os
seguintes  procedimentos:  a)  corregao  de  falhas  e/ou  defeitos  detectados  pelo  fiscal  do
contrato;  b) corre9ao de falhas e/ou  defeitos constatados atraves de  inspegao  peri6dicas
nos  equipamentos  e  registrados  em  Planilha  de  lnspegao;  c)  correeao  de  falhas  e/ou
defeitos  detectados  pela  Contratada  por  ocasiao  da  execugao  de  outros  servigos  e,  d)
substituigao de pegas.

6.2.5.  Os servigos de  manutengao corretiva tefao garantia mi'nima de 90  (noventa)
dias, a partir de sua data de execucao.

6.3. DA FISCALIZACAO:

6.3.1.  A  fiscalizagao  da  contratagao  sera  exercida  pela  servidora  MARIA  DIANA
RIBEIRO DE SANTANA, de acordo com a Portaria n° 016 de 19 de janeiro de 2022, a qual
competira dirimir as ddvidas que surgirem no curso da execueao do contrato, e de tudo clara
ciencia a Mesa  Diretora.

6.3.2. A fiscaliza9ao de que trata este item nao exclui, nem reduz, a responsabilidade
da  prestadora,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade  na  prestaeao  do
servico  nao  implica  em  corresponsabilidade da  Camara  Municipal  ou  de  seus  agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.       CLAUSULA SETIMA -OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

7.1.      DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE:

7.1.1.  Permitir  acesso  dos  tecnicos  da  Contratada  ao  elevador,  colaborando  para  a
tomada de medidas necessarias a prestacao de servicos,  exigindo sempre a identificagao
funcional.

7.1.2.  Fornecer a Contratada todas as condi96es necessarias com vistas a viabilizar a
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realizagao dos servigos e cumprir rigorosamente as suas orientag6es tecnicas.

7.1.3.  Nao trocar ou alterar pegas do elevador sem autorizaeao expressa da Contratada.

7.1.4.  Atestar  na  NOTA  FISCAL  correspondente  ao  mss  de  execugao  dos  servigos
prestados, pcir intermedio do setor competente.

7.1.5. A Contratante se obriga a efetuar os respectivos pagamentos nos termos e nas
condie6es previstas no contrato.

7.1.6.   Se,   por  qualquer  motivo  alheio  a  vontade  da   Contratante,  for  paralisada  a
prestagao do servigo, o periodo correspondente nao gerara obrigagao de pagamento.

7.1.7.   Notificar  por  escrito  a  empresa  prestadora  dos  servieos,   as  ocorrencias  de
eventuais   imperfeig6es   no  curso   da   execuc;ao   dos   servigos,  fixando   prazo   para  sua
corregao.

7.2. DAs OBRiGAeoEs DA CONTRATADA:

7.2.1.     Prestar    servigos    de    manutencao    preventiva    e    corretiva    por    t6cnicos
especializados, devidamente treinados, uniformizados e identificados, habilitados a manter
o  equipamento  devidamente  ajustado  e  em  perfeita  condigao  de  funcionamento  e  de
seguranea.

7.2.2. Executar rigorosamente as rotinas de manuteneao preventiva recomendadas pelo
fabricante,  procedendo  as  inspeg6es,  limpeza,  ajustes  e  lubrificac6es  necessarios,  com
base  nas caracteristicas t6cnicas e uso do equipamento,  nao sendo  permitido variag6es,

:s°c:,!{;C::?ae:,%uc#:Z!\ac9&%Sddaecqounat'rqa:::t::turezaisalvosedevidamenteaprovadaspor
7.2.3. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execueao dos servigos

sejam as de natureza de pessoal, ou as decorrentes de seguros contra acidentes, impostos
e  taxas,  sem  qualquer  solidariedade  da  Camara  Municipal  de  Catalao,  bern  como  as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais e produtos.

7.2.4.  Refazer as suas custas, em  prazo a ser acordado com a Contratante, todos os
servigos  que  apresentarem  defeitos,  erros,  omiss6es ou  quaisquer outras  irregularidades
constatadas   pela   FISCALIZACAO  da   Contratante,   inclusive   com   reposicao  de   pegas
danificadas durante a manutengao.

7.2.5.  Responsabilizar-se  tamb6m  pelos materiais  basicos  para as  manuteng6es,  tais
como:  lubrificantes,  querosene,  varsol,  produtos  de  limpeza,  produtos  quimicos,  estopa,
lixas, tintas, etc.

7.2.6. Efetuar,  mensalmente, os servieos de manutencao preventiva nos equipamentos
da   casa   de   maquinas,   caixa,   pogo   e   pavimentos,   procedendo   a   inspeeao,   teste   e
lubrificagao  e,   se   necessario,   regulagem  e   pequenos   reparos,   a  fim   de  proporcionar
funcionamento      eficiente,      seguro      e      econ6mico,      bern      como      a      manuten?ao
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7.2.7.    Atender    chamado    da    Contratante    para    regularizar    a    normalidade    de
funcionamento, procedendo a manutengao corretiva substituindo e/ou reparando, segundo
crit6rios t6cnicos, componentes eletr6nicos, el6tricos, mecanicos e hidraulicos, necessarios
a   recolocacao   do   equipamento   em   condig6es   normais,   utilizando   peeas   que   serao
fornecidas pelas Camara Municipal de Catalao;

7.2.8.  Efetuar  testes  de  seguranga,   conforme  normativas  em  vigor  exaradas  pelo
fabricante do equipamento.

7.2.9.   Ressarcir  eventuais  prejuizos  e/ou  terceiros,   provocados  por  ineficiencia  ou
irregularidades cometidas por seus empregados, na execucao dos servi¢os.

7.2.10.  Adotar  criterjos  de  seguranga,  inclusive  previstos  na  legislacao  vigente,  tanto
para  os  empregados  quanto  para  a  execugao  dos  servieos,  isentando  a  Contratante  de
quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho.

7.2.11. Manter servigo de comunicacao a disposigao da Contratante, de forma a atender
aos chamados e disponibilizar t6cnicos e/ou informag6es para solug6es emergenciais.

7.2.12.   Manter,   durante  toda  a  execueao  do  contrato,  em  compatjbilidade  com  as
obrigag6es por ele assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualifica9ao exigjdas na
licita9ao, conforme preve o art,  55, XllI, da Lei de Licita96es.

€.      cLAusuLA       OITAVA       .       DAs       ALTERAe6Es        cONTRATUAis        E
SUBCONTRATACAO:

8.1.   As  alterac6es  neste  instrumento  contratual  que  forem   necessarias  para  a  plena
execugao de suas finalidades, deverao obedecer aos ditames legais contidos no art. 65 da
Lei  8.666  de  21   de  junho  de  1993  e  suas  altera96es  posteriores,  sempre  devidamente
fundamentadas e autorizadas pelas partes integrantes do presente pacto.

8.2.   Nao sera admitida a subcontratagao do objeto deste contrato.

9.      cLAusuLA NONA-DAs sAiveoES ADMiNisTRATlvAs:

9.1. A disciplina das  infrac6es e sang6es administrativas aplicaveis no curso da licjtacao e
da contrata9ao serao aquelas previstas na Lei n° 8.666/93, arts. 78 e 86.

10.    CLAUSuLA DECIMA PRIMEIRA -DAS VEDAC6ES:

10.1. E vedado a  CONTRATADA:

10.1.1.   Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

10.1,2.   Interromper   a   entrega   sob   alegagao   de    inadimplemento   per   parte   da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.    CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DA RESCISAO:

11.1.  0 presente Termo de Contrato podefa ser rescindido nas hip6teses previstas no art.
78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei;
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11.2.  Os  casos  de  rescisao  contratual  serao  formalmente  motivados,  assegurando-se  a
CONTRATADA o direito a pr6via e ampla defesa;

11.3.  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisao
administrativa  prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de  1993.

12.    CLAuSULA DECIMA QUARTA-FORO:

12.1.0  Foro  para  solucionar  os  litigios  que  decorrerem  da  execucao  deste  Termo  de
Contrato sera o da Comarca de Catalao,  Estado de Goias.

Para firmeza e validade do pactuado,  o  presente Termo de  Contrato foi  lavrado em duas
(duas) vias  de  igual  teor e forma,  que,  ap6s lido  e achado  em ordem,  vai  assinado  pelos
contraentes.

Catalao-GO, 02 de janeiro de 2023.

PRESIDENTE DA CAIVIARA
CONTRATANTE

9chi
Oocurne7`to asstnado digjcalmente

MAURICIO llENRIQUE BF`ANDAO
Dara' ro/oi/2o23 ii:48:57osoo
Veriflqueemhttps:/^rerificadorlti.I}r

MAURICIO  HENRIQUE  BRANDAO.
CNPJ  22.488.590/0001 -86

CONTRATADA

.rypF..23,fd870,,c;,
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Rua Nlcolau Abrfo,175 -Centre -CEP: 75.701-970-Catal5o -Gol6s.
Pagina: 7


