
 

CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA

 

CONTRATO N“: 2020.01.29.01

CONTRATO GUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA
MUNICIPAL DE TIANGUA E A EMPRESA ESCRITA
PUBLICITADE PROPAGANDA E ASSESSORIA
PUBLICA LIDA, PARA O FIM GUE A SEGUIR SE
DECLARA.

A CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA, pessoa juridica de direito publico interne,

doravante denominado CONTRATANTE, 'inscrita no CN.P.J. sob o N?

06.577.530/0001-83, com sede & Rua: Dep. Manoel Francisco, 650 - Centro, Cep:

&2.320-000 — Tiangud, Estado do Cearé, através da Presidência da C&mara, neste

ato representada pelo Senhor Francisco Cleber Fontenele Silva, brasileiro, inscrilo

no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n* 600.254.153/0001-52 e a empresa ESCRITA

PUBLICITADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o

ne 11.439.609/0001-88, com endereco & Av. Senador Virgilio Tévora, 1701, $Sala 601

— Aldeota, CEP: 60.170-079 - Forlaleza - Estado do Ceard, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sécio Administrador Sr. Alexandre

Alves Mota, brasileio, casado, Empresério, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas

sob o ne 132.153.718-20, resolvem celebrar o presente contrato com as cl&usulase

condicêes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
O1.O1. O presente contrato fundamenta-se nas disposicêes da Lei Federal n"

10.520/02, Lei Federal ne 8.6é6/93, de 21 de junho de 1993, demais allerac6es e

atvalzada pela Lei n" 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos fermos do Pregêo

Presencial n* O11/2019-CMT, e resultado da licitacêo, devidamente homologada

pelo Presidente da C&mara Municipal, com base na proposta da CONTRATADA,

todos partes integrantes desie contrato independente de franscricêo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
02.01. O presente contrato tem como objeto a PRESTACAO DE SERVICOS DE

PUBLICACAO DE MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE
TIANGUA NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL E DIARIO OFICIAL DO

ESTADO DO CEARA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

03.01. O objeto deste contrato serê executado em regime de empreitada por

preco Unitdrio.

CLAUSULA GUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA, VIGÉNCIA CONTRATUAL E DA

EXECUCAO EE FISCALIZACAO DO CONTRATO
D4.01. O inicio dos servicos seré imediatamente apés a emissê&o da ordem de iniclo

dos servicos.
04.02. O prazo de vigência do presente contrato é da data de sua assinafura até

31 de Dezembro de 2020, podendo ser prormogada sua duracëo por igudis e

sycessivos periodos, limitada a sessenta meses, conforme art. 57 Inciso II da Lei

8.666/93. '
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04.03. A execuc&o contratuval seré acompanhada e fiscalzada pelola) $rla

SARAIVA COSTA, inscritola) no CPF n“: 047.608.093-25, especialmente designado'

para este fim pela CONTRATANTE pela Portaria de n*%: 05-A/2020, de acordo com o
estabelecido no Art. 67, da Lei Federal n* 8.é66/1993, suas alteracêes posteriores,
doravante denominado simplesmente de Fiscal de Conirato.

—

CLAUSULA GUINTA - DO VALOR CONTRATUAL
05.01. O valor global do presente iermo é de R$ 35.300,00 (Trinta e Cinco Mil

Trezentos Reais).
05.02. No valor acima estfipulado j&A estêo inclusas todas as taxas, encargos,
impostos, tributos, seguros e demais despesas inerentes a prestac&o dos servicos.

05.03. Os servicos ora contratados ser&io executados nas guantidades & precos
Uunit&rios abaixo:

 

ITEM DESCRICAO uNiD.

|

GUANT.

|

VALOR VALOR

 

TOTAL UNIT. TOTAL
JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO
ESTADUAL — 1% CADERNO (JORNAL O

 

 
01 |BOVO OU JORNAL `DIARIO DO Cm/PC 200 R$ 46,50 R$ 9.300,00

NORDESTE)
DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA

02 “DOE o Cm/PC 200 R$ 130,00 R$ 26.000,00   
   VALOR TOTAL EM R$ 35.300,00
 

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
06.01. O pagamento seré efetvado pela C&mara Municipal de Tianguë, apos os

servicos serem recebidos e conferidos pelo setfor responsdvel pela solicitac&o, dié

30 (trinta) dias apês a execuc&o dos servicos.

06.02. Os pagamentos serêo efetivados mediante a apresentac&o da respeciva

Nota Fiscal dos Servicos e Recibo cormespondente, devidamente atestado o

recebimento pelo responsdvel do setor solicitante.

06.03. Se houver afraso nos pagamentos, estes ser&o atfualizados com base na

incidência de juros de mora de 12 (doze por cento) ao ano "por rata tempore",

entre o dia previsto e a data do efetvo pagamento.

CLAUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PRECOS

07.01. Os precos cotados ser&o fios e imeajustiveis, sendo assegurado ao

contratado o eauilbrio econêmico financeiro do contrato, conforme dispêe a lei.

CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

08.01. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a prestac&o dos

servicos corer&o por conta de recursos do duodécimo repassado pelo muUnicipio,

na dotac&o orcamentêria: 01.01.01.031.0001.2.-001-33.90.39.00

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, mêo de obra especialzada

e de apoio, tansportes, impostos, taxas, encargos, seguros e oufros, decorentes

do cumprimento das obrigacêes assumidas, sem aualguer énus para a Cémgra

Municipal de Tianguë.
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09.2. Substifuir &s suas expensas, todo e aualauer servico executado ou em
execucêo em desacordo com as especificacêes exigidas e padrêes de
aualidade exigidos, com defeito, vicio ou mé aualidade.
09.3. Responsabilizar-se pelos danos cauvsados dietamente & Administtacêo ou a
terceiros, decorente de sya culba ou dolo na execucëo dos servicos, incluindo

seus prepostos e sybcontratados.
09.4. Responsabilizar-se pela fiel execucëo dos servicos nos prazos estabelecidos.
09.5. Prestar fodos os esclarecimentos aue forem solicitados pela CAé&mara
Municipal de Tianguë, durante a execucëo da prestacêo de servicos.
09.6. Aceitar nas mesmas condicêes contratyais, os acréscimos ou supressêes gue
se fizerem necessdrios, afé 25% (vinte e& cinco por cento) do valor inicidl atuvalizado

do cContrato, na forma do art. 65, par&grafos 1 e 2 da Lei no 8.666/93 e suas
alteracëes posteriores.
09.7. Manier durante ioda a execucëio do contrato, em compaiibiliddde com as

obrigacées assumidas, todas as condicêes de habiltacëo e audlficacêo exigidas
na licifacao.

09.8. No dia da circulacëo do diërio e/ou jornal fica a contratada obrigada a
enviar ao érgéo competente, em meio digital a referida publicacëo mediante a

utilzac&o da funcionalidade de Reconhecimento Optico de Caracteres —- OCR.
09.9. Os Diérios e/ou Jornais (via original) com as devidas publicacêes dever&o ser
enviados ao setor interessado em até 05 (cinco) dias, contados da data de
Circulacao.
09.10. A contatada deveré receber as matérias por e-mail com confrmacao

imediata, de segunda a sexta-feira, nos hordrios de até as 13h0Omin para as

matérias circularem no dia seguinte ao do envio, no Didrio Oficial do Estado do
Ceard e até as 15hOOmiIN para as matérias circularem no dia seguinte ao do envio
nos jormais de circulacêo didria estadual (Didrio do Nordeste e Jormal o Povo).

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. Proporcionar todas as facildades para gue o prestador de servicos possa
CUmprir suas obrigacêes dentro das normas e condicêes deste processo de

cContratagao.
10.2. Rejeitar no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as

obrigacêes assumidas pelo prestador.
10.3. Indicar o representante da C&Amara Municipal de Tiangud para acompanhar

e fiscalzar a execucê&o do contrato, bem como para atestar o recebimento dos

servicos.
10.4. Efetuar o pagamento nas condicêes pactuadas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E SANCOES
11.1. Pela inexecucëo total ou parcial do objeto deste Pregêo, a Administracao

poderé, garantida a prévia defesa, aplicar és licitantes vencedoras as seguintes
sancêes, gauando for o caso:
|. advertëncia: auando descumprir dualauer cléusula do contrato, inclusive prazo

de inicio dos servicos.
Il. multa de 0,3% (tês décimos por cento) sobre o valor da parcela, por dia de

atraso ou nêo execuco da prestacao dos servicos;
II. multa de 15% (auinze por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de
inexecucëo total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo méximo de
15 (auinze) dias corridos, contados da comunicacëo oficial, sem embargo de
indenizacêo dos prejuizos, porventura caysados a C&mara Municipal de Tiangué

pela nê&o execuc&o parcial ou total do contrato.
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11.2. Ficaré impedida de lcitar e de contratar com a Administtacêo PUblic
prazo de atfé 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citacêo e de amplê?.
defesa, enauanto perdurar os motivos determinantes da punic&o ou afé aue seja

promovida a reabilitac&o perante a prépria autoridade aue aplicou a
penalidade, a licitante aue convocada dento do prazo de validade da sua

proposta, deixar de entegar a documentac&o exigida para o contrato ou
apresentar documentacëo falsa, ensejar o retardamento da execucëo do seu

objeto, n&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuc&o do obieto
pactuado, comportar-se de modo inidêneo ou comeier froaude fiscal.
11.3. As sancëes previstas na alinea | do sub-item 11.1 e sub-item 11.2 deste item
poderêo ser aplicadas juniamente com as das alineas Il e II do sub-tem TII,

faculidda a defesa prévia do intferessado, no respecfivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias vieis.
11.4. Se a multa for de valor superior ao valor da Nota de Empenho, além da
perda deste, responder& a contratada pela sua diferenca, a agual serd
descontada dos pagamentos devidos pela Administacêo ou, guando for o caso,
cCobrada judicialmenie.

11.6. As penalidades serêo obrigatoriamente registradas no Cadasto de
Formecedor ou Presiador de Servicos da C&mara Municipal de Tiangud&, da
respectiva empresa contaiada, e no caso de suspensêo de licitar, a contratada

deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no
editale das demais cominacêes legais.
11.6. Nao ser&o aceitas justificativas posteriores a adjudicacëo aos vencedores,
por parie da licitanie gue nio poderd manter a proposta seja escrifa ou por melio

de lance, com a justificativa aue houve ero na formulacëo, engano nos precos

ou eo de digitacêo da proposta, nêo serd admitida a desisiëncia da proposta

para estes casos, sendo a licitante penalzada com a aplicacêe de multa,
conforme prevista no item 8.10.1, declarac&o de inidoneidade e impedida de
licitar com a Administac&o pelo periodo de 05 (cinco) anos.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.01. A CONTRATANTE poderd rescindir o contrato, independentemente de
agUalduer interpelac&o judicial ou extrajudicial se a contratada:

a) Paralisar a prestac&o dos services por um periodo superior a 05 (cinco) dias

Corridos;
b) Executar os servicos em desacordo com as especificacêes exigidas;
c) N&ao cumprir ou cCumprir iregularmente as clêusulas contratudis ou a legislacêo
vigente;
d) Cometer reiterados emos na execuyc&o dos servicos;
e) Ceder ou transferi, no todo ou em parte, a prestacëo de servicos sem a
expressa autorizacêo da Contratanie;

f) Entrar em concordata, falência ou dissolycëo, ou recair no processo de
insolvência sobre gualaguer de seus dirigentes.
122. Declardda a rescis&o contatual em decormência de aualduer um dos
fundamentos do item anterior, a contatada receberé exclusvamenie o
pagamento dos servicos executados e recebidos deduzido o  valor
corespondente as multas porventura existenies.
12.3. N&ao caberd a contratada indenizacêo de aualguer espécie seja a gue titulo
for, se o contrato vier a ser rescindido em decorência de descumprimento das

normas nele estabelecidas.
12.4. Independentemente do disposto nesta cl&usula, o contrato poder& ser

rescindido por lvre decisêo da C&mara Municipal de Tianguë, a aualguer época,

%
DE
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sem ague caiba a contratada o direito de reclamac&o ou indenizacêo a audlgder.

titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos servicos executados e
devidamente recebidos.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.01. Fica eleito o foro da Comarca de Tiangu&, com rentncia expressa de
caualguer outro, por mais prvilegiado aue seja, para dirimir guaisauer dividas ou
ltigios oriundos da execucëo deste contrato.

E, por estarem justos e acertados, fimam o presente termo em 03 (ês) vias de
igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo nomeadas, para surtir
seus efeifos legais.

TOngua - Cearé, 29 de Janeiro de 2020.

t

( | F
FRANCISGO CLEBER FONTENELE SILVA

Presidente da C nicipal de Tiangud
CONTRATANTE

 

 

ves
ESCRITA PUBLICITADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LIDA

CONTRATADA

Testermunhas:   

         Nome:
CPF: 4 3.6: GIESEL

Nome:
CPE

IETS HE-OS.-
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