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CONTRATO N° 18070402 SEFIN QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DO VIÇOSA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A EMPRESA
PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA., NAS CONDIÇÕES
ABAIXO PACTUADAS:
-

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
10.462.497/0001-13, com sede à Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, n° 322, bairro Centro, na cidade de Viçosa
do Ceará, estado do Ceará, através da Secretaria de Finanças, neste ato representada pelo Sr. EURICO JOSÉ
CARNEIRO FONTENELE ARRUDA, brasileiro, casado, contabilista, Secretário de Finanças, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o n° 027.194.853-14 e RG sob o n° 2003028064297 SSP/CE, doravante denominado de
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.051.171/0001-26, CGF sob o n° 06.06.848.075-0, com sede na Av.
dos Constituintes, n° 356, bairro Centro, na cidade de Ubajara, estado do Ceará, neste ato representada por seu
procurador Sr. DANILO BARROS TAVARES, brasileiro, solteiro, estudante, portador do CPF n° 028.966.453-57 e RG
sob o n° 98028168470 SSPDC/CE, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o
Edital de Pregão n° 18/201 8-SEAG, o que fazem mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n° 10.520, de
17/07/2002 Lei que Regulamenta o Pregão, o Decreto n° 3.555/2000, nos termos do Pregão Presencial n° 18/2018SEAG, e resultado da licitação, devidamente homologada pelo Secretário de Finanças, com base na proposta da
CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato independente de transcrição;
1.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Ordenador de Despesa, mediante aplicação da Legislação
Pertinente.
-

-

CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO
2.1- Constitui objeto do presente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS
SECRETARIAS.
-

CLÁUSULA TERCEIRA DA FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL
11. A entrega dos produtos licitados será de forma Parcelada, deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez)
dias úteis, a contar do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO expedida pela administração, no Almoxarifado
Central, localizado ;t Avenida José Figueira SÍN, Centro
Viçosa do Ceará-CE, ou nos setores correspondente a
Secretaria de Finanças de acordo com a ordem de fornecimento, no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às
1 5:OOhs, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora do expediente;
3.2. A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos sistemas, recursos ou
deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá estar devidamente planejada e ser necessariamente
aprovada pelo(a) Secretário(a) Ordenador(a) de Despesa;
3.3. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo;
3.4. Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota
Fiscal;
3.5. O produto que não atender às especificações do Edital e que forem recusados pelo servidor responsável pelo
recebimento no mo:nento da entrega deverá ser substituído pelo fornecedor no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento;
3.6. Deverá ser emil ida fatura e Nota Fiscal em nome da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Viçosa do
Ceará, com domicílio na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, n° 322, bairro Centro, na cidade de Viçosa do
Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.462.497/0001-13;
3.7. O Regime de execução será indireta com empreitada por preço unitário.
-

-

CLÁUSULA QUARTA DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA
4.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, tendo validade até a entregatotal dos bens, não podendo ultrapassar o prazo de até 31 de dezembro de 2018, contados a partir da Nota de Empenho;
-

4.2. O prazo de entrega dos bens é de até 10 (dez) dias úteis, após a data de recebimento da ordem de compra.
CLÁUSULA QUINTA DO VALOR CONTRATUAL
5.1. O objeto contratual tem o valor de R$ 5.975,00 (Cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais), a ser pago em até
30 (trinta) dias após a entrega, obedecido o constante no Preâmbulo do Edital de Pregão;
-
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5.2. No valor acima estipulado já estão inclusos todas as taxas, encargos, impostos,
descarregamento, seguros e demais despesas inerentes ao fornecimento do objeto contratado;
5.3. Os bens ora contratados serão fornecidos nas quantidades e preços unitários abaixo:

fretes, carregamento e

SEFIN

ITEM

13

44

'113'

114

.160.

ESPECIFICAÇÃO

AUTO DE INFRAÇÃO - BLOCO CONTENDO Q
(CINQUENTA) UNIDADES EM 2 (DUAS) VIAS
CARBONADAS, MEDINDO 21 X 32CM.
(CONFORME MODELO ANEXO.)
CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS, EM
PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 48 X 33CM, COR
BRANCA
NOTIFICAÇÃO (ALVARÁS) - BLOCO
CONTENDO 50 UNIDADES EM 2 (DUAS) VIAS
CARBONADAS, MEDINDO 21X 32CM.
(CONFORME MODELO ANEXO).
NOTIFICAÇÃO DE OBRAS - BLOCO CONTENDO
50 (CINQUENTA) UNIDADES EM 2 (DUAS) VIAS
CARBONADAS, MEDINDO 21 X 32CM.
(CONFORME MODELO ANEXO.)
TERMO DE INTIMAÇÃO - BLOCO CONTENDO 50
UNIDADES EM 2 (DUAS) VIAS CARBONADAS,
MEDINDO 21 X 32CM. (CONFORME MODELO
ANEXO).

UNID.

UNID

50

.

UNID.

V. TOTAL

TOTAL

1500

50

25, 00

1 25000

1500

0,50

750,00

UNID

50

50

26,50

1.325,00

UNID.

50

50

26,50

1.325,00

UNID..

50

50

26,50

1.325,00

R$

5.975,00

VALOR TOTAL

1

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, após os bens serem
recebidos e conferidos pelo setor responsável pela solicitação, em até 30 (trinta) dias após a entrega;
6.2. Os pagamentos serão efetivados mediante a aprésentação dá respectiva Nota Fiscal da mercadoria e recibo
correspondente, devidamente atestado o recebimento pelo responsável do setor solicitante;
6.3. Se houver atraso nos pagamentos, estes serão atualizados com base na incidência de juros de mora de 0,5 (meio por
cento) ao mês "por rata tempore", entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

7.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.
LCLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

8.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a aquisição dos bens correrão por conta de recursos
próprios do Orçamento do Município de Viçosa do Ceará, na seguinte dotação orçamentária:
Secretaria

Projeto/Atividade

SEFIN

0401 Núcleo de Cad.Técnico e Multifinalitario 04 123 0037
2.012-Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

SEFIN
NUFIST

0401 Núcleo de Cad.Técnico e Multifinalitario 04 123 0037
2.012-Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
(NUFIST)

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA
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Elemento de Despesa
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consumo / 3.3.90.39.00 Outros
Serviços de Terceiros Pessoa
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9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, do fornecimento dos bens, transportes, impostos, taxas, encargos,
seguros e outros, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal
de Viçosa do Ceará;
9.2. Substituir às suas expensas, todo e qualquer bem entregue em desacordo com as especificações exigidas e padrões
de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de
garantia ou prazo de validade;
9.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou
dõlo pelo fornecimento de bem em desacordo com as especificações exigidas e normas pertinentes;
9.4. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos bens no prazo estabelecido;
9.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução desta aquisição;
9.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1 e 2 da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores;
9.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de, habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas
emitidas e atestados os recebimentos dos bens pelo responsável designado para acompanhamento e fiscalização, da
execução deste contrato, da Secretaria de Finanças;
10.2. Indicar o representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para
atestar o recebimento dos bens;
10.3. Fiscalizar e acompanhar a entrega dos bens, e a execução do contrato através do servidor designado o Sr. DIEGO
FERREIRA DE SOUSA;
10.4. Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas
providências que demandem da Contratada.
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
ci'il e criminal, as seguintes sanções administrativas:
a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ora ajustado, caso ocorra desistência total ou parcial de
proceder o fornecimento objeto deste contrato;
b) multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total da ordem de compra por dia de atraso na entrega dos
bens;
c) suspensão temporária de participar em licitação ou contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração, que será concedida após o
contratado ressarcir à Administração pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da suspensão aplicada no item
anterior;
11.2. O valor da multa aplicada será deduzida pela Administração, pôr ocasião do pagamento, momento em que a
unidade responsável pelo mesmo comunicará ao fornecedor;
11.3. 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 Viçosa do Ceará. Se não o
fizer, 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1. A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou
extrajudicial se a contratada:
a) Paralisar o forneci;nento por um período superior a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do prazo máximo para
a entrega, determinado neste Edital e baseados na data do recebimento da ordem de compra emitida pelo Setor de
Transportes;
b) Fornecer os bens em desacordo com as especificações exigidas;
c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
d) Cometer reiterados erros na execução das entregas dos bens;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos bens;
O Entrar em concordata, falência ou dissolução ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seu diri tes.
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12.2. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a contratada
receberá exclusivamente o pagamento dos bens fornecidos e recebidos, deduzido o valor correspondente as multas
porventura existentes;
l.3. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie sejaa que título for, se o contrato vier a ser rescindido
em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.
12.4. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão da Secretaria de
Finanças, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou indenização a qualquer título,
garantindo-lhe apenas, o pagamento dos bens fornecidos e devidamente recebidos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO
111 Fica eleito o foro da Comarca de Viçosa do Ceará, 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.
-

-

Viçosa do Ceará/CE, 04 de julho de 2018.
CONTRATANTE

-

NEIRO FONTEN ELE ARRUDA
ÁRIO DE FINANÇAS
CONTRATADA

-

JARIA GRAFICA TAVARES LTDA.
DANILO BARROS TAVARES
PROCURADOR
TESTEMUNHAS:

. (~ L..~ ~,. ~! ,

v ;3_

Nome:
CPF.:

dv 1lfI
N ome:

60 T3

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO:

Dr. Klerton Carneiro Loiola OAB/CE 12.212
Procurador Geral do Município
-

Rua José Siqueira, n° 396, Centro Fone: (88) 3632.1448
-

-
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EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE torna público o
EXTRATO DO CONTRATO N° 18070402— SEFIN, decorrente do Pregão Presencial n° 18/201 8-SEAG:
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATANTE: SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATADA: PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS
VIGÊNCIA DO CONTRATO: DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31 DE
DEZEMBRO DE 2018.
VALOR GLOBAL: R$ 5.975,00 (CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)
ASSINA PELA CONTRATADA: DANILO BARROS TAVARES
ASSINA PELA CONTRATANTE: EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA

VIÇOSA DO CEARÁ - CE, 04 DE JULHO DE 2018.

EUMC94SE CARNEIRO F NTENELE ARRUDA
ECRETÁRIO DE FINANÇAS
(
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL

Certificamos que o EXTRATO DO CONTRATO N° 18070402 - SEFIN, decorrente do Pregão Presencial n°
18/2018-SEAG, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS PARA
DIVERSAS SECRETARIAS, foi afixado no dia 04 de julho de 2018, no flanelógrafo desta Prefeitura,
conforme estabelece a legislação em vigor.

VIÇOSA DO CEARÁ - CE, 04 DE JULHO DE 2018

C014

1CO3 ), É CARNEIRO FON1'ET4ELE ARR 1
\\ SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Rua José Siqueira, n° 396, Centro - Fone: (88) 3632.1448 - CEP. 62.300-000 - Viçosa do Ceará - Ceará

d

