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CoNTRATO No 1 304.07 I 2021
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O

MUNrcípro ne elrunrrÉice, ,q,rnavÉs ol
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECoNôMtco E soctAl, coM A EMPRESA RM
DE sousA TÁvoRA cosrA PUBLIcIDADE

EIRELI-ME,

NAS

CONDIÇÕES ABAIXO

PACTUADAS:

A PREFEITURA MUNICIPAL OE gerUntrÉlcE, pêssoa jurídice de direito público

interno,

situada na Praça da Ítllatriz, S/N, Palácio Entre Rios, Centro, Baturité/CE - CEP 62.760.000,
inscrita no CNPJ sob o no 07.387.343/0001-08, através da SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, neste ato representada por seu Ordenador
de Despesas, Sr. Hébert Fernandes Félix, doravante denominada de CONTRATANTE, e, do
outro lado, RM DE SOUSA TÁVORA COSTÀ PUBLICIDADE EIRELI-ME, com endereço à
Rua Coronel Francisco Nunes Cavalcante, no 04, Centro, Capistrano/CE, inscrita no CNPJ sob
a no 08.482.21210001-64, rêpresêntada por José Távora Costa, portador do CPF no
209.078.003-78, ao fim assinado, doravante denominada de GONTRATADA, de acordo com o
Edital de TOMADA DE PREÇO n'2502.0312A21, em conformidade com o que preceitua a Lei
Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas
normâs ê às cláusulas e condições a seguir a.justadas:
GLAÚSULA PRIMEIRA - D A FI.'NDAMENTACÃO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços n'25O2.0312021, devidamente
homologada pela autoridade competente, ao fim assinado e a proposta da Contratada, tudo
parte integrante deste Termo Contratual, independente de transcrição, na Lei no 8.666/93 e
suas alteraÇóês posteriores.
CLAI,.'SULA SEGUN DA - DO Ots.jETO
2.1- O presente contrato tem por objeto

a CONTRAT,ÀÇAO DE SERVIÇO§ A SEREM
PRESTADoS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E REALIZAÇÕES DA SECRETARIA DO
DESENVOLVTMETTO
E SOCTAL DO MUNTCIPIO Oe e.ArUnlrÉ coill
=COr,rôMrCO
naRlruoÊrucn LocAL E REGIoNAi-.
CLÁUSULA TERCEIRA . DO VALOR CONTRAT UAL. DO PAGAMENTO. DO
REAJUSTAMENTO, REEQIJILItsR|O ECOhIO'fiIÇq-fINANCEIRO E BEG!r'íE-,DE
EXECUCAO
3.1- O Valor Global da presênte avençá é de R$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil duzentos e
cinquenta reais), a sêr pago mensalmênte, em conformidade com a execução dos serviços
prestados no período respectivo, rnediante atesto do recebimento do serviço prestado e notas
Íiscais/faturas, observadâs a condiçôes da proposta adjudicada e o seguinte:
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ESPECTFTCAÇÃO

ITEM

CONTRATAÇÂO

DE

UNID,

QTD.

VR. UNIT

VR. TOTAL

À/Ês

09

R$ 6.250,00

R$ 56.250,00

EÍVIPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES

DAS AÇOES ADIVINISTRATTVAS,
COBERTURA.
MATERIAS E

PROGRAIVAS,
1

TEIVIAS

INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE
UTILIDADE PÚBLICA E PROMOÇAO
DE EVENTOS EI\4 EIVIISSORAS DE

COT\N ABRANGÊNCIA LOCAL
REGIONAL DE INTERESSE DA
SECRETARIA DO TRAEALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR GLOts,A.L R$ 56.250,00
(cinquenta e seis mil duzentos e cinq uenta rêais)

RÁDIO

E

1

3.2- Os pagamentos serão feitos cie acordo com a realizaçáo dos serviços, em até 30 (trinta)
dias do mês subsequentê ao adimplemento da obrigação e encaminhamento da
documentaÇão tratada neste subitem, observadas as disposiÇões editalícias, através de
crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal, de acordo com os
valores contidos na Proposta dê PreÇos do licitante em conformidade com projeto básico.
3.3- Por ocasíão da realizaçáo dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02
(duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome
da PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE/CE.
3.4- O pagamento fica condicionado, à satisfaÇão dê todas as condições estabelecidas em
contrato e da comprovação de regularidade para com os êncargos previdenciários,
trabalhistas e fiscais;
3.4.1- Deverá vir acompanhada a fatura da nota fiscal os seguintes documentos:
a). Prova de regularidade fiscal perâ tê a Fazenda Nacional será efetuada mediante
apresentaÇão de certidão expedida conjuntamente pêla Secretaria da Rêcêita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoi'ia-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
na forma da Portaria Conjunta RFBiPGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2014;
(observado o que dispõe o aÉ. 30, parágraÍo único da EC no. 106, promulgada em 7
dê maio de 2020l.
b). A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita
através de Certidâo Negativa de Debitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
c). A comprovação de regularidade para com a Fazenda tvlunicipal deverá ser feita
através de Certidão Negativa de Débitos inscritos na DÍvida Ativa Municipal;
d). Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
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e). Cedidão Negativa dê Dêbitos Trabalhistas; Prova de inexistência de débitos
inadimplidos pêrante a Justiça do Trabalho, mediante a apresêntação de Cêrtidão
Negativa.

3.5- Constatando-se, a situação de irrêgularidadê da contratada, será providenciada sua
notificaçáo, por escrito, para que, no praza de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. o prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratantê.
3.6- Não havendo regularizaçáo ou sendo a defesa considêrada lmprocedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela íiscalizaÇão da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pêrtinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.
3.7- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
3.8- Havendo a efetiva êxêcuçáo do objeto, os pagamêntos serão realizados normâlmêntê, até
quê sê dêcida pela rescisão do contrato, caso a contratada não rêgularizê sua situaçáo junto a
regularidade fiscal.
3.9- Será rescindrdo o contrâto êm execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo
de economicrdade, segurança nacional ôu outro dê interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
3,10- Quando do pagamento, será efetuada a retênção tributária prevista na legislação
aplicável.

'1- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar no í23, de 2006, náo sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos ê
contribuiçôes abrangidos oor aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz.ius ao tratamênto
3.'1

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
3.12- REAJUSTE: O vãlor do presente Contrato não será objeto de reajuste antês de
decorÍidos 09 (nove) meses do seu Íegistl"o, hipótese na qual poderá ser utilizado o Índice
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
3.13- REEQUILíBRIO ECONOtvIICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsÍveis, porém de conseqüências rncalculáveis, rêtardadores ou
impeditivos da execuÇão do ajustado, ou ainda, em caso dê força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea eccnômica extr-aordinária e extracontratual, poderá, mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser
restâbelecida a relaÇão que as partes pactuaram inicralmente entre os êncargos do contratado
e a rêtribuiÇão da Administração para a justa remuneraÇão dos serviços, objetivando a
manutenção do equilíbrio êconômico-Íinanceiro inicial do contrato, na Íorma do artigo 65, ll,'d"
da Lêi Fedêral n." 8.666/93, alterada e consolidada.
3.'14- lndependentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo
contratante, estâo incluídas todas as despêsâs necessárias à execução dos serviços, inclusive
as relacionadas com materiais, êquipamentos e mão-de-obra.
3.15- REGIÍVIE DE EXECUÇÃO: O Regime cie execução sêrá indireta em emprêitada por
preço unitário.
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- Do PRAzo DE ExEcUÇÃo DoS SERVIçoS E VIGÊNCU\

GONTRATUAL

4.'l- O presenle instrumento terá prazo de execução e vigência até 09 (novê) mêses,
vigorando, assim, até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, a critério das
partes, na forma do artigo 57 da Lei Fedêral n" 8.666/93, alterada e consolidada.
4.2- Os serviços dêvêrão ser iniciados no prazo máximo dê 05 (cinco) dias, após a emissão da
ordem de serviÇos, nos locais determinados pela SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

ecoltôwrrco

E

soctAl.

GLAUSULA QUINTA. OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
5.1- A Contratada deverá prêstar os sêrviÇos objeto desta licitaçáo em conformidade com o
quê prêscrêvê as espêciÍicações do instrumento convocatório/edital, em conformidade ainda
com o teor do Anexo I e em observância aos ditames da Lei Federal no 8.666/93, instrumentos
estes que fazem parle integrânte deste Têrmo de Referência para todos os eíeitos legais e de
direito, independentemente de transcriÇão.
5.2- Disponibilizar pa? a prestação dos serviços somente profissionais devidamente
qualificados para a prestação dos serviços objeto desta licitação, objetivando lograr êxito e
segurança, avocando para si toda a responsabilidade de forma a resguardar o Ívlunicípio de
eventuais prejuízos decorrentes de qualquer demanda judicial.
5.3- Manter sob sua guarda e total responsabilidade eventuais documentos disponibilizados
pelo [\/unicípio.
5.4- Prestar de Consultoria e Assessoria êm suas instalações durante o expediente normal e
sem limite de consultas objetivando dirimir dúvidas suscitadas por servidores do lVlunicípio de
BATURITÉ/CE,
5.5- As eventuais consultas formuladas por servidores municipais, objetivando elucidar
duvidas, podêráo ser efetuadas informalmênte via telefone ou pessoalmente, ou através de emails, ou correspondência durante o expediente normal de íuncionamento do órgão, sem
llmite de quantidade.
5.6- Rêpassar êm têmpo hábil ao I\runicípio infôrmâÇões quê julgar necessárias dentre elas
para providências de pagamênto de emolumentos ôu taxas em tempo hábil.
5.7- lndependentemente da fiscalizaçâo feita pela Contratante, a contratada é a única ê
exclusiva responsável por danos ê pre.juízos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros,
em decorrência da execução dos serviços, sem quaisquer ônus para o Ívlunicípio Conhatante.
5.8- Aceitar as supressões e acréscimos desta licitação, objeto de contrato, em conformidade
com o que prescreve o § 1' do art. 65 da Lei 5.666/93.
5.9- A contratada se submete as obrigaçÕes quanto a propriedade, seguranças e sigilo de
informaçóês prevlsta no Termo dê Refêrência.
5,1C- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prêstação dos serviÇos contratados inclusive as contribuiÇões previdenciárias fiscais e
parafiscais, FGTS, PlS, emolumentos, seEuros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída
qualquer solidariedade da Prefeitura ÍVlunicipal de BATURITE/CE por eventuais autuaÇõês
administratives e/ou judiciais ume vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência
às suas obrigaçôes, não se transfere a Prefeitura tilunicipal de BATURITE/CE;
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5.1 'í - Disponibilizar, a qualquer têmpo, toda documentação rêferente ao pegemento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e píevidenciários relacionados com o objêto
do CONTRATO;
5.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação
das Leis do Trabalho e legislação perlinentê.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGA-SE A CONTRATANTE a:
6.1- Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custêar o fornecimento dos
sêrviÇos.

e avaliar os serviços prestados observando os padrões de
qualidade, através da unidade responsável pela gestão do contrato.
6.3- Prêstar à Contretade, êm tempô hábil, as informaçõês evêntualmente necessárias à
prestaÇão dos serviÇos.
6.4- Atestar as faturas e relatórios coríespondentes à prestaÇão dê serviÇos, por intermédio do
servidor competente.
6.5- Efetuar o pagamento devido pela execução Cos serviços, no prazo estabelecido, desde
que cumpridas todas as formalicjades e êxigências previstas.
6.2- Acompanhar, controlar

CLAUSULA SÉIMA. DA SEGURANÇA E DO SIGILO
7.1- A CONTRATADA será responsável pela seguranÇa, guarda, manutenção e integridade
dos dados, programas e procedimentos físicos de armazênamento e transporte das
informaÇóês existêntês ou geradas ciurente a execuÇão dos serviÇos, em confoimidade com a
legislação vigente.
7.2- Guardar o mais absoluto sigilo êm relação aos dados, informações ou documentos de
qualquêr natureza a que venham tomar conhecimento, rêspondendo administrativa, civil e
criminalmente por sua indêvida divulgação e/ou incorreta ou descuídada utilizaçâo.
CLÁUSULA OITAVA. DAS ALTERAÇÕES CoNTRATUAIS
8.1- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressõês no quantltativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do Contrato, conforme o Cisposto no § 1e, do art. 65, da Lei de Licitações.
CLÁUSULA NONA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
9.1- As despesas deste contrato correrão por conta da seguinte DotaÇão Orçamentária:

ORGÀO.

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA

PROGRAMA/ATIVIDADE

DO
DESENVOLVIIVENTO
ECONÔiVIiCO E SOCIAL

1

0.o1. -08.

1

22.01 00.2.A52

ELEMENTO DE
DÊSPESAS

FONTE DE
RECURSO

3.3.90.39.00

'1001000000

CLÁUSULA DÉGIMA - DAS SANçÕES
10.1- A licitante que, convocada pela Comissão Pêrmanente de Licitação para assinar o
instrumento de contrato, sê recusar a Íazê-lo cientro do prazo previsto nesta TOMADA DE
PREÇOS, sêm motivo justiíicado eceito pele CPL, estará sujeite à suspensão temporária dê
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participação em licitação promovida petos órgãos do lVlunicípio de BATURITÉ/CE, pelo prazo
de 02 (dois) anos.
'10.2- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a Contratada à multa dê mora
prevista no presente Edital, podendo a PMB rescinciir unilateralmente o contrato. À contratada
será aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÁO de partjcipaÇáo em licitação promovida pelos
órgãos do lvlunicípio de BATURITE/CE, oelo prazo de 02 (dois) anos, período durante o qual
estará impedida de contratar com o !\4unicípio de BATURITE/CE.
í0.3 - Em caso de a Licitante ou Contratadã ser !"eincidente, será declarada cômo inidônea
para licitar e contratar com o lvlunicípio de BATURÍTE/CE.
'10.4 - As sanções previstas neste Edital sêrão aplicadas pela PlvlB, à licitantê vencedora
desta licitação ou à Contratada, facultada a defesa previa da interessada nos seguintes casos:
í0.4.1- dê 5 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA ê dê SUSPENSÃO;
10.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAÇÃO
DE IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O NNUNICíPIO DE BATURITEiCE.
10.5- As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃo e oEcLeRRÇÁO DE TDONETDADE
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O ÍviUNlCíPIO DE BATURITÉ/CE poderão ser
aplicadas juntamente com as de t\IU LTA pÍevista neste Edital;
10,6- AS SANçõCS dE SUSPENSÃO C CIC DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM O IvlUNlCíPlO DE BATURITE/CE, poderão também ser aplicades às
licitantes ou aos profissionais que, eín Gzáo dos üontratos firmados com qualquer órgão da
AdminisÍação Pública Federal, EstacÍuai e [Vlunicipal:
I - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tribuÍos;
ll - tenham praticados atos ilíciios visando a frustrar os objetivos da licitação;
lll - dêrnonstrêm possuir idoneiciade oaÍa contratar com a Administração Pública em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.7- Somente após a Contratacia ressarcir o tt4unicípio de BATURITÉ/CE pêlos prêjuízos
causados ê após decorrido o prazo de SUSPENSÂO aplicada é que poderá ser promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que apiicou a sanção.
'10.8- A declaração de. idoneidac.ie e da cornpetência da(s) Secretaria(s) Contratante(s) do
município de BATURITE/CE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REALIZAçÃo Dos SERVIçoS
11.1- A rcalizaÇão dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela
Contratante, devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem
de servigo, junto à sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na
respective Ordem de serviço;
1 í.2- O recebimento dos serviços será efetuado nos seguintes termos:
'11.2.1- Prôvisoriamente, pera efeito dê posterior verificação da conformidede do serviço com a
espêcificação;
11,2.2- DeÍinitivamente após verificação da qualidade e quantidacie do serviÇo, pelo setor
responsável pela solicitação e consequenteÍnente aceitaÇão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESôIsÃo
'12.1- A rescisão contratual poderá sef:
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12.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
I a Xll do art. 78 da Lei Federal no 8.666i93, ou pela CONTRATADA pelo
descumprimento dê qualquêr das cláusulas contratuais;
í2.3- Amigável, por acordo entre as pârtes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da ADMINISTRAÇÃO;
12.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll e XVll, do art. 78, de Lei no 8.666/93, sem
que haja culpa do CONTRATADO, sêrá esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
12.5- A rescisão contratual de que trata o inciso l, dô art. 78, acarreta as consequências
previstas no art. 80, incisos I a lV, ambos da Lei no 8.666/93.

incisos

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPoSICÕES FINAIS
13.1- Declaram es partes que este Contrato corresponde à maniíestação Íinal, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obrigação do contrataclo de manter, durante toda a exêcuÇão do Contrato, em
compatibilidade com as obrigaçôes por ele assurnidas, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas na licitaÇão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de BaturitélCE, para conhecimento das questões
relacionadas com o presente Contrato que não íoram resolvidos pêlos mêios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuiadas, âs

pârtês
que
surtam seus iurídicos e
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para
legais efeitos

Baturité/CE
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EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O

ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL do Município dê Beturité/CE, torna público o
Extrato do lnstrumento Contratual N" 1304.07/2021, resultante da TOMADA DE PREÇOS
No 2502.0312021.
I

UNIDADÉ ADMINISTRATIVA

il

DOTAÇAO ORÇAMENTAR,A
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE DE RECURSO

ilt

SECRETARIA

DO
ECONÔMICO E SOCIAL
1 0.0 1 -08. 1 22.01 00.2.O52
3.3.90.39.00
i 001000000

DESENVOLVIMENTO

DE SERVIÇOS A SEREM
DIVULGAÇÃO DE AÇÔES E
R.EAIIZAÇÔES DA
SECRETARIA DO

CONTRATAÇÃO
PRESTA.DOS
I

OBJETO

NA

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO
MUNICIPIO DE BATURITE COM ABRANGÊNCIA
LOCAL E REGIONAL

O presente instrumento terá prazo de execução e
PRAZO

DE

CONTRATO

VI

CONTRATADA

VII

VALOR MENSAL
VALOR GLOBAL

VIII

tx

(nove)

até 09
meses, vigorando, assim, até
DURAÇÂo Do vigência
31 de Dezembro de 2O21, podendo ser prorrogado, a
critério das partes, na forma do artigo 57 da Lei

ASSINA PELA CONTRiô'TÂDÀ
ASSINA PÉLA CONTRATANTE

Federal n" 8.666/93, alterada e consolidada
RT\,l DE SOUSA TÁVORA COSTA PUBLICIDADE
EIRELI-ME
R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais)
R$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil duzentos e
crn uenta reais
José Távora Costa
Hébert Fernandes Félix

Baturite/CE, 1 3 de abril de 2021.

Héb
andes Félix
ORDENADOR D
SAS DA UNIDADE GESTORA
DA SECRETARIA DO
NVOLVIi\,4ENTO ECON ôÍ\/tco E soctAl

Gôverno i\4uni.ipol de Sorurité/Ct
prdç! da tulotriz,5,/N. Poió.iô lntíe fuôs, Cêntrc.
C€P: 62 760-C00 - CNPJ no 07.387.341,t0001-08

