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cohlTRATo No 05.01.202Í.01

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE

§I O MUNTIPM

DE

CRATEÚ§, nrnnvÉs t}o GABINETE Do PREFEIT0, Coiln

A

EMPRESA

A A[fAn0 F DA SILYA IrlE, PARÀ

0

Fltü

QUE A SEGUIR SE DECL"âRA:
O

UUnnlplo

DE

CnnfeÚS - CE, pessoa juridica de dinito público interno, com sede na Rua Zezê, 1141

- Centro - CEP: 63.700-000

-

Cnateús

-

CE, inscrito no CNPJtlt{F sob o no 07.982.036/0001-67, atravês do

GABINETE DO PREFEITO, neste ato representado pelo respectivo Ordenador de Despesas, Sr,
LOURISMAR OLMEIRA GOME§, doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado, e do
outm lado, a Empresa A AltiARO F DA SILVA ME

- Rua lnglatera, no 243, Baino - ltaperi, na cidade de

Fortaleza, Estado do CeaÉ, inscrita no CNPJ/MF N014.769.245-0001-92, representada pelo Sr. Francisco
Thalys de Queiruz Gomes, inscrito no CPF No 060.397.513-55, no final assinado, donavante denominada

de CONTRATADO, de acordo com a Dispensa de Licitaçâo N'001/2021-GAB, de conformidade com o
que preceitua a Lei Federal ns 8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores, sujeitandose, as partes, às sua$
normas e às cláusulas e condiçôes a seguir pactuadas:

CLAUSUI.A PRIiIEIRA. DO OBJETO

-

Constitui objeto da presente mntrataçâo o §ERVIÇOS DE LOCAçÃO DE SISTEMA DE
GERENCNilENTO E CONTROLE DO §ITE OFICIAL DO MUI{EIPO DE CRATEÚS . CE, JUNTO AO
GABINETE DO PREFEITO.

1.1

CúUSUI,Á SEGUNDA. DO FUNDATIEI{TO LEGAL
2.1 - O presente Contrato tem como fundamento a Dispensa de Licitaçâo No 00112021-eoAB, devidamente
ratificda pela Ord.de despesas do GABINETE D0 PREFEIT0, acima citado e ao fim assinado, bem como
a proposta da CONTRATADA, tudo parte intErante deste Termo Contratual, independente de transcriçã0.

CúUSUI.I TErcERA.

DO VALOR

3.1 - O valor global deste Contrato é de R$ 13.920,00 (Treze mil e novecentos e vinte reais), conhrme
proposta de preço anexa aos autos deste processo, e anexo do contrato.

GLÁUSULA GII'ARTA. DA FORIiA DE PAGÂTENTO
4.1 - 0§ pagamentos seÉo realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal do objeto e Fatura
conespondente. A Faturc deverá ser aprcvada, obrigatoriamente, pelo GABINETE DO PREFEITO do
MunicÍpio de Crateús, que atestara a execução dos serviços, objeto do contrato;

4.2

- Caso o objeto contratado seia aprovado pela ordenadora de despesas do GABINETE DO

PREFEITO,

o pqlamento seÉ ebtuado atê o 3ff

(trigesimo) dia apos

o

protocolo

da Fatura pela

CONTRATADA.

tt-*usuLA QutNTA. Do REAJU§TAMEh|TO DE PREÇO
5.1 - Preços finnes e sem reajuste.
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ctÁu§ut-A §ExrA. 0a DunnçÂo Do coltrRATo
6,1 - 0 contnato terâ o pnazo de vigência a csntar da data de sua assinatum

por

3í de Detembro de 202í,

podendo ser proÍrcgado nos casos e brmas previstos na Lei n0 8.666/93 e suas altenaçÕes posteriorcs.

cúusuun sÊTtirA. DAs oBRtGAÇôEs

DA coNTRATANTE

7.1 - A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condiçoes necessárias ao
pleno cumprimento das obrigaçÕes deconentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei ns
8.666/93 e suas alteraçôes posteriores;
7.2 - Fiscalizare acompanhar a execução do objeto contratual;

7.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer oconência relacionada com a execuçâo do ob1'eto
contnatual, diligenciando nos casos que exigirem providências conetivas;
7,4 - Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais / Fatunas devidamente
atestadas pelo CilBINETE D0 PREFEITO.

cúusutÂ otrAvA. DAs oBRtGAç0Es Do(A] cotüTRATADo(A)
8.1 - Executar os serviços, objeto do Contnato, atê 3í de derembro

de 2021, contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviç0, podendo ser pronogado nos termos da Lei no 8.66683 e suas

alteraçües;

8.2

-

Manter durante toda

a

execuçâo do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigaçôes

assumidas, todas as condi$es de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Lhitaçües;
8.3 - Utilizar profissionais devidamente habilítados;
8.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos brtuitos, de maneira que não se prcjudiquem o

bom andamento e a boa prestação dos serviços;

8.F Fmilitar a ação da fiscalizaçâo na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos
que forem solicitados pela CONTRATANTE;

8.6

-

Responder perante

a

Prehituna Municipal de Crateús

-

Ceará, mesmo no caso de ausência ou

omissão da fiscalizaçã0, indenizandoa devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados,
pÍBposto§ ou mandalárioo seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo
a CONTRATADA adotar medidas pleventivas contra esses danos, com fiel observância das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

8.7

-

Responder, perante

CONTRATADA nâo deverá,

as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
mesmo aps o término do contnato, sem consentimento prévio, por escrito, da

CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou inhrmaSes especiÍicadas no parágnafu anterior,
a não ser para fins de execução do contrato;

8.8

- Providenciar a imediata coneção das deficiências el ou inegularidades apontadas pela

CONTRATANTE;

8.9

- P4ar

seus empÍegados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestaçfu dos serviços
contnatados inclusive as contribuiçÕes previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, Pl§, emolumentos,
seguÍos de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prehitura Municipal de
Cnateús

- Ceará por eventuais autua$es administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da
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ctm rebrência às suas obrigaçÕes, nâo se transbre a PreEitura Municipalde Crateús -

Geará;

8,10 - Dispnibilizal a qualquer tempo, toda documentaçâo rehrente ao pagamento dos tributos, sêgurus,
encaÍgos sociais, tnabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

8.11

-

Responder, pecuniadamente, por todos os danos alou prejuÍzos que furem causdos

à

Uniã0,

Estado, Municipio ou terceiros, deconentes da prestaçâo dos serviçrs;

9.1

- Pela inexecução

total ou parcial das obrigaçôes assumidas, garantidas

a préüa dehsa,

a

Administnação poderá aplicar ao(à) CONTRATAD0(A), as seguintes sançÕes:

a)advertência,
b) multas de:

b.Í)

1090 (dez por cento) sobre o valor contratado, êm caso de recusa da contratada em assinar o contrato

dentro do prazo de 05 (cinco)dias úteis, contados da data da notificação feita pelo CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (ttês decimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso
na entrega do objeto contratado, até o limite de 30 (trinta)dias;

b.3) 2,070 (dois por cento), cumulativos, sobre o valor da parcela nâo cumprida do Contrato e rescisão do

pacto, a critério da GABINETE DO PREFEITO, em caso de atnaso na entrega do objeto superior a 30
(trinta)dias;

-ex-offício'da

b.4) os valores das multas rehridas nesta cláusula serão descontados
CONTRATADA,
mediante subtração a ser efetuada em qualquer Fatura de crÉdito em seu favor que mantenha junto a
GABINETE DO PREFEITO do Municipio de Crateús, independente de notifcação ou interpelaçâo judicial
ou extnajudhial;

c) Suspensfu temporária do direito de participar de licitaçâo e

impedimento

de contnatar com

a

Administraçâo Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaraçâo de inidoneidada pana licitar ou contratar com a Administraçâo Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou atê que o CONTRATANTE pÍCImova sua rcabilitaçã0.

cúusurÁ

DÉc[utA. DA REsctsÃo coUTRATUAL
10.1 - O ctntnato firmado em deconência da presente dispensa de licitaçâo poderâ ser rescindido de
conhrmidade com o disposto nos art's. 77 a8A da Lei nc 8.666§3;
10.2 - Na hipôtese de oconer à rescisâo administrativa prevista no art. 79, inciso l, da Lei ne 8.66ô/93, à
CONTRATANTE sfu assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a lV, paÉgrahs 1o a 40, da Lei
citada.

cúu§ull

0Écuin -,RRtffiEtRA . DA§ ALTERAçôEs GoNTRATUAIS

- O(A) CONTRATADO(A)fica obrigada a aceitar, nas mêsmâs condiç6es contnatuais, acráscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25olo (vinte e cinco por cento) do valor
inicialdo Contnato, conbrme o disposto n0 § 1e, do art, 65, da Leide Licitaçôes,
11.1

12.1

- 0s

DOS RECU RSOS ADHINI§TRATMOS
processados
recunsos cabiveis serâo
de acordo com o que estabelecê o art. 109 da Lei ne

8ô66/93 e suas alteraSes posteriores;
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recursos deverâo ser interpstos mediante petição devidamente anazoada

e subscrita

pelo

representante legal da reconente;
12.3 -

0s ft|cunios serâo protocolados na Prefeituna Municipalde Crateús e encaminhados à Comissâo de

Licitaçâo.

cúusuu

TERGHnA . DA FoITTE DE REGUR§os
13.1 - O valor global do contrato a ser celebrado com a contratada, conerá por conta da dot4ão
oçamentária no, 01.02.02.04.122.0037.2.002 1.001.0000.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
oÊCITm

-

-

-

GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO e elemento de despesa

no

3.3.90.39.00.

cúusut*

DÉcrfirÀ- QUARTA. DÂ Ft cALtrAçÂo
14.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela §eMdora Sra, DAIANE SOARES
MARQUES, especialmente designada pelo Ordenador de Despesas do C,ABINETE DO PREFEITO, de

acordo com o estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominada FISCAL DE CONTRATO.

ÇLAU§ULÂ DÉCffiA - QUIhITA. Dü FORO
15.1 - Fica eleito o Foto da Comarca de Crateús, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer
contmvensia oriunda do presente contrato, que não possa ser resolvida pela via admínistrativa,
renunciand+se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
15.2 - E, por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias, na

pr6ênç€ dm testemunhas abaixo, para quê possa prcduziros efeitos legais.

Crateus - Ce, 05 de JANEIRO DE 2A21
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CHEFEI ORDENADOR DE DESPESAS DO

FRANCISCO THALYS DE QUEIROZ GOMES

GABINETE DE PREFEITO

CONTRATADA

COHTRATANTE
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AHEXO AO CONTRATO No. 05.0,l.2021.0í

o&JEto: SERV]ÇOS 0r IOCAçÃO DE STSTEMA DE GERENCTAMENTO E CONTROLE DO SrTE OFTCTAL

DO

MUNIC|PO DE CRATEUS . CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
Especificação
§ERVIçO§ DE MANUTENçÃO E ATUALIZAÇÃO

§6163 DE SITE
Locação de sistema de gerenciamento e controle do portal
oficial do município, quê disponibilize informaçôes de
licitaçfus, convênios, decretos, leis, frota de veículos, guia
da cidadê, notícias ê LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal,
e SIC e Ouvidoria para atender a Lei N" 12,527 ftAY Lei
de Acesso a lnfurmaÇão.

Und

Qtde

Unitário

Total

MÊS

12

1.160,00

13.920,00

-

TOTAL
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