
Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 

EXTRA TO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A Comissão de Licitação do Município de MUCAMBO. através do FUl\DO MU ICJ PAL DE 
EDUCAÇÃO - FME, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, 
GESTOR, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: 

Objeto ........................ : Sen iços de locação de sistema de gerenciamento e controle do site oficial do 
município de Mucambo. 

Contratado ................. : A AMARO F DA SILVA-ME 

Fundamento Legal ... : art. 24, inciso 11 . da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pe lo(a) Sr(a) 
l'RANCISCO MARQUES DE SOUSA, GESTOR. 

MUCAMBO - CE. 02 de Fevereiro de 201 6 

A\'. co,s-1 Rl'TOR GONÇALO \'IDAL. s,. CE'iTRO 



E tado do Cca ní 
GOVERNO MU ICIPAL DE MUCAMBO 

CONTRATO Nº 20160096 

1'1..·I\, pre-..1..·111..: i1i...tru111..:nto d..: Contrato. de um lado o Município de MUCAMBO. atra, és do FU DOM ICIPAL 
DI I l>l C \(,'AO - I· 1E. C PJ-MF. 0 07.733.793/0001-05, denomi nado daqui por diante de CO TRATA 11.:.. 
rqm: ... c.:ntatlu n..:stc ato pelo r. FRA CI CO MARQUE DE OU A, GESTOR, portador do CPF nº 003.-t44.'.D3-
28. re idente na Rua Deputado Manoel Rodrigues, 26. e do ouLro lado A AMARO F DA IL A-ME. C PJ 
1-1.769.2-t5 '0001-92, com ede na Av. Augusto dos Anjos. 1127. sa la 10. Parangaba. Fortaleza-CE. CEP 60720-605. 
Jc agora ..:111 diante denominada CO TRAT/\D (0). ne te ato rcprc cn tado pdl) ~r. ,\I.FIT \\1'\RC> 
IR \(,0\0. rc ... idc111c.: na ;\ . 1\ l G ·ro DO '\/JO~. 1127. PARA GABA. Fonale1a-Cl. Cl:.P 60010-1 IO. 
p11rtad11r d11 CP I 051 897 J?J-57. têmjustn e con1ratntlo o scguintc: 

CL\LIS LA PRIM EIRA - DO OBJETO CONTRAT AL 

1. 1 - ~en iço de locação de sistema de gerenciamento e controle do site ofici al do município de Mucambo. 

C L,\l Sl LA SEG l I DA - OA f 'DAMENTAÇÀO LEGAL 

2. 1 - 1 )te l.'.nntrato fundamenta- e no an. 24. inci o 11 da Lei nº 8.666/93. de 2 1 de junho de 1993 , e ~ua po teriore~ 
,tltcraçõe .... 

CL,\L'Sl LA Tf.RCF.IRA 
CO\'TI{ \T.\D. 

DOS E CA RGOS, OBRIG ÇÕE.. E RF.SPONSABI LI DAl>F:: DA 

3. 1 l ,,ecutar n ohjeto deste contra to de acordo com a condiçõe e pra.w estabelecida nc · te termo contratual: 

1.2 \ .,..,umir a re ·pon abi lidade por quaisquer danos ou preju ízos causados ao patrimônio do CO TRATA TE ou a 
tc.:rceir\h. 4uam.lo 110 de empenho de suas atividade profis ionai , objeto deste contrato: 

1 3 l 11ca111i11har para o ctnr Financeiro do í-'U DOM ICIPAL DE EDUCAÇÃO- 1· l i:. as 11ot;1s de empenhm e 

re-..pec tl\:h nota ... li:.l.'.ai) fatura:. co11cernc11te ao objeto contratual: 

1A. A ...... umir i111cgral111c111e are ponsabilidade por Lodo o ônu decorrente da execução de te contrato. especial111e111e 
l.'tllll r\.'l:1çào ªº" encargos trabalhi ta e pre, idenciário do pes oa l util izado para a con ecuçào cio ~cn iço ... : 

1.5. \la11tcr. durante toda a e,ecução do contrato. cm compa tib ilidade com a obrigaçõc a umida . toda~ ª" 
c,111diçôc ... tk habilitação e qualilil.'.ação e.,igida:, na a · ... inatura de ·te Contrato. 

1 6 Prm ide11c iar a i med iaw co rreção das deli e iência · e ou irregu laridade apontadas pela ontraiante: 

1 - \ccitar na ... me ma condições co111ratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § Iº. do art . 65. Ja 
1 c1 11 8 .666 93 ..: :. ua-, alterações posLeriores. 

\\ . < o,s 1 IU I Olt c;O'\( \LO \ li) \l .s, . CE\ 1 lW 



E 1at10 do Ceará 
GOVERNO M IC I PAL OE MUCAMBO 

CLÁU LA Q ARTA - DA RE PONSABILIDADE DO CONTRATANTE 

-1 .1 ,\ ~·,H11ra1an1e ,e obrig_a a proporcionar à Co111ra tada toda a - condiçõi.: ncccs ária ao pleno cumprimento J,h 
l1brigaçoc-; dl'corrcnt c::. do 1 e rmo Contra tual. con oante estabelece a Lei nº 8.666/93 e ua alteraçõe po 1eriore : 

-1.~ . 1 i ... tali1ar e m:ompanhar a e:-.ecuçào do objeto contratual: 

-1 .J. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratua l. 
diligenciando no., ca o · que exigem pro, idência corretiva : 

-1 .-1 . Prm idc111.:iar ()'\ pagamcntu · à Contratada à , i::,ta da::, otas Fi cai /Fatura de, idament1.: all:'>tada , pelo et lH" 
( lllllp~·,1.:1111.: 

CL.Ál. ' L' LA Q TA - DA V IGÊNCIA 

5. 1 - \, igcncia dc · tç in tn1111e1110 contratual iniciará em O~ de Fe, creiro de 2016 e,1inguindo- e cm J I de Oc1cmbro 
dl' 2016. podem.lo :.er prorrogado de acordo com a lei . 

CLÁ L' ' L1LA 'EXTA- DA RE CI ÃO 

6 1 - Cllll'>titucm moti,o para a resci ão contratual o constante do artigo 77. 78 e 79 da Lei 11" 8.666 93. e fWlkni 
"ler ... nlitilada a qualquer tempo pelo CO TRA íA rE. com antecedência mínima de 05 (cinco) dia útei . mediante 
l.'.ll11H111icaçiio por c ... cri10. 

CL\.l1SULA SÉTIMA - DA ' PENA LIDADE 

- . 1 1 111 ea~n de ine:-.ecução total ou parcial do contraio, bem como de ocorrência de atraso inju 1ificado na e.xccuçtio 
dn ob_1etl1 tlc'>lc rnntra10. ·ubmcter- c-á a CO TRAT /\DA. endo-lhe garantida plena defe~a. a ::,egui111e-, 
pl:11al idade-,: 

. \ eh cnência: 
1 u lta: 
·u pen ão temporária de participaçõe em lici tações promovidas com o CO ·1 RA 1 A ri: . impedimento 

de tnnl ratar cnm n me. mo. por prazo não uperior a 02 ( doi ) ano : 
Declaração de inidoneidade para licitar ou corntratar com a Admini lraçào Pública. enquanto pcrduran:111 

11, 1m11 i, 11.., da pu11 iç.in. ou alê que -;ejH promovida a rcabil i tação. perante a própria au1oridad1.: lllll.: apl ieou pena I i<ladc: 

7.2. ,\ 111ul1a pre, i ... ia acima ... crá a cguimc: 

J\ té 10% (dez por cento) do ator total con tratado, no ca o de sua não realização e ou de cu111prime1110 de 
alguma tia., cláusula contratuais: 

7.J. t\., ançõc:. pre, i ' las no i1en acima poderão er aplicadas cumulati vamente, facul tada a dele a pré, ia do 
1111cr1..·"ad11 1111 pra1l1 de 05 (cinco) dia., i:11cis: 

\ \ . C º' T IU I Olt c;o, ç \ LO \ ' IOAI.. · , , CE~"l lW 



Estado do Ceará 
GOVER O M ICIPAL DE M CAMBO 

~. I O \alM da multa aplicada de,erá cr recolh ida como renda para o Município. no prazo de OS (cinco) dias útei::. a 
rnntar da data da notificação. podendo o CONTRATANTE. pa ra isso, descontá-la da fatura por oca ião Jo 
pagamento. ',C julgar con,eniente: 

7.5 O pagamento da multa não e.:-.imirá a CO TRATADA de corrigir as irregu laridade'> que deram cau'>a n 
pc11.1 l 1tladc: 

- 6 O ( O\. 1 R \ l 1\ \; 1 L dc,crá noti lica r a CON rn.A 1 /\ DA. por escrito. de qualq uer anormalidade con tatada 
durantc a pn.:,taçào dlh ... en iço • para adoção da providências cabíveis; 

...... 
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstânc ias excepc ionai . e a ju tificadas so sc riin 
aceita por escrito. fundamen tada em fa to reais e fac ilmente comprovávei , a critério da autoridade compctc:ntc U() 
( O'\J I Rt\ 1 ' ri:. e dc-,de que formu ladas 11 0 pra10 mhimo de OS (cinco) dias da data em que fora m aplicada .... . 

CL-\LSl'I.A O ITAVA- 00 VALOR E REAJ TE 

X 1 - O \iilor wtal da prc ente a, ença é de R$ 4.125,00 (q uatro mil, cento e , intc e cinco reai ). a er pago 110 pra;n 
tk até trinta dia . con tado a parti r da data final do período de adimplemento da obrigação. na proporção do c:n iç,1:-. 
dct i, amc:ntc prestados 110 período rc ·pccti, o. egu11do a autorizações expedidas pe lo FU DO M ICI P/\L DI·. 
1 l)l C \ (, '· O - 1 \ 11 e: de: con l"ormidadc com as ;ota fi cai /fatura e/ou recibo devidamente atestadas pelo setor 
cu111pctc11tc. ub .... cn adas a contl içõe · da proposta adjudicada e da órdcm de en iço emitida. 

l'arag.ra rn l. 11 il.'.o - 1 la, endo atra ·o no pagamento, de de que não decorre de ato ou tàto atribu Í\ cl à Contratada. 
aplicar-.... e-á o índice do IPCA. a título de com pensação fi nanceira. que será o produto re ultante da multi plicação 
tk ...... e 111t.f icc do dia anterior ao pagamento pe lo número de dias em atraso. repetindo- e a operação a cada mê dc 
atra..,ll. 

CL.\l SLI LA NO~A - DA DOTAÇÃO ORÇAM ENTÁRI A 

9 1 . \ .., tk .... pe .. a.;; contrm uai s correrão por conta da ,erba do orçamento do CO TR/\ 1 /\ TE. nn dutaçiin 
on.;ainentária 1 ,crcicio 2016 Ati, idade 050 1.12361 1203.2.016 Manutenção e Dese11 oh imento da Educação -F 11. 
1 O" o. L la:-.:.ilicaçào econômica 3.3.90.39.00 Outros e rv. de Terc. Pessoa Jurídica. ubelemento 3.3.90.39.11. 110 

, al\lr dc RS -1 125.00. ficando o ·a Ido perti ne111e ao demai exercíc ios a er empenhado o portunamente, à conta do-, 
re-..pect" 1)s orça111e 11tús. caso seja m:cc sário. 

C L,-\L1SllLA D[ IMA - DA ALTERAÇÕE CO T RAT AI 

1 O 1 - () pre-,ente contrato poderá ser alterado. no ca o pre istos 110 a rt igo 65 da Lei n.0 8.666/93. de de que haja 
111tcre .... -..c da ,\ dmini:,,tração do CO I í R TA TE. com a aprc. entação das de, ida. ju tilicati,a'-. 

CL\ l Sl LA DÉ IMA PRI ME IRA - 00 FORO, BA ' E LEGAL E FOR IALI DADE 

1 1. 1 - 1- ..,1e Contrato encont rn-se subordinado a legis laÇilo cspecílica, consubstanciada na Lc.:i n" 8 .666. de :! 1 de 

, , . e o, snu 1 0 1t c;o,< , 1 o VIDA 1.. s-.i. n : 'ff lW 



E,tatl u do ( cará 

GO\'ERNO ~ll "I IPAL DE M UCAMBO 

1u11ho lk 1993 e -,um, po teri orcs a lterações. e. em caso · omi os. aos preceito de direi to público. teoria geral de 
l'.Ontratlh e di pü .... içôc .... de di reitú pri,ado. 

11 2 - h ca 1.:lcitú n l l"·o da cidade de MUC A 180. como o único capa; de dirimir a,., dú, ida, nriunda, dc,tc 
l ontrato. cm,o não sejam dirimida amigavelmente. 

1 1. 3 - Para linne1.a e como pro,·a de ha erem a pa11e . en tre i. aj ustado e contratado, é la rado o presente termo. em 
O~ (Jua,) , ias Jc igual teor. o qual. depois de licll1 e achado conforme. é a · inado pela · parte contratante:-. e pcln:.. 
tc ... tentt111ha, aba i :-.o. 

F 

1. 

M CAMBO-CE. 02 de Fc ereiro de 20 16 

DD M IC4E EDUCAÇÃO~ FME 
CN PJ(MI· ) 07.733.793/0001 -05 

CO TRA"I TE 

JM)RO~A~ME 
./: PJ 14 .769.24570001-92 

CO TR/\ íADO(A) 

O)) 
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Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 

EXTRATO DE CONTRATO 

ONTR<\TO Nº ..... .... .. : 20160096 

ORIGEM ..................... : EM LICITAÇÃO Nº 0/2016020201 FME 

CONTRATANTE ........ : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F:vfE 

CONTR<\ T ADA(O) ..... : A AMARO F DA SILVA-ME 

OBJETO .......... ............ : Seniços de locação de sistema de gerenciamento e controle d,1 '.:> ite ohc1al do m Jnicípio de 
Mucambo. 

VALOR TOTAL. .......... ..... : R$ 4. 125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) 

PROGRAMA DE TRABALHO ....... : Exercício 2016 Atividade Oi O 1 12361120.3 .2. "l J 6 Man.itenção e 
üescnvolvimento da Educação -FME 10%. Classificação econômKa ~ J,9114 or) Outro- t:r v de Terc. Pes oa 
Jurídica. Subelemento 3.3 .90.39. 11. no valor de R$ 4. 125.00 

VIGÊNCIA ....... ........... . : 02 de Fevereiro de 2016 a 3 1 de Dezembro de 20 16 

DATA DA ASSINATURA ....... .. : 02 de Fevereiro de 2016 

A\'. c or-.STRlºTOR co, ç ALO \"lDAL s,. CDlRO 



Estado do Ceará 
GOVERNO MUN1CIP AL DE MUC..\MBO 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRA TO DE CONTRA TO 

Certifico para os devidos fins. que foi publicado no quadro de a, 1so e publicações dessa 
Municipalidade o extrato referente ao contrato nº 20160096. firmado entre a FlI'\DO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - FME e A AMARO F DA ILV A-ME, referente ao processo licitatóno na modalidade SEM 
LICITAÇÃO, nº 0/201602020 I FME. 


