
Est:1do do Cca r:í 
Governo Municipal de Mucambo 

PREFEITU RA MUN ICIPAL OE MUCAMJlO 

CONVOCAÇÃO PAR.X CELEllRAÇ;\Q DE CONTRATO 

O Mu nicípio de ~1 UCAMl30, através da PREFEITURA JVIUN ICIPAL DE i'v1UC/\Ml30. co n,'.oca 
TIPOG RAf'l1\ Aln EG RAFICA LTDA para assinatura do contrato decom:ntc da lic iwçào na modalidade PREG;\ 0. e!{ 9/20 1501230 1 /\DM. 

o 

Cumpre-nos informar que a desa1c11ç:1o injustificada acarrciar:'1 as sanções prev is1,1 cm lei . 

Sendo o que de momento se nos apresenta. subscrevemo-nos com :,preço. 



', . ' 

CONTRATATO N" 20150119 

Estado do Ccaní 
Governo Municipal de l\lucambo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

O Município de MUCAMBO, através do FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCI/\L, neste aio denominado 
CONTRATANTE, com sede na AV. CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL, inscrito no CNPJ (JVtF) sob o n.• 
14.786.484/000 1-%, representado pclo(a) Sr(a). SOLANGE NERI DE UMA, Gestora. ponador do CPF n" 
002.197.443-86. residente na Rua Manoel Ma11.alhàes nº 575. e de outro lado a licitante T IPOGRAFIA 
ARTEGRÁFICA LTDA, inscrita no CN P.1/CPF~(MF) sob o n.° CNPJ 23.460. 132i000 1-00. estabelec ida na Rua 
Adroaldo Martins, 225. Centro, Santa Quitéria-CE, CEP 60000-000, doravante denominada simplesn,ente 
CONTRATi\DA, neste ato representada por MARCY ANO RODRIGUES MORO RO, residente na , Santa Quitéria
CE, portador do(a) CPí 704.603.373-00, celebram o presente contrato, do qual serão partes imegrantes o edital do 
Pregão n.'' 9/20 150 12301 ADM e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a 
CONTRA TAD1\ às normas disciplinares das Leis n•s.8.66611993 e 10.520/ 2002 e alterações posteriores, med iante as 

()láusulas e condições que se seguem: 

CL\USULA PRIMEIRA - DO OB.JETO 

1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa para serviços de impressão de material g,rálico para 
as diversas secretarias e órg}íos 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E 00 VALOR DO CONTRA TO 

1. Os preços dos serviços são aq ueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o va lor 
total do contrato é de R$ 27.499,92(vinte e sete mil, q uatroce11tos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). 

2. Os quarnitari vos indicados na Plani lha constante do Anexo I do edital do Pregão n." 9/ 20 150 1230 1 i\DM sào 
meramcrnc cstimat ivos. nào acarretando à Administração do CONTRATANTE q ualq uer obrigação quanto a sua 
execução ou pagamento. 

3. As despesas oriunda do presente contrato correrào por conta da dotação o rçamentária Exercício 20 15 Atividade 
Q 070 l .082430802.2.045 Fortalecime,,uo de vinculo crian~a de ~6 a, 15 anos. Classificação econômica 3.3.90.39.0~ 

Outros Scrv . de Terc. Pessoa Jund,ca, Subelemento .>.3 .90 . .>9.6.>. no valor de R$ 11. 123.68. l··.xerc,c,o 20 1) 
Atividade 070 l .0824408 11.2.049 Manutenção do Cadastro Único e Gestão do Bolsa Fami lia-lGD/ PBF. Classilicaçiio 
econômica 3.3.90.39 .00 Outros Scrv. de Tcrc. Pessoa Juríd ica, Subelcmento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 1.674.57. 
Exercíc io 2015 A1i vidade OiOl .082430802.2.043 Manutenç,1o dos Serviços Socioassistencia is Dirigidos a Cria11ç,1 
de O a 6 anos/PSB. Classilicação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Sub<dcmento 
3.3.90.39.63, 110 va lor de R$ 1.272,56, Exercíc io 20 15 Atividade 070 l.082440803.2.048 Ap,·imoramelll<> da Gestào 
do IGDSUAS . Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pcsso,1 Juríd ica. Subelemento 
3.3.90.39.63 , 110 va lor de R$ 1.4 14,56. Exercício 201 5 At ividade 070 1.0824408 1 S.2.053 Manutenção dos Serviços 
Soc ioass is tencia Dirigidos a Famí lia-PAIFiCRAS, Class ificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc . 
Pessoa .l ul'idica, Sobclcmento 3.3.90.39.63, 110 valor de R$ 12.0 14,55. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS --
AV. C0;\1STRL~l'OJ{ GO~Ç:\l.O VIOAL,, SN. Cl'.NTn<). i\ll,CA1\lllO 



Estado do Ccan\ 
Governo Municipal de Mucambo 

l'R f.FEITURA MUN IClrAL 1)1> MUCAMBO 
";J,º o; { ,,. l flJ !, 
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1. A CONTRATADA fie.mi obrigada cl11n1>ri1· os prazos aprese111ados em sua proposta e acci1os pela admi11is1niçào 
1>ara exccuç.1o dos serviços. contado do recebimento da :1u1orização de serviço expedida pelo(;,) CONTRATANTE. 

2. Eve111uais rctrabalhos deverão ser iniciados em a1é 48 horas a co111ar da no1i ficação da FISCALIZA('i\0 do 
CONTRATANTE, sem pr"juizo de ou1ros serviços autorizados para execução 

CL,\USULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

1. A lavratur.1 do presen1c co111 rato decorre da realização do Pregão nº 9120 1501 2301 J\D;vl, realizad,1 cúm 
fundamento na Lei nº 10.520. de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93. 

CL /\USU LA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

/\ execuçào deste contrato. bem como os casos nele omissos. regular·se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
precc i1os de d ireito público, aplicando-se-lhes, supletivamc111e, os princípios da Teoria Geral dos Co111ra1os c as 
disposições de dire ito privado . na forma do anigo 54 da Lei n.• 8.666193 combinado com o inc iso XII, do ar1igo 55. 
do mesmo diploma legal. 

CLAUSULA SEXTA - DA VICÍ<.:NCIA E DA EFlü\CIA 

1. A vigênc ia des1c com rato tera\ inicio em 17 de Fevereiro de 20 15 ex1inguindo-se 3 1 de Dezembro de 20 1 S. lendo 
inicio e venc imemo cm dia de cxped ienre., devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLAUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTR.Al'ANTE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - pc1111 i1i,· acesso dos 1écnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRA. 1TANTE par:• execução 
dos s<:rv iços constantes do objeto: 

o 1.2 - presiar as infornwções e os esc lMec imentos que venham a ser sol ic itados pelos 1éc11 icos da 
CONTR/\ TADA; 

1.3 - rejeitar qualquer serviço execmado cquivocadamcntc ou em desacordo com as cspeci ficaçôcs constantes 
do Anexo 1 do edital do Pregão n.º 9/201501 230 1ADM; 

1.4 - imped ir que 1erceiros execu1e111 os serviços objeto dcs1e contrato : 

I .S - solieirnr que seja refeito o serviço que não atenda às especi ficações constantes do Anexo I do ed ita l do 
Prcg,10 n.0 91201 501 2301 ADM: 

1.6 - disponibi liwr à CONTRATADA espaço fís ico em suas dependênc ias para a execução de 1rabalhos 
:;imples, (]t1:\11do necessi1rio; e 

A\', CONSTlttlTOlt GON('Al.0 \'ll)Al .. SN. CENTIIO. ,\ltlCAM UO 



Estado do Ccani 
Governo Municip:11 de Mucnmho 

l'nEFEITURA MUNIClrAL DE MUCAMBO 

1. 7 • atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por interméd io da Secretaria de Sc,·v iços 
Gcr:,is do CO T RATANTE. 

CLÁUSU LA OITAVA· DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Cahcd n CONTRATA üA: 

1.1 · responder, em relação aos seus técnicos. por todas as despesas deco rrentes da execução dos sc,·,·iços. 
tais como: 

o 

a) sa lários: 
b) seguros de acidente; 
e ) taxas, impostos e contribuições: 
d} indeni1..ações; 
e ) vales-refeição; 
f) va les-t ransporte; e 
g) o utras que porventura venham a ser c riadas e exigidas pelo Governo: 

1.2 · manter os seus técn icos sujeitos ,\s normas disciplinares do CONTRATA TE q uando em trabalho no 
órgão, po rém sem qua lquer vínculo empregatício com o órgão: 

1.3 · manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão. devendo substitu ir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconven iente à boa o rdem e ,\s normas disc ipli,rnres cio 
CONTRATANTE: 

1.4 - responder. ainda, 1>or quaisq uer danos causados d ire tamente aos móveis. e outros bens de propriedade 
do CONTRATANTE. quando esses tenham sido ocasionados po r seus técnicos d urante a prcsrnç,lo dos serviços al vo 
deste contrato: 

1.5 · arcar com despesa decorrente de qua lquer in fração, seja qual for. desde que p~tticada por seus técnicos 
110 rec into do CONTRATA NTE: 

Q 1.6 - reparar. <.:orrigir. remover, reconstruir ou substituir. às suas expensas. no towl ou cm parte. os servi\os 
d'etuados referentes ao o bjeto cm que se verificarem vícios. defeitos o u incorreções resu ltantes da e":cução ou dos 
materiais usados: 

1. 7 · providenciar. sem quaisquer ônus adicionais parn CONTRATANTE. o transpo nc do mobi li~rio a se r 
recuperado. tanto na saída quanto no retorno ao seu local de o rigem, seguindo, pnra tal. as no rmas de controk de 
movimentação patrimoni;,I do CONTRATANTE; 

I .S - devolver os móveis retirados para 111(111u Le11ÇêiO e reforma limpos. sem ônus :adicional para o 
CONTRATA!\'TE: 

1.9 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
cornunicaçào~ 

;\ \'. ( '()~STlnrron GOKÇ,\LO VIOAL. SN. CE~1TUO . . \HICA!\ IUO 



Estado do Ccani 
Governo Municip:il de Mucambo 

PREFEITURA MUNICIPAL OE MUCAMBO 

1.1 O - reparar ou indeni~ar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de serv iço executado pela 
CONTRATADA sem autorização prévia da Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE; 

J . 1 1 - usar a melhor técnica possível l)ara a execução dos serviços objeto deste cont..ato: 

1. 12 - não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consenti mento prévio e por escrito 
de servidor do Serviço de Manutenção e Reparos o u da Diretoria Técnica de Patrimônio do CONTRATANTJ.:.. 
quando for o caso; 

1. 13 - fornecer todo o materia l necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, empreg11ndo sempre 
as materiais de primeira qualidade; 

1. 14 • submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materia is a serem emprcg:,dos 
110::; serviços antes da sua execução~ 

O 
1. 15 - comunicar à. Secretaria de Serviços .G.erais do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caritter 

irgente e 1>resrn,· os esclarcc ,mcntos Julgados necessanos; 

1.16 - obter todas e quaisquer informações junto à CONTRATANTE necess,írias à boa consecução dos 
trabalhos; 

1.1 i - manter-se em compatibi lidade com as obrigações a serem assum idas e com todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

CLAUSULA NONA· DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. À CONTRATADA caberá, a inda: 

L 1 - assumir a responsabi lidade por todos os encargos previdenciários e obrigações soci<, iS previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a sald{t-los na época própria, vez que os seus emp1·êgadns não 
mantc,·ão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE: 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade po r todas as 1>rovidências e obrigações estabelecidas na legislação 
Q cspccífica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empreg,,dos no decorre r 

do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE: 

1.3 - ilSSum ir todos os encargos de possível demanda trabalhisrn, c.ível ou penal , relacionadHS ;1 este con trato, 
originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência~ e 

1.4 - assumir, ainda. a responsabi lidade pelos encargos fiscais e comerciais resultames da exe,uçiío deste 
contraio. 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item ante rior. niío transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE. nem poderá onerar o objeto <k ste 
contrato, rauio pela qua l a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vincu lo de solidariedade. ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE . 

.-\ V. CONSTRlJTUU GONÇALO VIO.-\L.SN. C•:N'l'IH). 1\ lliC,\ .\IHO 



Estado do Ccar:í 
Governo Municipal de Mucaml>o 

PREFEIT URA M UNICIPAL DE M UCAM BO 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÔES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também. o seguinte: 

1. 1 - É expressamente pro ibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoa l do 
CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, o bje to deste contrato; 

1.2 ~ é expressamente. proibida, também, a veiculaç.ão de publicidade acerca deste contrato. salvo si: houver 
prévia autorização da Ad ministração do CONTRATANTE; 

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serv iços o~jcto deste contrato. 

CL,Á.USULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANIIAMENTO E DA FISCALIZAÇ,\O 

Ü . A execução dos serv iços objeto deste conu·ato ser.\ acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE. 
designado para esse fim. 

2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execuçito 
dos serviços, determinando o que for necessário i, regularização das faltas ou defeitos observados. 

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solic iiadas ,1 auto ridade 
competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábiL para a adoção das medidas convenientes. 

4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato. desde que aceito 
pela Administração do CONTR/\ T;\NTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA ATESTAÇÃO 

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o 
CONTRATANTE 

o . . 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DESPESA 

1. /\ despesa com a execução dos serviços de que t,·ata o objeto deste Pregão, está a cargo da dotaç:io orçament,iria 
Exercício 2015 Atividade 070 l .082430802.2.045 Fortalecimc,no de vinculo criança de 06 a 1 5 anos. Classi licação 
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subdemento 3.3.90.39.63. no va lor de RS 11. 123.68. 
Exercício 2015 Atividade 070 1.08244081 J.2.049 Manutenção do Cadastro Único e Gestão do Bolsa Fam il ia
lG D/PC3í, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd ica, Subelemento 3.3.90.:19.63. no 
va lor de R$ 1.674,57. Exercício 2015 Atividade 0701 .082430802.2.043 Manutenção dos Serv iços Socioassistencia is 
Dirigidos a Criança <lc O a 6 anos/PS íl, Classi ficação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa .lurid ica. 
Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 1.272,56, Exercício 2015 Atividade 07() l.082440803.2.1)48 
Aprimoramento da Gestão do JGDSUAS , Classi ficação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. l'essoa 
Juríd ica, Subelemento 3 .3.90.39.63, no valor de R$ 1.4 14,56, Exerc ício 20 15 Atividade 070 l.()824408 15.2.053 
Manutencüo dos Servi~os Socionssistencia Diriu.idús a Família-PAIF/CRAS, Classificuçào ecúnômica 3 .3.90.39.00 

• T ~ 

A\'. (;(l;\'.$TRVf0R G()~ÇALO VIOAL. SN, (:ENTRO. Ml'.CMIIIO 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE ~IUC AMBO 

Outros Serv. de Tcrc. Pessoa Jurídica. Subelemento 3.3.90.39.63. no valor de RS 12.014.55. 

CL\USlJLA DltCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

1. Executados e aceitos os serv iços, a CONTRA T,\D/\ aprcscnt:1rú a Nota Fiscal/Fatura no Setor l' inancc ir<, da (O) 
CO TRATANTE. situado na , para fins de liquidação e 1>agamcnto. me<lianle ordem b,111cária creditada em ..:onta 
corrente 0 11 cheque nominal ao fon1ecedor, até o 30º (trigésimo) di,1 út il contado da entrega dos documentos. 

2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se. no ato da atestação, os serv iços exe..:utados 
11:io estiverem de acordo com a especi ficação apresentada e aceita . 

3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante n pagar os valores correspondentes a multas 0 11 indcniza,;Ms 
devidas pela CONTRA T 1\ D1\ , nos tennos deste contrato. 

r'~· Nenhum 1>n!;amento será efetuado à CONTRATA DA enquanto 1>endente de liquidação qualqucJ' t>bl'iga<;:io 
\.. 11na11ccira e previdenciária. sem que isso gere direito a alteração <le preços, compensação tinanceirn ou apl icai;àú d, . .

pcnalidadc ao CONT RATANTE. 

5. ü prazo ele pagamento da execução dos serviços scr:i contado a p;inir da data final do período de adimplcmcnto de 
cada parecia. 

5. 1 - Nos casos de eventuais :itrasos ele pagamento. desde que a CONTRAT ;\ DA 11:io renha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convcncionndo que .l ta"l de compensação financeira devid.i pelo CONTRATANTE. 
entre a data acima referida e a correspondente no efetivo adimplcmcnco da parcela. sed <.:akulada mcdi;mtc a 
apl icação da seguinte fórmula: 

EM = 1 x N x VP 

onde: 

EM = Encargos moratórios: 

= Nllmero de dias entre a darn prevista paro o pagamcmo e a do efetivo pagamen10: 

= Valo,· da parcela peninente a ser paga: 

= Índice de compensação financeira. ,1ssi111 apurado: 

l = TX ==> 1= (6/1 00) ==> 1= 0.000 1643S 
365 365 

TX - Percentual da taxa anual = 6%, 

5.2 - A compcnsaçfío financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 

5.3 - O pagamc11 10 mensal dos servi ços somente podcr:.'i ser d 'cwado npós .i :iprl.!:o-1.!ntaç;l(> da nota tisca l/ frnura 

A\'. CO~ST ltl'TOtt (;0\XÇAL() VIIUL. S!'\ .. CENTltO, .\lllC.\ ~IHO 



Estado do Ceará 
Governo Municip:11 de Muc:imbo 

PREFEITURA 1'1,1lJN ICll'AL DE MUCAMBO 

atestada por servidor designado, conforme-d isposto no art. 67 da Lei 11.• 8.666/93, e veri ficaçifo da rcgularid,1dc da 
lic itante vencedora junto à Seguridade Socia l - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço - CRF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - l>A ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente contrato poderá se r aherndo, nos casos previstos no ait igo 65 da l.ei n.• 8.666/93. desde q ue haja 
imeresse da Administração do CONTRATANTE, com a aprese nrnção das devidas justificnt ivas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 00 AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. No interesse da Administração do CONTRATAN TE, o va lor inicial atualizado deste comrato poderá ser 
aumentado ou suprim ido ato o limite de 2 5% (vinte e cinco po r cento), conforme disposto no a rtigo 65. pan\grnfos 1° 
e 2°. da Le i n.0 8.666/93. 

o 1. 1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contrarndas, os acrésc imos ou 
supressões que se fizere m necessá rios; e 

1 .2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá excede r o limite estabelecido nesta c lá usu la, exceto as 
supressões resu ltMtes de acordo entre as pa11es. 

CL\USULA DÉCIMA SÉTIMA - l>AS PENALIDADES 

1. O a traso injusti ficado na execução dos serviços ou o descum1>rimento das obrigações cstabelccid,1s 11<) contrato 
sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula c inco por cento) por dia e por ocorrê nc ia, até o müx imo d~ 
10% (dez por cento) sobre o va lor tota l do contrato, recolhida no prazo máximo de J 5 (quinze) dias corridos, uma vez 
c.omunicada oficialmente. 

2. Pela incxecuçilo to tal ou parcia l do objeto deste contrato, a Admin istração do CONTR1\ T/\NTE poderá. gara,uida 
a prévia defesa, ap lica r à CONT RAT t\DA as seguintes sanções: 

o 2. 1 - advertência; 

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o va lor tota l do contrato, no caso de inexecuçào total do objeto 
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação olic ia l: 

2.3 · suspensão temporúria de. participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) a nos; 

2.4 - declaraç,1<> de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os moti vos dctcrmimHHe.s da puniç{io ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a pe na lidade, que scn\ concedi da sempre que ,·, CONTRATADA ressarc ir a Admini su·;iç:io do 
CONTRATANTE pe los prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 110 sul, itc m 
anterior. 

3. Pelos motivos que se seguem, pl'incipalmentc,. a CONTRATADA estará suj eita i1s penalidade:::; tratadas nos itens 1 



e 2 desta cláusula: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

3. 1 - pelo atraso 11a execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

0~~0 ~E l1 ,-" 

[ r~.d ~ 
V O 

Rut>rica 

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defü ituoso empregado na execução dos serv iços, que vier a 
ser rejeitado, caracterizada se a subst ituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da daia da rejeição: 
e 

3.J - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efeci var no 
prazo de 5 (cinco) dias úte is, contados da data de rejeição. 

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATA DA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de Slt.t i11sc ri ç,,o no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, 110 que couber, às de111ais penalidades referidas no Capitu lo IV da 
Lei n.0 8.666/93. 

Â · ComJ)rovado i111pedi111ento ou reconhecida força 111aior, devida111ente j usti ficado e aceito pela Ad 111i11is traç,10 do 
C)ONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusu la, a CONTRATADA ficará isenta 

das penal idades menc ionadas. 

6. As sanções de advertência, suspensão temJ)orãria de partic ipar em licitação e imped i111e11 to de contrarnr com a 
Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar co111 a Ad111i11is traçào 
Públ ica poderão ser aplicadas à CONTRATADA junta111ente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados. 

CLÁUSU LA DF.ClMA OlTA VA - DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial deste contraio enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 11.° 
8.666/93. 

1. 1 • Os casos de rescisão contratual deverão ser for111a l111ente 111otivados nos autos do processo, assegurado o 
contrad itório e a a1111>la defesa. 

2. A rescisão deste contrato poderá ser: o 
2. 1 - determinada por aio uni lateral e escri to da Ad111 inistração do CONTRATANTF., 110s casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVIJ do ,1nigo 78 da Lei n.'' 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a ainecedéncia 
mínima de 30 (trinta) dias corridos; 

2.2 - a111igáveL por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a ,\dministração do 
CONTRA TA NTE: ou 

2.3 - judicia l, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

J. A rescisão administrati va ou a111ig,ivel deverá ser preced ida de autorização escrita e funda111entada da autoridade 
competente. 

,\V, COI-STRtJTOll GONÇA LO VIDAL.SI-, CEI-TIIO, 1\IUCAMUO 



Estado do Ccar:í 
Governo Mu nici1lal de i\lnc:11111)0 

PREFEITURA MUNICIPAL D F. MUCAMBO 

Cl.,\ USUL,\ DÉCIMA NONA - DA V INCULAÇÃO AO EDITAL E i.. PROPOSTA l)A CONTRATA O,\ 

1. Este contrnto fica vinculndo aos termos do Pregão n.0 9/20 1501230 1ADM. e aos termos das propo,ta s da 
CONTRATADA. 

CL ,\ USULA VIGÉSI M A - 00 FORO 

1. As q uestões decorrentes da execução deste lnstrnmento . que não possam ser dirimidas adm inistrat ivamente. scr.1o 
processadas e julgadas no foro da c idade de MUCAMl30. com exclusão de qualquer outro, por m;i is privilegi,,1cln que 
se.ia. 

2. 1:, 1>nra fi rmeza e validade do que foi p'1ctundo. lavrou-se o presente contrato cm 03 (três) via$ de igual lcor e 
forma. par;i que surta m um só eleito, ás quais, depo is de lidas, são nssinadas pelos represcnt:11 11cs das p;ines. 
CONTRATi\NTE e CONTRATADA, e pe las testemunhas abaixo. 

o 

Qestcmunhas: 

MUCAMl30 - CE. em 17 de Fevereiro de 201 S 

~OELIMA 

Ordenador de Despesa da S . do Trab. e Assistência Social 

TIPOGRAFIA ARTEGR.Á.FICA J.TDA 
CNP.I 23.460.132/000 1 -00 

CONTRATAD0(A) 

A, ·. CU~STIH 1'('()1\ GON(",\ LO \'lD,\ L, SN. CENTRO. ~Jl)( ·,, .,rno 



CONTRA TO 1'" .... .. ..... : 201 50119 

Est,ulo <lo Ccar:í 
G<l\'crno Municipal de Muca mbo 

l' REFEITURA M UNICIPAL DE MUC AM 00 

EXTRA TO OE CONTRA TO 

q fUGEi\L ... ................ : PREGÃO N'' 9/20 150 1230 1ADM 

CONTRATANTI~ .. ...... : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAi. 

CONTRATADA(O) ..... : TIPOGRAFIA ARTEGR;\ FICA LTDA 

OBJETO ...................... : Con1ra1ação de empresa para serviços de impressão de ma1crial gní fico para as dive rsas 
secretarias e órgolos 

VA LOR TOTAL. ....... ........ : RS 27.499,92 (vi n1e e se1e mi l, quatrocentos e novc111a e nove rea is e novcm:1 e do is 
centa\'OS) 

PROGRAMA DE TRABALHO ....... : Exerc ício 201 5 Atividndc 070 1.082430802.2.045 Fonalecimento de vinculo 
criança de 06 a 15 anos. Class ificação econômica J .3 .90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pesso:1 Juríd ica, Subelemento/ 
3.3.90.39.63 , no va lo r de RS 11. 123,68, Exercício 20 1 S A1ividade 070 l.082440811.2.049 Manut.:nção do Cadastro 
Único e Gcs1ào do Bo lsa Fruníl ia -lGD/ PBF, Classiticaçiio econômica 3.3.90.39.00 Outro; Scrv. de Terc . Pessoa 
.J uríd ic:,, Sube lemento 3.3.90.39.63. no valor de R$ 1.674.57. Exercício 2015 Ati"ídadc 0701.082430802.2.043 

O '!"llll':_11ç,1o dos Serv iços So_c_ioassis1encia is . Dirig idos a Criança ,de O a ~ :,nos/PS 8. Classiticaç,1? ec_onômica 
, ., .90.,9.00 Outros Serv. de I crc. Pessoa Jund1ca. Subclcmcnto 3.,.90.39 .6,, no va lor de RS 1.272,)6, l-.xe1'c1c10 
20 15 A1ividade 070 l.082440803.2.048 Aprimoramento da Gcs1i\o do IGDSUAS . Class ifi caç,1o econômica 
3.3.90.39.00 Outros Scrv. de Tcrc. Pessoa Juríd ica. Subelemcnto 3.3.90.39 .63, no va lor de RS 1..1 14.56, Exe rc íc io 
2015 Atividade 070 l.0824408 15.2.053 Manutenção dos Serv iços Soc ioassistencia Dirig idos a Fnmíl ía -l'AI F/CRAS. 
Classi ficação econômica 3.3.90.39.00 Ou1ros Serv. de Tcrc. Pess1)a .luríd íca, Sube lemento 3.3.90.39.6.1. no valor de R 
S 12.014.55 

VI(; f.:NC I A ................... : 17 de Feve reiro de 20 15 a 3 1 de Dezembro de 20 15 

DATA D/\ ASSINAT URA ......... : 17 de r:evere iro de 2015 

i\ , ·. (_'()~STIU'TOn CONÇ,\LO \'IO,\ L. SN. ( ·l~NTllO. Ml!c,, :-1no 



Esrndo do Ccarú 
Governo i\lunicipal d~ Mucambo 

PREFEITURA M UNIClrAL OE M UCAMBO 

CERTIOÀO OE AFIXAÇÃO 00 EXTRATO OE CONTRA TO 

Q Ccn ifico parn os devidos fins, que foi publ icado no quadro ele aviso e publicações dessa 
. un ic ip,1lidade o(s) extrato(s) referente ao(s) contrato n• 20 150 11 9. firmado entre a FUNDO MUNICll'1\L DE 
ASSISTENCIA SOCIAL e TIPOGRAFIA ARTEGRJ\ FICA LTDA, referente ao processo lic itatório na modal idadé' 
PREGAO. n°9/2015012301ADM. 

HlO - CE. 17 de Feverei ro de 2015 

FR 

o 

AV. CONSTRllTOR CON( ºAl.0 \'IOAL. SN. CENTIH). 1\lll( ',\r\l l~O 
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