PREFEI TURA
MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
CNPJ N° 07.963.515/0001-36

CONTRATO N°: 2018.02.01.1-A
PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.01.15.2-PP.
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA
VIAGEM, E DO OUTRO A EMPRESA A. AMARO F.
DA SILVA - ME PARA O FIM QUE NELE SE
DECLARA.
O MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n°
07.963.515/0001-36 e CGF n° 06.920.307-5, com sede de sua Prefeitura Municipal na Praça Monsenhor José
Cândido, 100, Centro, Boa Viagem, CEP 63.870-000, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO, inscrita no CNPJ sob o n° 07.963.515/0001-36, neste ato representada pelo(a)
Secretário(a) o Sr(a). ANDRÉA ALVES DE SOUSA CAVALCANTE, doravante denominado(a)
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa A. AMARO F. DA SILVA - ME, estabelecida na AV.
AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 - LOJA 07 - SHOPPING LIBANIZA - PARANGABA - FORTALEZA/CE,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.°14.769.245/0001-92, neste ato representada pelo (a) Sr(a). FRANCISCO
THALYS DE QUEIROZ GOMES, portador (a) do CPF n° 060.397.513-55, doravante denominada
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tombado sob o n° 2018.01.15.2-PP,
em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal
n° 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. Constitui objeto da presente: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE
GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS,
FARMACIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011 JUNTO A
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE BOA VIAGEM/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO,
constantes do(s) item(ns) n° 01, do Anexo I do Edital do processo licitatório referido na cláusula primeira,
parte integrante deste instrumento independente de transcrição, no qual restou vencedora
a
CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1 O presente contrato tem valor global de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), a ser pago na
proporção dos serviços licitados, segundo as autorizações de ordens de serviços expedidas, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, FGTS e Trabalhista da licitante
vencedora, todas atualizadas, observadas as condições da proposta adjudicada e o seguinte:
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

UNU

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE
DO
SITE
OFICIAL
DO
MUNICÍPIO
QUE
DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES,
CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DEMÊQ
VEÍCULOS,
FARMACIA, GUIA DA CIDADE,
ò
NOTÍCIAS E LRF PARA ATENDER A LEI N°
12.527/2011 JUNTO A PREFEITURA DO MUNÍCIPIO
DE
BOA
VIAGEM/CE
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO

QTDE

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

1.100,0

13.200,00
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3.2. Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses da
contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
3.3. O CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da
documentação tratada no caput desta cláusula, observadas as disposições editalícias.
3.4. Por ocasião da execução dos serviços o CONTRATADA deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e
a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome de cada unidade
administrativa com seu respectivo CNPJ.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
vigerá por 12 (doze) meses, na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta de recursos, consignados no vigente Orçamento
Municipal, inerente(s) à(s) Secretaria(s) Contratante(s), na(s) seguinte(s) dotação(ões):
(1) 0301.04.122.0002.2.010 - 3.3.90.39.00
CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento
convocatório, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02.
6.2. A CONTRATADA obriga-se a:
6.2.1- Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.2.2- Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguinte a legislação vigente e as especificações e
detalhamento especificado, dentro dos prazos pré-estabelecidos, atendendo prontamente a todas as consultas
e solicitações, prioritariamente aos demais compromissos profissionais, bem como prestar os serviços em
conformidade com as ORDENS DE SERVIÇOS-AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO;
6.2.3- Os serviços a serem prestados deverão ser de ótima qualidade, conforme especificação e detalhamento
designado na especificação;
6.2.4- Utilizar nos serviços prestados profissionais qualificados para tal fim, exceto nas atividades
compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras áreas;
6.2.5- Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela contratante, em decorrência dos
serviços objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança;
6.2.6- Responder por todos os ônus referente aos serviços ora CONTRATADA, desde os salários do
pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
que vem incidir sobre o presente contrato, além de despesas com hospedagem, alimentação e transporte
dos mesmos.
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos
os locais onde se fizer necessária a execução dos serviços licitados, prestando-lhe todas as informações e
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
6.3.2. efetuar o pagamento ao(à) CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se A CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com o Município de Boa Viagem/CE e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Boa Viagem/CE
pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de aplicação
das seguintes multas e das demais cominações legais:
I- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
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a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
b) não manter a proposta;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
II- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto
contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30
(trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato;
III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor CONTRATADA, na hipótese de atraso superior a
30 (trinta) dias no serviço do objeto contratual;
IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do
contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou
descumprimento por parte da licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato
ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas,
sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.°
10.520/02, as seguintes penas:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor CONTRATADA;
7.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas
neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da
CONTRATADA ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.
7.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo
quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos
artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS
9.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta
licitatória.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo
58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes,
com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e a execução dos serviços pela Administração.
9.6. A CONTRATÃDA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
9.7. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o
procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. O foro da Comarca de Boa Viagem/CE, é o competente para dirimir questões decorrentes da
execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2o do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993, alterada e consolidada.
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Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Prefeitura Municipal de Boa
Viagem/CE, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos.
Boa Viagem-CE, 01 de Fevereiro de 2018.

A. AMARO F. DA SILVA - ME
FRANCISCO THALYS DE QUEIROZ GOMES
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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