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CONTRATO N.° 0303012017-SEJUV
QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE
TIANGUÁ E HEDELITA
NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS.
O MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ. sob o n°
07.735.178/0001-20 e CGF. 06.920.167-1, com sede à Av. Moisés Moita n° 785 - Bairro - Planalto, na cidade de
Tianguá, Estado do Ceará, doravante denominado CONTRATANTE, através da
SECRETARIA DE
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER neste ato representada pelo(a) Sr(a). Francisco Ferreira Batista
brasileiro, casado, SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZ^R inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o n° 234.389.163-04 e RG n" 024521-1-1 e a empresa HEUFLITA NOGUEIRA VIEIRA
- EIRELI inscrita no C.N.P.J. sob o n° 07.779.242/0001 - com sede à Rua Bárlv.r- de Alencar, n° 1238 Bairro Aldeota na Cidade de Fortaleza Estado do Ceará, CEP: 60.140-025 doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo seu titular- Sr(a). HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA brasileira, divorciada,
empresária, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 061.525.893-04 resolvem celebrar o presente contrato com as cláusulas e condições a seguir:
0UUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
01.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
demais alterações e atualizada pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do Pregão Presencial n°
01/2017-SEADM e resultado da licitação, devidamente homologada pelo(a) SECRETÁRIO DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER com base na proposta da CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato
independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
02.1. O objcto é a prestação dos serviços de PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS,
de matérias de interesse da SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
03.1. O objeto deste contrato será executado em regime de empreitada por preço i;.ii :írio.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL
04.1. Pela prestação dos serviços a que alude este CONTRATO, fica estimado o valor total de RS 25.620,00
(vinte e cinco mil seiscentos e vinte reais)
. No valor acima estipulado já estão inclusos todas as taxas, encargos, impostos e demais despesas inerentes a
tacão dos serviços.
05.03. Os serviços ora contratados serão prestados nas quantidades estimadas e preços unitários abaixo:

ITE
M
01
02
03

SERVIÇO
Publicação no Diário Oficial do Estado
do Ceará -DOE
Publicação no Diário Oficial da União
-DOU
Publicação em jornal de grande
circulação estadual, no 1° Caderno.
VALOR TOTAL

UNID
cm/col
cm/col
cm/col

QUANT.

P.UNIT.
R$

PREÇO
TOTAL

100

1 26,00

12.600,00

80

106,50

8.520,00

100

45,00

4.500,00
RS
25.620,00

CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
<«
05.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de cheque nominal ou a ravés de ordem de crédito após al\o das res
prestação dos serviços.
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05.2. Para a efetivação do pagamento a Contratada deverá apresentar as Certidões de Regularidade relativas
Contribuições Sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, Conjunta Quanto à de Dívida Ativa da
União e Tributos Federais.
05.3. Serão descontadas, mensalmente, da fatura dos serviços, os valores decorrentes de indenizações ou de
multas eventualmente registradas.
05.4. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5 %
ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento, calculados "pró rata die", sobre o
valor da nota fiscal/fatura.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
06.1. Os preços dos serviços não sofrerão nenhum reajuste sob qualquer pretexto, sendo fixos e irreajustáveis,
pelo período de 12 (doze) meses, conforme legislação do Plano Real, após este prazo serão atualizados pela
variação do 1GPM no período, permanecendo fixo por mais um período de 12 (doze) meses, e procedimento
semelhante a cada período de 12 (doze) messes, no caso de prorrogação do contraio.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
\. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a prestação dos serviços, correrão por conta de
próprios do município de Tianguá, nas seguintes dotações orçamentarias:
1 101.27.122.0009.2.092 - 3.3.90.39.00 - Funcionamento das atividades da Secretaria de Juventude, Esporte
e Lazer - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. Recursos: Próprio do Município
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO
08.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de até 31 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos conforme art. 57, Inciso II da lei n° 8.666/93, com suas alterações posteriores e
atualizada pela Lei n° 9.648/98.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos serviços, como mão de obra,
transportes, pagamentos de tributos, impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação
tributária, trabalhista e previdenciária;
9.2. Executar os serviços pelos preços unitários propostos e estipulados no contrato e entregá-los devidamente
publicados nos diários oficiais ou jornais, autorizados pelo município.
9.3. Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo, ética e legalidade, com pontualidade, garantia e
validade, obedecendo rigorosamente o Termo de Referência estabelecido pela Contratante;
Utilizar na execução dos serviços, profissionais capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades
compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras áreas.
9.5. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos estipulados para as publicações, nos termos acordados,
executando-os sobre sua inteira responsabilidade;
9.6 Manter a Contratante informada sobre o andamento dos serviços, informando-a sempre que se registrarem
ocorrências extraordinárias.
9.7. Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela Contratante, em decorrência dos serviços
objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança.
9.8. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
9.9. Obedecer todas as leis, códigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais, relacionados com os
serviços em execução e todas as normas de segurança aplicáveis.
9.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou diminuições '.-fctuadas até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
9.11. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo, na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento
efetuado pela Contratante.
9.12. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Proporcionar todas as condições necessárias para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições estipuladas neste Termo Contratual.
10.2. Indicar o representante da Administração Municipal para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,
procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, bem
como para atestar o recebimento dos serviços.
10.3. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas
F i se ai s/F aturas emitidas e controle dos serviços executados.
10.4. Notificar à Contratada, por escrito, todas e quaisquer imperfeições, falhas ou i r ré guiar idade s constatadas na
execução dos serviços prestados, para que seja adotada as medidas corretivas necessárias.
10.5. Encaminhar as matérias a serem publicadas até às 12:00h do dia anterior ao dia que deseja serem publicadas
as matérias de interesse do município, indicando em que veículos de divulgação deverão ser publicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
11.1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, sem prejuízo de responsabilidade
civil e criminal, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções administrativas:
Advertência; quando descumprir qualquer obrigação assumida, desde que não acarrete grande prejuízo à
Rcução do contrato e à administração.
II. multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do serviços solicitado/autorizado, por dia de atraso ou
não execução da prestação dos serviços, até o trigésimo dia de atraso;
III. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de não execução da prestação dos
serviços, após o trigésimo dia de atraso.
IV. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de desistência de execução dos
serviços do objeto contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação
oficial, sem embargo de indcnização dos prejuízos, porventura causados a Prefeitura Municipal de Tianguá.
11.02. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade sobre perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.03. O valor da multa aplicada será deduzida pela Administração, pôr ocasião do pagamento, momento em que
a unidade responsável pelo mesmo comunicará a prestadora de serviços.
11.04. Se não for possível descontá-lo por ocasião do pagamento, a Contratada recolherá, voluntariamente, a
multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal em nome da Prefeitura Municipal de Tianguá. Se não o
fizer, no prazo de 10 (dez) dias após o pagamento recebido, será encaminhado a Procuradoria Jurídica da
Prefeitura para cobrança em processo de execução, e será considerado inadimplente e inidôneo para licitar com a
Administração Municipal.
AUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.01. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as
previstas em Lei.
12.02. A rescisão do presente contrato poderá ser determinada por ato unilateral e restrito da Contratante.
12.03. O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência
para a Contratante.
12.04. A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER poderá rescindir o contrato,
independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada'
a) Atrasar sem justificativa por mais de 10 (dez) dias consecutivos o início da prestação dos serviços;
b) Paralisar a prestação dos serviços por um período superior a 05 (cinco) dias corridos;
c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
d) Cometer reiterados erros na execução da prestação dos serviços;
e) Executar as atividades com lentidão, causando transtornos e alterando as programações de ações das
Secretarias Municipais que dependam dos serviços de publicações oficiais das matérias;
f) Ceder ou transferir, no todo ou em parte a terceiros, a prestação dos serviços;
g) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus
dirigentes.
h) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação a Contratada, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
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12.05. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior,
Contratada receberá exclusivamente o pagamento dos serviços executados e atestados, deduzido o valor
correspondente as multas porventura existentes.
12.06. Não caberá a Contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.
12.07. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão da
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, a qualquer época, sem que caiba a Contratada o
direito de reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento do serviço executado
e devidamente recebido.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
13.01. Fica eleito o foro da Comarca de Tianguá, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.
E, por estarem justos e acertados, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo nomeadas, para surtir seus efeitos legais.
Tianguá-Ceará, 03 de Março de 2017.

FERREIRA BATISTA
SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LA2EP.
CPFn° 234.389.163*ôT
CONTRATANTE

HEÇELITA NOGUEIRAJVIEIRA - EIRI
CNPJ/MF sob o n° 07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CPFn° 061.525.893-04
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF.:

PROCURA

Dr. Leandro Lii
Procurador

NICIPTO:

ia-OAB-CE 23.392
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
EXTRATO DE CONTRATO N° 0303012017-SEJUV .
CONTRATANTE: Município de Tianguá - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONTRATADA:
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES
OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão PRESENCIAL N° 01/2017SEADM, Lei 10.520/2002 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR GLOBAL: R$ 25.620,00 (vinte
e cinco mi! seiscentos e vinte reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1101.27.122.0009.2.092 - 3.3.90.39.00 Funcionamento das atividades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer - Outros serviços de terceiros pessoa
jurídica - Recursos próprios do orçamento do Município de Tianguá VIGÊNCIA: 31/12/2017 FORO: Comarca de Tianguá
Ceará. DATA DA ASSINATURA: 03/Março/2017. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO FERREIRA BATISTA
SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER e HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - titular da contratada.
PUBLIQUE-SE
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EXTRATO DE CONTRATO N° 0303012017-SEJUV .
CONTRATANTE: Município de Tianguá - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONTRATADA:
HEDELITA NOGUEIRA V I E I R A - EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES
OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão PRESENCIAL N" 01/2017SEADM, Lei 10.520/2002 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR GLOBAL: RS 25.620,00 (vinte
e cinco mil seiscentos e vinte reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1101.27.122.0009.2.092 - 3.3.90.39.00 Funcionamento das atividades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer Outros serviços de terceiros pessoa
jurídica - Recursos próprios do orçamento do Município de Tianguá VIGÊNCIA: 31/12/2017 FORO: Comarca de Tianguá
Ceará. DATA DA ASSINATURA: 03/Março/20l7. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO FERREIRA BATISTA
SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER e HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - titular da contratada.
PUBLIQUE-SE

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO
ATESTO que o EXTRATO DE CONTRATO N° 0303012017-SEJUV ,
entre o Município de Tianguá e SECRETARIA DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER e a empresa HEDELITA N O G U E I R A VIEIRA
objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS
EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, acima, foi devidamente publicado no
Quadro de Aviso desta Prefeitura Municipal de Tianguá conforme parágrafo
1° do art. 185 da Lei Orgânica do Município de Tianguá
Qjà-CH, tmte-Março de 2017.

TRANCISCO FERREIRVf BAT1STA

SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E
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