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CONTRATÀNITE: Gâmara Munieipal de §e*ador Pomapeu, pessoã jurícjica de direito
público interno, sediada na Rua Professor Cavaicante, no 635, Fátima, Senacor Pormper.r/CE,
inscrita no CNPJ sob o No 06.741.672/0001-3"1, represerrtada neste êto por seu Presicier'lte,
Senhor Abidias Senafim do O Fill'ro, Ordena,Ja:- ce Despesa do Crgão.

CONTRATADA: CRISTIANE ALVES GONZÀGÀ MULflnflíDlA-ME, pessüâ jurídi;: .1e

direito privado, sediada à Rua José Carlos §arnpaio, 233- Centro - Sen*doi F,cir,peu - CE
CEP 63.600-000, inscrita no CNPJ sob o no i7.534.612/0001-67, representado neste ato,
pela Sra. Cr-istiane Alves Gonzaga, portâdor da üPF no 891 .576.723-34.

Pelo presente instrumento contratua! de- LC)üAÇAO DE SERVIDOR FIREWA!-L PARA
ATENDER AS NEGESSIDADES DA CAlW,ARlq Mul.llClPAL üE SEhIADüR POMPEU,
POSSIBILITAhiDO TODO GEREruTIAMHNT# DA RÊDE, BLCIQIJHATSDO SITE E
ACESSOS lhlDEVlDOS, TRAZEf\üüÕ &'!Â.,§ SEGIJRAf-IÇA 0CINTRÂ ATAQUES DE
HACKERS, a Cânrara Municipal de §er,aeior l*ompeu e CRISTIANE ALVES GONZAGA
MULTIMíDIÂ-Mfr, têrn justo e contnatado entre si o que adiante segue, nos termos e
condições das Cláusulas abaixo transcritas"

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃCI LEGAL
1.2- A presente contratação tem por fundaniento legal o inciso ll do art.24 da l-ei
8.666/93 e suas posteriores alteraçÕes

CLÁUSULA SEGUI{DA - DO OtsJETO
2.1. O presente instrumento contratuai tem por objeto exclusivamente a LOCAÇÃO DE
SERVIDOR FIREWALL PARA ATEFIüDER A§ NEEESSIDÂDES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SENADOR POMPEIJ, POSSIBILITANDÜ TODO GERENCIAMENTO DA REDE,
BLOQUEANDO §tTE E ACESSOS iNDEV!ilCIS, TRAZENDo MAIS SEGURANÇA
CONTRA ATAQUES DE HACKER§, no perícdo 11 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro
de 2021.

cLÁuSLrLA TERGE|RA - DA FoRMtA EE ExtrcuÇÃo DGs SÉRVtÇo§
3.1- A CONTRATADO se obriga a exeeutar, no reginne de eNecução indireta.

Rwa Professar Cavalcsnte, 635, {tiíirna, Senador Pompeu - Ceard
63.600-00ü - (88) 3449-123s - CNP"{:06"741.672/$@üI-34
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GLÁ[JS|..!LA QUÁ,RTA üÕ PREÇÕ, mA§ Cü${D!ÇüES DE PÂG,4§IffiENITG, DÂ
ATUALTZAÇÃo MOr.,üETÁRIA E D0 REAJUSTAMEhITü
4.1- A COÍ'{TRATADA receberá a título de pagarnento, o valor mensal de R$ 1.466,00 (um
mil quatrocentos e sessenta e seis reais), totalizando o valor global de VALCIR GLOBA.L: R$
17.592,0A (dezessete rnli quirihentos e noventa e dois reaís), a serern pagüs até o 50
(quinto) dia útll do mês subsequente ao da realização dos senv!ços, atraves de débito
automático ern conta ou cheque adrninistrativo.
4.2- A Cârnara ftfiunicipal se reservâ no cirelto de eancelar o presente Contrate no tocio ou
em parte, de acondo com as eondiçôes estabelecidas nã legislação periinente, assinr corno
reduzir oLi aumentar respeitados os lls-nites de 25% seni que caiba ao Contratado o direito de
reclamação or": indenização.
4.3 O presente contrato é Enreajustável.

CLÁL!SI..'LA &USE,BTA. DÜ PRAUÜ
5.1 - O presente Contrato tená duração de 12 (doze) meses, iniciando-se en'r'l't de janeiro
de 2421 e térn'rinto em 3Í de dezesmbro de 2021, podendo ser prorrogado, se houver
interesse das partes, pür sucessivos e íguais peníodos, respeitadas as condiçÕes
estipuladas no,Art. 57 da l-ei NIo 8.666193.

CLÁUSULA SEXTA - DÁ. DOTAÇéTO CIRÇAMENTARIA H CIRIGEffi DO§ RECURSG§
6.1 - As despesas decor"rentes do presente Contrato correrâo à conta da dotação
orçamentária üX&'§.0'Í.CI31"0001.20ú1/3.3"§ü.4ü.ü0 - Desenvolvinrento e Manutenção das
Atividades Legislativas/ Outros §erviços Tecnolagia Inforrnaçâo/ Cornunicação, com
recursos provenientes dos 30% do Durodécimo da Câmara ft/unicipai de Senador Pornpeu.

cLÁusuLA sÉTrMA - DAs oBRTGAÇÕrs pns eARTE§
7.1- Obrigam-se Contratante e üCí'{TRATADO a curnprir fiehmente os regramentos
discriminados por este contrato e as [rlorrnas estabeleeidãs na Lei 8.ô66/93, obrigando-se
ainda à:

CONTRATAI\.ITE
a. Colocar a disposiçâo do COIüTRATADO todos os dados, docurnentos e materiais

necessárics para a perfeita execução dos serviços contratados.
b. Efetuar o pagamento na forma convencioriada na ciáusula quarta desta avença,
c. A contratante, através do seu ordenador de despesa, e a única responsáve! pelos

atos da gestão administrativa que sejaíT praticados, lirnitando-se c CCIíIüTRATADO a
responsabilidade técnica dos serviços prestados.

CONTRATADÂ

a. fi/lanten durante toda â execuçãc do Contrato, ern compatibilidade corn as
obrigaçôes assurrnidas no ato da assinatura do nnesmo, bern corno a rnanter as
mesrnãs condições de qualificaçâo e habÉEãtaçáo exigidas no prccesso de
contratação direta;

b. Executar o objeto do Contrato, obedecendo à legislaçâo vigente, inolusive seguindo
as lnstruçÕes Norrnativas do Tr!ht"rnai de Contas do Estado, curnprindo os p!"azos
previstos, alenn de pautar-se dentro dos princípios contidos ma Lei X2.160, de 04 de
agosto de'1993 (L-ei Orgânica cic Tribunal de Gontas do Estado);

R-uu Frafessor C$v&lc$ruÍeu 635, Fettiwew, Sensdor Fomepew -- Ceard
63"60ü-008 - {88) 3449-1235 - CNF"í: ü6"741.672/üüül-34
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c. Executar os serviços discriminados na Cláusula Segunda, ção de
pessoal habilitado ou mediante serviços de terceiros sob sua inteira
responsabilidade;

d. Será a única responsável pela metodologia de trabalho irnplantada a serviço da
contratante, que se obriga a coiocar à disposição em tempo hábil, os elementos
necessários que, direto ou indiretamente, tenham interferência nos serviços a serem
executados'

e. Manter sigilo sobre informaçÕes e documentos fornecidos pela CONTRATANTE, em
decorrência dos serviços objeto do presente Contrato;

CLAUSULA O§TAVA - DO IN.IADIMPtÊMEI§TO

8.1- O inadimplemento das obrigaçÕes previstas no presente contrato, ou a ocorrência de
quaisquer situaçÕes descnitas no artigo 78, da l-ei 8.666/93 e suas alterações posteniores,
será comunicado pela parle prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue
diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento, a fim de que providenciada a
regularização no prazo de O5(cinco) dias úteis.
8.2- A não regularizaçào poderá ensejar, a critério da parte prejudieada, a rescisâo do
contrato, sem prejuízo dê outras sanções, bem como no pagamento de mensalidade, a
suspensão da prestação dos serviços pela CONTRATADA até sua nornralização.

aLAUSI,LA NONA- DAS SÂruÇOeS dOWtWtSrRÁ?tilA§
9.1 - Pela inexecuçãototal ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa,
a Administração poderá aplicar à CONTRATADO, as seguintes sanções:
a)Advertência;
b)Multa:
b.1) tt/ulta de 10 o/a (dez por cento), sobre o valor do contrato, em caso de recusa da
LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazc de ü5(cinco) dias úteis,
contados da data de notificação feita pela Câmara [tlunicipal de Senador Pompeu;
b.2) Multa de 10% (dez por cento) pelo não cumprímento de cláusula ou condição prevista
no contrato aplicável sobre o valor apurado para pagamento no mês em que se verifique a
ocorrência faltosa;
b.3) Multa de 0,3% (três decimo por cento) ao dia ate o trigésimo dia de atraso, por entrega
não realizada;
b.4) Os valores das multas referidas neste item serão descontadas "ex-officio" da
LICITANTE VENCEDORA, mediante surbtração a ser efetuada em qualqurer fatura de
crédito em seu favor que mantenha junto a Câmara Municipal de Senador Pompeu,
independente de notificação ou intenpelação judicial ou extrajudiciai.
c) Suspensão temporária de participaçãc em licitação e impedimento de contratar com a
Administraçáo por pyazo não superior a 02(dois) anos.
d) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da Ounição ou até que seja promovida a
sua reabilitação.

cLÁsuLA DÉGIMA - DA REStLtÇÃo
10.1 - Na hipotese de resilição do presente Contrato, antes do término de sua vigência, a
que alude a Cláusula anterior, a parte que deu a nesiliçâo fará uma notlficação prévia e
expressa com 30 (trinta) dias de antecedência, não cabendo as partes qualquer tipo de
indenização pecuniánia.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA _ DA REScI§Ão coNTRATUAL

Ruu Frafessor Cavslcunte, 635, Fdtima, Senador Pompeu - Ceard
63.600-000 - (88) 3449-1235 - CNPJ: 06.741.672/0001-34
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11.1- O instrumento contratual firmado em decorrência da presente li era ser
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nq 8.666/93.
11.2- Na hipótese de ocorrerà rescisão administrativa prevista no art.79, inciso l, da Lei ne

8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a lV,
parágrafos 1ea4e, da Lei citada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGI,.'NDA- DOS REGURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o qiie estabelece o art. 109
da Lei ne 8.666/93 e suas alterações.
12.2- Os recursos deverâo ser interpostos mediante petiçâo devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente.
12.3- Os recursos serão protocolados na Câmara e encaminhados à Comissão de Licitação.

cLÁusuLA DÉcrMA TERcETRA- DA ALTERAÇÃo coNTRATUAL
13.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas rnesmas condiçôes contratuais,
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25o/a (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme o disposto no § 1o, do art. 65, da Lei
de Licitações.

cLÁusuLA DÉcrMA oUARTA - DA Pt.lBLtcAÇÃo
14.1- Este contrato deverá ser publicado por afixação no quadro de avisos do Legislativo
municipal e no Diário Oficial do Estado - D0Ê, até o quinto dia útil do mês subsequente à
data de sua assinatura.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DO FORG
15.1 - O Foro da Comarca cie Senador Pompeu, r:este Estado do Ceará, é o competente
para dirimir dúvidas ou questôes oriundas do presente Contrato, que nâo forem resolvidas
amistosamente.

Senador Pompeu(CE), aos 1Í dias do mês de janelro dç 2021. r , (

H,WM,{ffi,ó,&4tiJv/'t;
Presidente da Câmara Municipal de Senador Pompeu

CONTRATANTE

Gudr-...,r' ú(-,.*o
CRIS-TIAN E ÂLVESGONZAG Ji [JL Mí H

TESTEMUNHAS:
1

Cnistiane A§ves
TC[UTR,ATADO

I/^ h*^ Ql;ffia'a P Aqu)oo'

ae.4ss 883-8í \lr. slq. loe 'Jt

Rwa Professor Csvalcarute, 635, Fátirnu, Senador Potflpeu - Ceará
63"600-000 - (88) 1449-1235 - CNPJ: 06"741.672/AAAL-34

E, por estarem justos e contratados, assinarn o presente instrunnento, ern 02 (duas) vias de
igual teor e forrna, lido e achado conforme, perante as testemunhas que abaixo subscrevem,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos.


