
PODER LEGISLAT IVO
CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

ESTADO DE GOIAS

CONTRATO   ADMINISTRATIV0   N°   12/2023,

QUE      FAZEM      ENTRE      SI      A      C^MARA

MUNICIPAL   DE   CATALAO   E   A   EMPRESA

DEP6SIT0 DE GAS CHAMA VIVA LTDA.

CONTRATANTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CATAL^O,  inscrita no CNPJ sob o n° 00.833.942/0001-50,
com sede administrativa na Av. Nicolau Abrao, n° 175, Setor Central, Catalao/GO, CEP:
75701 -180, neste ato representada por seu presidente, o Senhor JAIR HUMBERTO DA
SILVA,  brasileiro,  casado,  advogado,  inscrito  no CPF/MF  n° 590.763.801-04 e C6dula
de  ldentidade n°  1932904-2892502 SSP-GO,  residente e domiciliado nesta Cidade de
Catalao,  Estado de Goias.

CONTRATADA:

A   empresa    DEP6SIT0    DE    GAS    CHAMA   VIVA    LTDA    inscrita    no    CNPJ    sob    a    n°
02.152.353/0001-32,  sediada  na  Rua  Portugal  Porto  Guimafaes,  n°  705,  Nossa  Senhora  de
Fatima,    Catalao/GO,    neste    ato    representado    pelo    Sr.    ERITON    ALIplo    CONCALVES
MESQUITA,  brasileiro,  portador da Cedula ldentidade n° 2.708.691  SSP/GO,  inscrito no CPF n°
464.254.541-72,  residente e domiciliado na cidade de Goiania,  Estado de Goias.

Tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  n°  00271/2023  e  em  observancia  as
disposi96es  da  Lei  n°  14.133,  de 2021  e da  lnstrueao  Normativa SEGES/ME  n° 75,  de 2021,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitagao n° 6/2023,
mediante as clausulas e condieoes a seguir enunciadas.

1.     CLAUSULA PRIMEIRA-OBJETO (art. 92,  I e ll)

1.1. 0 objeto do presente instrumento e a contrataeao de fornecimento de botijao de cozinha

(GLP)  13 Kg,  nas condig6es estabelecidas no Termo de Referencia.

1.2.  Objeto da contrataeao:

'TEM ESPECIFICACAO CATMAT
UNIDADE

QUANTIDADE
VALOR VALOR

DE  MEDIDA UNITARIO TOTAL

1

BOTIJAO DE  GAS  LIQUEFEITODEPETROLEO(GLP)DE

461517
BOTIJAO  13

20 R$  109,80
RS

COZINHA.  USO:  DOMESTICO;RECARGA. KG 2.196.00

1.3.  Sao  anexos  a  este  instrumento  e  vinculam  esta  contratagao,  independentemente
transcrigao:

1.3.1.  0 Termo de Referencia que embasou a contratagao;

1.3.2. A Autorizagao de Contrata9ao Direta;

1.3.3. A Proposta do Contratado;

1.3.4.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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2.    CLAUSULA SEGUNDA -VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1.  0  prazo  de  vigencia  da  contratagao  e  de  15  (quinze)  meses  contados  da  data  de
assinatura deste instrumento,  na forma do artigo  105 da Lei  n°  14.133/2021.

2.1.1.  0 prazo de vigencia sera automaticamente  prorrogado,  independentemente
de  termo  aditivo,  quando  o  objeto  nao  for  concluldo  no  perlodo  firmado  acima,
ressalvadas  as  providencias  cablveis  no  caso  de  culpa  do  contratado,  previstas
neste instrumento.

3.    CLAuSULA TERCEIRA -  MODELOS  DE  EXECUCA0  E  GESTAO  CONTRATUAIS  (art.
92,  lv, Vll e XVIIl)

3.1.  0  regime  de  execueao  contratual,  o  modelo  de  gestao,  assim  como  os  prazos  e
condie6es de conclusao,  entrega,  observagao e recebimento definitivo constam  no Termo
de Referencia, anexo a este Contrato.

4.    CLAUSULA QUARTA -SUBCONTRATACAO

4.1.  Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5.     CLAUSULA QUINTA -PAGAMENTO (art. 92, Vevl)

5.1.  PRECO

5.1.1. 0 valor total da contratagao e de RS R$ 2.196,00 (dois mil cento e noventa e seis reais).

5.1.2.  No  valor  acima   estao   incluldas  todas  as  despesas   ordinarias  djretas  e  indiretas
decorrentes  da   execueao  do  objeto,   inclusive  tributes  e/ou   impostos,   encargos  sociais,
trabalhistas,  previdenciarios.  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administraeao,  frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contrataeao.

5.1.3.  0  valor  acima  e  meramente  estimativo,  de  forma  que  os  pagamentos  devidos  ao
contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.2.  FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. 0  pagamento  sera  realizado  atrav6s  de  ordem   bancaria.   para  credito  em   banco,
agencia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Sera  consjderada  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emitida  a  ordem
bancaria para pagamento.

5.3.  PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. 0  pagamento  sera  efetuado  no  prazo  maximo  de  ate  30  (trinta)  dias,  contados  do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2.  Considera-se   ocorrido   o   recebimento   da   nota   fiscal   ou   fatura   quando   o   6rgao
contratante atestar a execueao do objeto do contrato.

5.3.3.  No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente  entre  a  termo  final  do  prazo  de  pagamento  ate  a  data  de  sua  efetiva
realizaeao,  mediante aplicaeao do lndice lpcA de corregao monefaria.

5.4. CONDIC6ES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitive do objeto d
contratagao, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referencia.
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5.4.2.   Quando  houver glosa  parcial  do  objeto,  o  contratante devera  comunicar a  empresa

para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. 0  setor competente  para  proceder  o  pagamento  deve  verificar se  a  Nota  Fiscal  ou
Fatura  apresentada  expressa  os  elementos  necessarios  e  essenciais  do  documento,  tais
como:

a)    o prazo devalidade;
b)    a data da emissao;
c)    os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d)    o perlodo respectivo de execugao do contrato;
e)    ovalorapagar; e

f)     eventual destaque do valor de reteng6es tributarias cablveis.

5.4.4.  Havendo erro  na apresentagao da  Nota  Fiscal/Fatura,  ou  circunstancia que  impe9a a
liquidagao da despesa,  o pagamento ficafa sobrestado ate que a contratado providencie as
medidas   saneadoras.    Nessa   hip6tese,   o   prazo   para   pagamento   iniciar-se-a   ap6s   a
comprovagao   da   regularizagao   da   situaeao,    nao   acarretando   qualquer   Onus   para   o
contratante;

5.4.5.   A Nota Fiscal ou  Fatura devefa ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da   regularidade   fiscal,   constatada   par   meio   de   consulta   on-line   ao   SICAF   ou,    na
impossibilidade  de  acesso  ao  referido  Sistema,  mediante  consulta  aos  sltios  eletr6nicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art.  68 da  Lei  n° 14.133/2021.

5.4.6.  Previamente  a  emissao  de  nota  de  empenho  e  a  cada  pagamento,  a Administraeao
devefa   realizar  consulta   ao   SICAF   para:   a)   verificar  a   manutengao   das  condie6es   de
habilitagao  exigidas  no  edital;  b)  identificar  possivel  razao  que  impeea  a  participacao  em
licitagao,  no ambito do 6rgao ou entidade,  proibieao de contratar com o Poder Publico,  bern
como ocorrencias impeditivas indiretas.

5.4.7.  Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situagao  de  irregularidade  do  contratado,   sera

providenciada  sua  notifica9ao,   por  escrito,   para  que,   no  prazo  de  5  (cinco)  dias  uteis,
regularize  sua  situagao  ou,  no  mesmo  prazo,  apresente  sua  defesa.  0  prazo  podefa  ser
prorrogado uma vez,  por igual perlodo, a criterio do contratante.

5.4.8.  Nao   havendo   regularizaeao   ou   sendo   a   defesa   considerada   improcedente,   o
contratante  devefa  comunicar  aos  6rgaos  responsaveis  pela  fiscalizaeao  da  regularidade
fiscal quanto a inadimplencia do contratado,  bern como quanto a existencia de pagamento a
ser efetuado,  para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir a
recebimento de seus cfeditos.

5.4.9.  Persistindo  a  irregularidade,  o  contratante  devefa  adotar  as  medidas  necessarias  a
rescisao  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  ao
contratado a ampla defesa.

5.4.10.  Havendo a efetiva execueao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
ate que se decida  pela  rescisao do contrato,  caso o contratado nao regularize sua situaeao
junto ao SICAF.

5.4.11. Quando  do  pagamento,  sera  efetuada  a  retencao  tributaria  prevista  na  legislacao
aplicavel.

5.4.11.1.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
no  pagamento  sefao  retidos  na  fonte  os  percentuais  estabelecidos  na
legislagao vigente.
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5.4.12. 0   contratado   regularmente   optante   pelo   Simples   Nacional,   nos   termos   da   Lei
Complementar  n°  123,  de  2006,  nao  sofrefa  a  reteneao  tributaria  quanto  aos  impostos  e
contribui90es abrangidos por aquele regime.  No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentaeao de comprovagao,  por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.5. ANTECIPACAO DE PAGAMENTO

5.5.1. A presente contratagao nao permite a antecipaeao de pagamento (parcial/total).

5.6. CESSA0 DE CREDITO

5.6.1.  Nao e admitida a cessao fiduciaria de direitos creditlcios com instituieao financeira,  nos
termos e de acordo com  os procedimentos previstos  na lnstrueao  Normativa SEGES/ME  n°
53, de 8 de Julho de 2020.

6.    CLAUSULA SEXTA -REAUUSTE (art. 92, V)

6.1. Os  pregos  inicialmente  contratados  sao  fixos  e  irreajusfaveis  no  prazo  de  urn  ano
contado da data do ongamento estimado, em 09/02/2023.

6.2. Ap6s o interregno de urn ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preeos
iniciais serao  reajustados,  mediante a aplicagao,  pelo Contratante,  do  lndice lpcA (lndjce
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigag6es iniciadas e
concluldas ap6s a ocorrencia da anualidade

6.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de urn ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do altimo reajuste.

6.4.  No caso de atraso ou  nao divulgagao do(s)  lndice (s) de reajustamento,  o Contratante

pagafa ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida,  liquidando a
diferenea correspondente tao logo seja(in) divulgado(s) o(s)  lndice(s) definitivo(s).

6.5.  Nas aferigdes finais, a(s) lndice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

6.6.  Caso o(s) lndice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(in) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma  nao  possa(in)  mais ser utilizado(s),  sera(ao)  adotado(s),  em  substituigao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela  legislagao entao em vigor.

6.7.  Na  ausencia  de  previsao  legal  quanto  ao  lndice  substituto.  as  partes  elegerao  novo
lndice  oficial,  para  reajustamento  do  prego  do  valor  remanescente,  por  meio  de  termo
aditivo.

6.8. 0 reajuste sera realizado por apostilamento.

7.    CLAUSuLA SETIMA -OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl o XIV)

7.1.  Sao obriga96es do Contratante:

7.1.1.  Exigir o cumprimento de todas as obriga¢6es assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2.  Receber   o   objeto   no   prazo   e   condie6es   estabelecidas   no   Termo   de
Referencia;

7.1.3.  Notificar  a   Contratado,   por  escrito,   sobre  vlcios,   defeitos  ou   incorree6es
verificadas  no  objeto  fornecido,   para  que  seja  par  ele  substituldo,  reparado  ou
corrigido,  no total ou em parfe, as suas expensas;
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7.1.4. Acompanhar  e  fiscalizar  a  execugao   do  contrato  e   o   cumprimento  das
obrigag6es pelo Contratado;

7.1.5.  Efetuar a pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fomecimento
do objeto,  no prazo, forma e condie6es esfabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado san96es motivadas pela inexecugao total ou parcial do
Contrato;

7.1.7.  Cientificar   Procuradoria   Jurldica   da   Camara   Municipal   de   Catalao   para
adogao  das  medidas  cablveis  quando  do  descumprimento  de  obrigae6es  pelo
Contratado;

7.1.8.  Explicitamente  emitir  decisao  sobre  todas  as  solicita96es  e  reclamae6es
relacionadas  a  execucao  do  presente  Contrato,   ressalvados  os  requerimentos
manifestamente  impertinentes,  meramente  protelat6rios  ou  de  nenhum  interesse

para a boa execugao do ajuste.

7.1.8.1.  Conclulda  a  instrugao  do  requerimento,  a  Administraeao  tefa  o

prazo de 10 (dez) para decidir, admitida a prorrogaeao motivada por igual
per'Odo.

7.1.9.  Notificar   os    emitentes    das    garantias    quanto    ao    inlcio    de    processo
administrativo para apuraeao de descumprimento de clausulas contratuais.

7.2. A   Administragao   nao   respondera   por   quaisquer   compromissos   assumidos   pelo
Contratado  com  terceiros,  ainda  que  vinculados  a  execueao  do  contrato,  bern  como  por
qualquer  dano  causado   a  terceiros  em   decorrencia   de  ato  do   Contratado,   de  seus
empregados,  prepostos ou subordinados.

8.    CLAUSULA 0lTAVA - OBRIGAC6ES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, Xvl a XVII)

8.1.  0 Contratado deve cumprir todas as obrigae6es constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigag6es a seguir dispostas:

8.1.1.  responsabilizar-se pelos vlcios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12,13 e  17 a 27,  do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,  de
1990);

8.1.2. comunicar ao Contratante, no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo

previsto, com a devida comprovagao;

8.1.3. Atender as determinag6es regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato
ou autoridade superior (art.  137,11) e prestar todo esclarecimento ou informaeao por
eles solicitados;

8.1.4.  Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  as  suas  expensas,  no
total  ou  em  parte,  no  prazo  fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  os  bens  nos  quais  se
verificarem vlcios, defeitos ou incorreeoes resultantes da execueao ou dos materiais
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contratual  pelo  Contratante,  que  ficafa  autorizado  a  descontar  dos  pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6.  Quando   nao   for  posslvel   a   verificaeao   da   regularidade   no   Sistema   de
Cadastro de Fornecedores -SICAF, a empresa contratada devefa entregar ao setor
responsavel  pela  fiscalizacao  do  contrato,  junto  com  a  Nota  Fiscal  para  fins  de

pagamento,   os   seguintes   documentos:    1)   prova   de   regularidade   relativa   a
Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributes federais e a Dlvida Ativa
da Uniao;  3) certid6es que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual
ou  Distrital  do  domicllio  ou  sede  do  contratado;  4)  Certidao  de  Regularidade  do
FGTS -CRF: e 5) Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas -CNDT;

8.1.7.  Responsabilizar-se  pelo cumprimento das obrjgag6es  previstas em Acordo,
Convengao,    Dissldio   Coletivo   de   Trabalho   ou    equivalentes   das   categorias
abrangidas    pelo    contrato,    por    todas    as    obrigae6es    trabalhistas,    sociais,

previdenciarias,  tributarias  e  as  demais  previstas  em  legislacao  especlfica,  cuja
inadimplencia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8.  Comunicar  ao  Fiscal  do  contrato,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,

qualquer ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local da execu9ao do
objeto contratual.

8.1.9.  Paralisar,   por  determinaeao  do  Contratante,   qualquer  atividade  que  nao
esteja  sendo  executada de  acordo com  a  boa  tecnica  ou  que  ponha em  risco a
seguran9a de pessoas ou bens de terceiros.

8.1.10.  Manter  durante  toda  a  vigencia  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigag6es assumidas, todas as condie6es exigidas para habilitagao na licitaeao, ou

para qualificaeao,  na contratacao direta;

8.1.11.  Cumprir,  durante  todo  o  perlodo  de  execugao  do  contrato,  a  reserva  de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiencia, para reabilitado da Previdencia
Social ou  para aprendiz,  bern como as reservas de cargos prevjstas na legislacao

(art.116);

8.1.12.  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima,  no prazo
fixado pelo fiscal do contrato,  com a  indica9ao dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art.  116,  pafagrafo tlnico);

8.1.13.    Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informae6es  obtidas  em  decorrencia  do
cumprimento do contrato;

8.1.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equlvoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e  incertos,  devendo complementa-los,  caso o  prevjsto  inicialmente
em sua proposta nao seja satisfat6rio para o atendimento do objeto da contrata9ao,
exceto  quando  ocorrer  algum  dos  eventos  arrolados  no  art.  124,  11,  d,  da  Lei  n°
14.133,  de 2021.

8.1.15.  Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante.

9.     CLAuSULA NONA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII a Xlll)

9.1.  Nao have fa exigencia de garantia contratual da execueao.

Rua Nicolau Abrao, 175 -Centro -CEP: 75.701-970 -Catalao -Goids.
Pagina: 6



PODER LEGISLATIV0
CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

ESTADO DE GOIAS

10.  CLAUSULA DECIMA -INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1.  Comete  infragao administrativa,  nos termos da  Lei  n°  14.133,  de 2021,  o  Contratado

que:

der causa a inexecueao parcial do contrato;

der causa a inexecueao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servi9os ptlblicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecu¢ao total do contrato;

deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

nao mantiver a proposta, salvo em decorrencia de fate superveniente devidamente

justificado;

nao   celebrar   o   contrato   ou   nao   entregar   a   documentagao   exigida   para   a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g)       ensejar o retardamento da execueao ou da entrega do objeto da contrataeao sem
motivojustificado;

h)       apresentar declaragao ou  documentaeao falsa exigida  para a certame ou  prestar
declaragao falsa durante a dispensa eletronica ou execugao do contrato;

i)         fraudar a contrataeao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j)         comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k)        praticar atos illcitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

I)         praticarato lesivo previsto no art.  5° da Lei  n° 12.846,  de  l° de agostode 2013.

10.2.  Sefao  aplicadas  ao  responsavel  pelas  infrae6es  administrativas  acima  descritas  as
seguintes san96es:

i)     Advertencia,  quando  o  Contratado  der  causa  a  inexecucao  parcial  do  contrato,
sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art.  156, §2°, da
Lei);

ii)    Impedimento de licitar e contratar,  quando praticadas as condutas descritas nas
allneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposigao de penalidade mais grave (art.156,  §4°,  da  Lei);

iii)    Declaracao  de   inidoneidado   para   licitar  e  contratar,   quando   praticadas  as
condutas descritas  nas allneas  h,  i, j,  k e  I  do subitem  acima deste  Contrato,  bern
como nas allneas b,  c,  d,  e,  f e g,  que justifiquem a imposigao de  penalidade mats

grave (art.156,  §5°, da Lei)

iv)    Multa:

(1)   moratoria de  1% (urn par cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida,  ate a limite de 30 (trinta) dias;

(2)  compensat6ria de  10%  (dez por cento) sobre o valor total do contrato,  no caso
de inexecueao total do objeto;

10.3. A aplicagao das sang6es previstas neste Contrato nao exclui, em hip6tese alguma
obrigaeao de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art.  156, §9°)
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10.4. Todas as san96es  previstas  neste Contrato  poderao  ser aplicadas  cumulativamente
com a multa (art.156,  §7o).

10.4.1. Antes da aplicaeao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de  15 (quinze) dias uteis,  contado da data de sua  intimaeao (art.157)

10.4.2. Se a  multa aplicada e as  indenizag6es cablveis forem  superiores ao valor
do  pagamento  eventualmente  devido  pelo  Contratante  ao  Contratado,  alem  da

perda  desse  valor,  a  diferenea  sera  descontada  da  garantia  presfada  ou  sera
cobrada judicialmente (art.156,  §8°).

10.4.3.  Previamente  ao  encaminhamento  a  cobranca judicial,  a  multa  podera  ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

10.5. A  aplicagao  das  sang6es  realizar-se-a  em  processo  administrativo  que  assegure  o
contradit6rio e a  ampla defesa ao Contratado,  observando-se o  procedimento previsto  no
caput  e  paragrafos  do  art.   158  da   Lei   n°   14.133,   de  2021,   para  as  penalidades  de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6.  Na aplicaeao das sanc6es serao considerados (art.156, §1°) :

a)    a natureza e a gravidade da infraqao cometida;
b)    as peculiaridades do caso concreto;
c)    as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d)    os danos que dela provierem para o Contratante;
e)    a  implantagao  ou  o  aperfeieoamento  de  programa  de  integridade,  conforme

normas e orientae6es dos 6rgaos de controle.

10.7.  Os atos  previstos  como  infra90es  administrativas  na  Lei  n°  14.133,  de  2021,  ou  em
outras leis de licitac6es e contratos da Administra¢ao Pdblica que tambem sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjunfamente, nos
mesmos  autos,  observados  o  rito  procedimental  e  autoridade  competente  definidos  na
referida Lei (art.159)

10.8. A  personalidade  juridica  do  Contratado  podefa  ser  desconsiderada   sempre  que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos illcitos

previstos  neste  Contrato  ou  para  provocar confusao  patrimonial,  e,  nesse  caso,  todos os
efeitos das san96es aplicadas a pessoa jurldica serao estendidos aos seus administradores
e  s6cios  com  poderes  de  administragao,  a  pessoa  jurldica  sucessora  ou  a  empresa  do
mesmo ramo com relacao de coligagao ou controle, de fate ou de direito, com o Contratado,
observados,  em  todos  os  casos,  o  contradit6rio,  a  ampla  defesa  e  a  obrigatoriedade  de
analise jilrldica pfevia (art.160)

10.9.   0 Contratante devefa,  no  prazo maximo  15 (quinze)  dias  dteis,  contado da data de
aplicagao da san¢ao,  informar e manter atualizados os dados relativos as san90es por ela
aplicadas,   para   fins   de   publicidade   no   Cadastro   Nacional   de   Empresas   lniddneas   e
Suspensas  (Ceis)  e  no  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Punidas  (Cnep),  instituldos  no
ambito do Poder Executivo Federal.  (Art.161)

10.10. As san?6es de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passlveis de reabilitaeao na forma do art.163 da  Lei n°  14.133/2
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11.  CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA-DA EXTINCA0 CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1.  0 contrato se extingue quando cumpridas as obrigae6es de ambas as partes,  ainda

que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2.  Se   as   obrigagdes   nao   forem   cumpridas   no   prazo   estipulado,   a   vigencia   ficafa

prorrogada ate a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a
readequaeao do cronograma fixado para o contrato.

11.2.1.  Quando a  nao conclusao do contrato  referida  no  item  anterior decorrer de
culpa do contratado:

a)    ficafa   ele   constituldo   em   mora,   sendo-lhe   aplicaveis   as   respectivas
sang6es administrativas; e

b)    podera  a  Administra9ao  optar  pela  extineao  do  contrato  e,  nesse  caso,
adotafa  as  medidas  admitidas  em  lei  para  a  continuidade  da  execu9ao
contratual.

11.3.  0 contrato  pode  ser extinto  antes de cumpridas as  obrigagdes  nele estipuladas,  ou
antes  do  prazo  nele  fixado,   par  algum  dos  motivos  previstos  no  artigo  137  da  Lei  n°
14.133/21, bern como amigavelmente, assegurados a contradit6rio e a ampla defesa.

11.3.1.  Nesta hip6tese,  aplicam-se tamb6m os artigos 138 e 139 da mesma  Lei.

11.3.2. A alteragao social ou a modificaeao da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1.  Se a operaeao implicar mudanca da  pessoa jurldica contratada,
devefa ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

11.4.  0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1.  Balanap dos eventos contratuais ja cumpridos ou  parcialmente cumpridos;

11.4.2.  Relaeao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3.  Indenizao6es e multas.

12.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, Vlll)

12.1. As  despesas  decorrentes  da  presente  contrataeao  correrao  a  conta  de  recursos
especlficos  consignados  no  Orgamento  Geral  da  Camara   Municipal  de  Catalao  deste
exerclcio, na dotagao abaixo discriminada:

FICHA:                 000010
0RGAO:            000002 -CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO
UNIDADE:          000001  -CAMARA MUNICIPAL  DE CATALAO

:#£CMAAO:%o::%o`1.i:E%G#A#T:+?#:I,¥ALDECATAIA
ATIVIDADE:       4.001  -MANUTENCAO DA CAMARA MINICIPAL
ELEMENTO:  3.3.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO

12.2. A  dotacao   relativa   aos   exerclcios   financeiros   subsequentes   sera   indicada   ap6s
aprovagao  da   Lei   Ongamenfaria   respectiva   e   liberagao  dos  cfeditos  correspondentes,
mediante apostilamento.

13.  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DOS CASOS OMISSOS (art. 92,Ill)

13.1.  Os  casos  omissos  serao  decididos  pelo  CONTRATANTE,  segundo  as  disposig0es
contidas    na    Lei    n°    14.133,    de    2021,    e    demais    normas    federais    aplicaveis    e,
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subsidiariamente,  segundo as disposig6es contidas  na  Lei  n° 8.078,  de  1990 -C6digo de
Defesa do Consumidor -e normas e princlpios gerais dos contratos.

14.  CLAUSULA DECIMA QUARTA -ALTERACOES

14.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts.124 e seguintes
da Lei n° 14.133,  de 2021.

14.2. 0 Contratado e obrigado a aceitar, nas mesmas condie6es contratuais, os acfescimos
ou supress6es que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

14.3.  Registros  que  nao  caracterizam  alteragao  do  contrato  podem  ser  realizados  por
simples apostila, dispensada a celebraeao de termo aditivo,  na forma do art.136 da Lei n°
14.133,  de 2021.

15.  CLAUSULA DECIMA QUINTA -PUBLICACAO

15.1.  Incumbifa ao Contratante providenciar a  publicacao deste  instrumento nos termos e
condig6es previstas na Lei n° 14.133/21.

16.  CLAUSULA DECIMA SEXTA -FORo (art. 92, §1o)

16.1.   E eleito a Foro da Comarca de Catalao,  Estado de Goias,  para dirimir os litlgios que
decorrerem  da execueao deste Termo de Contrato que  nao  possam  ser compostos pela
conciliagao,  conforme art.  92,  §1° da Lei n° 14.133/21.

Catalao, 07 de mareo de 2023.

UNICIPAL DE CATALAO
UMBERT0 DA SILVA

lDENTE DA C^MARA

CONTRATADO

AMA VIVA LTDA

TESTEMUNHAS:
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