
E lado do Cea rã 
GOVERNO MU ICIPA L DE M UCAMBO 
PREFEIT RAM t ICIPAL DE M CAM BO 

O~Tl{ATO " 20 16009-t 

l'l'll1 prl':-.l'1ll1: i11 ..,1rumc1110 de ConLrato. de um lado o Município de M CAMBO. atra, é da PREFl:.11 L Ri\ 

\ ll \.ICll'AL DI:. 1U MBO, C PJ -MF, 0 07.733.793/0001 -05, denominado daqu i por d iante <ll' 
CO TRAT TE, representado neste ato pelo r. ANDRÉ LUIS DE SOUZA GO ÇALVE , GE TOR. portador 
do CPF nº 003 .810.113-05, residente na Rua Afonso Paulino Nepomuceno, S , e do outro lado A AMARO F 1) 

~li. -MI::. C PJ 14 .769.245/000 1-92, com ede na Av. Augusto dos Anjos, 1127. sala 10. Parangaba. l·ortale/a
CI.. Cl·. P 607~0-605. de agora em diante denominada CO T RA fADA(O). ne te ato repre entado pelo r. ALl:11· 
\ \ 1 \ RO IR \ (iO~O. re-..idc111c 1w A . A GU. ·ro DO. JO . 1127. P RA1 G BA. l·ortalc/a-CE. Cl:P 60010-
1-10. pnnador dnta l CPI· 051 .897.373-57. têm ju..,10 e co111 ra1ado o eguinti:: 

C LÃ . LA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1. 1 · . cn iço de locação de sisLema de gerenciamento e controle do site o ficial do mun icípio de tucambo. 

C L . L'Sl 'LA :EG LI DA - DA F NOAM ENT AÇÀO LEGAL 

2.1 · 1...,1c.: co111ra10 fu ndamenta- e no arl. 24, inciso li da Lei nº 8.666/93. de 2 1 de j unho de 1993. e ·ua po 1..:riore-.. 
alti.:raçôe . 

C Lr\L'SL'LA TF: R EIRA 
CO~TR TA OA 

DO ENCARGO , OBRJGAÇÕ E E RE PO ABILIOAOF:S DA 

.3 1. 1 ,1:c.:utar o objeto de 1e contraio de acordo com as cond ições e prazos estabelec ida neste termo contratual: 

J 2. A ·sumi r a re ponsabilidade por quaisquer danos ou preju ízos causados ao patrimônio do CO TRATA TE ou a 
ten:eirns. quando no de empenho de suas ati vidade profis ionais, objeto de te contrato; 

1.3 t:11ca111i11 har para o ·etor Financeiro da PREFEITURA M ICIPAL DE MUCA MBO as nota de empenho, t: 
ri:..,pcc.:t i, as notas li ·cai /fa tura concernente ao objeto contratual; 

, -1 . ,\ ..,..,u ,111r imcgralme111e a rc pon abilidade por todo o ônus decorrente da execução de Le cont rato. csp1:cialirn:11li: 
L'lHll rclaçào ao-.. enca rgo traba lh i ta e previdenciário do pe oa l uti lizado pa ra a con ecução do sen iço:.: 

3.5. lantcr. dura nte toda a e:-.ecução do contrato. em compatibil idade com as obrigações a sumidas. ioda a-.. 
c.:nncJiç,'lc-.. de habilitação e qualifi cação e:-. igida na a imnura de te Contrato. 

3 6. Prm idcnciar a imediata correção da defi ciências e ou irregu laridades apontadas pe la Contratante; 

, ~ \ c,:i1ar nas me mas condições contratuais o acré ci mos e supressões até o limite fi:-.ado no§ 1º, do arl. 65. da 
l.l.'.1 11 8.666193 e suas alterações po 1criores. 

, , . co, ~ 11u I OI( c;o, r , 1.0 , 1 u., 1.. s, . cE, mo 



Estado llo Cea rú 
GOVERNO MU ICIPAL DE MUCAMBO 

PREFEITURA M ICIPAL DE M CAM OO 

C LÁ S LA Q RTA- DA RE PON AB ILJO ADE DO CONTRATANTE 

-1 . 1. •\ (\,ntratante :.e obriga a proporcionar à Contratada todas as condiçõc necessá rias ao pleno cumprimento ua:. 
nbrigê11;ôc, uecorrentc do ·1 ermo Contratua l. consoant e e tabelece a Lei nº 8.666/93 e ua aheraçõe po teriore!): 

-L2 . 1 i,cali1ar e acompanhar a execução do objeto co111ra1ual; 

-L3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência re lacionada com a execução do objeto contratual. 
diligenciando no ca os que exigem providências corretivas: 

-1 .-1 Prln idcnciar º" paga1rn:nt o à Contratada à , i ·ta da 
<. 11111petcntc. 

'LÁ S LA Q INTA - DA VlGÊ CIA 

ola Fi cai /Fatura de, idamente atC'>lada pelo . etnr 

5.1 - , igência deste in trumento contratual iniciará em 02 de Fevere iro de 2016 extingu indo- e em 31 de DcL.embro 
de :!O 16. podendo er prorrogado de acordo com a lei. 

CL...\L"LIL 'EXTA - DA RE Cl ÃO 

6.1 - Crnhtitucm moti,o para a re c i ão contratual o con tantes do artigo 77. 78 e 79 da Lei n'' 8.666 193. e podera 
:..cr :..o lici tada a qualquer tempo pelo CO TRATA TE. com antecedência mínima de 05 (cinco) dia lltci . mediante 
comunicação por e crito. 

C LÁ LISLJ L SÉTIMA - O PENALID DE 

7 1 1 111 ca-..o de ine,ecuçào total ou parc ial do contrato, bem como de ocorrência de atra o injust ificado na execuç:io 
do 11b_jeto dc-,te con trato. ubmeter- e-á a CONTRA TAD/\, sendo-lhe garantida plena de le a. as ·eguintc:
penalidadc : 

r\d, ertênc ia: 
~luha: 
·u:..pcn ão tem porária de participaçõe em licitaçõe promo idas com o CO TRATA TE. impedimento 

tk 1:1llllratar com o mesmo. por prazo não uperior a 02 (dois) ano : 
Declaração de inidoneidade para lici tar ou contratar com a Admi ni tração Pública. enq uanto perdurarem 

,,-.. nwti\lh da pun içiio. ou até que seja promovida a reabi I itação, perante a própria autoridade que aplicou penal 1d:1dc: 

7 :! . i\ multa prc, i ta aci ma crá a cguinte: 

té 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou de cumprimento de 
alguma das c lúusu la contratuai : 

"" .1. \, ,;ançC1c pre,i ta no iten acima poderão er aplicadas cumulativamente, fac ultada a deíe a pré,ia do 
11111.:rc:.:.alil> 111.1 praL.O de 05 (cinco) dias úteis; 

\\'. co, TIH f OH GOi\Çi\LO \ ' ll)AL. ' 1', CENTRO 

J 



F. ta do do ca ri, 
GOVERNO M IClPAL DE MUCAMBO 
PREFEIT RAM ICIPAL DE M CAM BO 

- -~ O ,a lor tia 111uha aplicada dc, erá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) <lia ú11.: i-.. a 
c@tar tia daw da noti ficação. podendo o CONTRATANTE, para i o, de contá-la da fatura por oca~iào do 
pagamento. -,e julgar com eniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CO TRATADA de corrigir as irregularidade que deram causa ~ 
pena I itla<lc: 

- 6 < l l O'\ 1 R,\ 1 :\ 1\ 11. dc,erá notilit:ar a CO TRATADA, por e crito, de qualquer anormalidade con tatadn 
Jurallll.' a prc taçàn tlú ·cn iços. para adoção das pro idências cabívei ; 

7.7. s penalidade omente erào rele adas em razão de circunstância excepcionai , e a ju tificada · ó erào 
aceita por e crito. fundamentadas em fatos rea is e faci lmente comprováveis. a critério da autoridade competente tio 
COl\·1 R:\ 1 TE. e de de que form ul adas no prazo máximo de OS (cinco) dia da data em que foram aplicada . 

CL,\l 'Sl LA OITA\'A - 0 0 VA LOR E REAJ U TE 

8. 1 - O , alor total da presente avença é de R$ 6.1 25.00 ( eis mil, cento e inte e cinco rea is), a er pago 110 praLo tlc 
até trinta dia , contado a partir da data final do .períod0'ae: adimplernento da obrigação. na proporção do en iço· 
cl~1i,a111cn1e prc tado no período respectivo. segundo as autorizações exped idas pela PREFEITURA MU ICIP L 
DI \ ll 'C Ai\.180 e de con fàrmidade com as nota fi scai'stratura e/ou rec ibo de, idamente ate tada" pe lo -.cwr 
rnmpctentc. nbscn ada a condições da proposta adj udicada'e da órdem de ser iço emitida . 

i>arng.rnfo t" nico - l la, endo atraso no pagamento. desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada. 
apl 1car-~e-:i o ind ice do IPCA. a tíllllo de compensação financeira, que será o produto re ultante da mult iplicação 
Jc-.:.c índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mê tle 
atra o. . ( 

CL\l : l 'Lr\ NONA - OA DOTAÇÃO ORÇAME TÁRIA 

t) 1 - \ -, dc-,pc-,a-. contratuai correrão por contá clà erba do orçamento do(a) CO TR T TE. na <lutaçiil1 
11r\:a111e111úria 1.:-.ercicio 2016 Atividade 0401.041220401.2 .006 Manutenção das Ati idade da ecretaria Jc 
,\ dmini tração. Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, ubelemento 
J .3.90. ~9 .11, 110 va lor de R$ 6.125,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser em penhado 
npon u1rn me111e. à con ta do re pectivo orçamentos. caso seja occe ário. 

CLi.\l'SLILA OÉ IMA- DA ALTERAÇÕE CO tRATUAlS 

10.1 - O presente contrato poderá cr alterado, no ca o pre istos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 , de de qul.' haja 
i111crc-. e da Administração do CONTRATA TE, com a apresentação das de idasjustilicati,a . 

' / 

CL. \l'Sl LA DI~ IM A l'RIM EIRA - 00 FORO, 13A E LEGAL E FORMALIDADES 

1 1. 1 - 1 -.te Contrato encontra-se subordinado a législàÇãô e.specilica, consubstanciada na Lei 11º 8.666. de 2 1 J,: 
.... 

\ . CO'\ .,.,w·t OH G01 Ç;\LO \'IOAL, ·N. E,vnw 

'( 
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. ' .. 
E tado do ea rá 

GOVERNO MU ICíPAL DE M CAMBO 
PR EFEIT RAM ICIPA L DE M CAMBO 

junho ele 1993 e ua posteriore alterações. e, em casos omissos. aos preceitos de direi to público. teoria geral de 
co111rato, e di posiçõc · de direito privado. 

11 .2 - 1 il.'.a ekito l) l·oro da cidade de MUCAMBO. como o único capaz de dirimir a dt'1, ida oriundas dcslc 
cl,ntrato. ca o não ..,é_iam dirimida amigavelrnenté . 

1 1.3 - Para finneLa e como pro a de haverem as pa11e . entre si. ajustado e contratado. é la, rado o presente 1crn1l>. ~·111 
02 (duas) , ia de igual teor. o qual. depoi de lido e ach~do conforme, é as inado pela partes contratantes e pelas 
tc :i tcmunhas abai:-.o. 

1 c-,1c1m111h:h: 

1[ ·~ L • 
1. '.v~tl~ 

M U AM BO-CE. 02 de Fevereiro de 2016 

~ ,, '7 ··- J. r~ l J_..;.,, 
URA M1JNICIPAL -ffa ~~Mifo 

C PJ(MF) 07.733.793/0001-05 
CQ TRATA TE ,-. 

A ~J~1~;m,-· -
/C PJ J4Ji9.245/000l-92 

/ CONTRATADO(A) 

'" . 

...... 

\ \ . ( 0 \ S'I IU I OR GO'\< \ I.O \ ' li) \ L. . ' · CE'-T RO 



O TRATO Nº ........... : 20160094 

Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICJP AL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

EXTRA TO DE CONTRA TO 

ORIGEM ..................... : SEM LICITAÇÀONº 0/2016020201ADM 

CONTRATANTE ........ : PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

CONTRA T ADA(O) ..... : A AMARO F DA SILVA-ME 

OBJETO ............... .. ..... : Serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do site oficial do mun icípio de 
Mucambo. 

VALOR TOTAL ................ : R$ 6.125,00 (seis mil, cento e vinte e cinco reais) 

PROGRAMA DE TRABALHO ...... . : Exercício 20 16 Atividade 0401 .041220401 .2.006 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Administração. Classificação econômica 3.3 .90.39.00 Outro erv. de Terc. Pes oa Juríd ica, 
~ubelemento 3.3.90.39.11 . no valor de R$ 6.125.00 

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

ATA DA ASSINATURA ......... : 02 de Fevereiro de 20 16 

.\ \. CO'.\STRl TOR GO',ÇALO \ 'IDAL, S"i, CE;,o,TRO 



Estado do Ceará 
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRA TO DE CONTRA TO 

[5/_\ 
'-

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa 
Municipalidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato nº 20160094, firmado entre a PREFEITURA MUNICTPA L 
DE MUCAMBO e A AMARO F DA SILVA-ME, referente ao processo licitatório na modal idade SEM 
LICITAÇÃO, nº 0/2016020201 ADM. 

AV. CO:\ TRl TOR Go,ç LO\. ID.\L. :-.. l:\ TRO 


