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CONTRATO N° 18070410 - SECIPS QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPI
O
DO VIÇOSA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA

SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
COM A EMPRESA M. F. CARNEIRO NETO - ME, NAS
CONDIÇÕES ABAIXO PACTUADAS:
O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jundica de direito público interno, inseiito no CNPJ sob o n
I3.529.483i0001-69, com sede a Avenida Lamartine Nogueira, s/n" bairro Centro, na cidade de Viçosa do Ceará,
estado do Ceará, aI! avés do Fundo Municipal de Assisténcw Social, neste ato representada pela Sra. DANIELA
RUFIN() DA CUNH A, brasileinr, solteira, psicóloga, Secretária de Cidadania e Promoção Social inscrita no Cadastro
de Pessoas Fisicas sob o n'590.058.313-91 e RG sob o n" 1256020 SSPÁE, doravante denominado de
CONTRATANTE, de outro lado, a empresa M. F. CARNEIRO NETO - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/Ml sob o n° 19.769.945/0001-09. CGF sob o n' 06.435.045-2. com sede na Run Padre Anchieta, n°
63 Mercado Públice. bairro Campo dos Velhos, na cidade de Sobral, estado do Ceará, neste ato representada por seu
procurador Sr. ITLI kGO CARNEIRO DL CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n'
979.639.843-53 e W. sob o n' 200003 1063366 SSP/CE, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA,
de acordo com o E iital de Pregão ri' 1812018-SEACi, o que fazem mediante as clausulas 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
17/0712002 - Lei qu Regulamenta o Pregão, o Decreto n' 3 555i2000, nos termos do Pregão Presencial n° 1812018SEAG, e resultado di, licitação, deidarnente homologada pela Secretária de Cidadanja e Promoção Social, com base na
proposta da CONTR XTADA, todos partes integrantes deste contrato independente de transcrição;
1.2. Os casos ornisa os serio resolvidos pelo Secretário Ordenador de Despesa, mediante aplicação da Legislação
Pertinente.
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CLÁUSULA SEGIJ NDA - DO OBJETO
2.1- Constitui objek do presente a AQUISIÇÃO DE MA'I'ERIAI'S E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS
SECRETARIAS.
CLÁUSULA TERC EIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL
-3.1. A entrega dos p -odutos licitados será de forma Parcelada, deverão ser entregues no prazo mãximo de alô 10 (dez)
dias úteis, a contar d .> recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO) expedida pela administração, no Almoxarifado
Central, localizado Avenida José Figueira S/N, Centro - Viçosa do Ceará-CE, ou nos setores correspondente a
Secretaria de Cidada tia e Promoção Social de acordo com a ordem de fornecimento, no horário das 0800h,s às 12:00hs
e das 14:00hs às 1 :OOhs. de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora do
expediente;
3.2. A entrega dos r rodutos deve se efetuar de forma a não xmpromeler o funcionamento dos sistemas, recursos ou
deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá estar detidamente planejada e ser necessariamente
aprovada pela Secrei íria Ordenadora de Despesa:
3.3. Em nenhuma hiiótese serão concedidas prorrogações de prazo;
3.4. Por ocasião da ntreaa dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota
Fiscal;
3.5. O produto que não atender ás especificações do Edital e que forem recusados pelo servidor responsável pelo
recebimento no moniento da entrega deverá ser substituído pelo fornecedor no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis,
contados do recehim.mto:
3.6. Deverá ser cmi ida fatura e Nota Fiscal em nome da Secretaria de Cidadania e Promoção Social da Prefeitura
Municipal de Viçosa do Ceará, com domicilio na Avenida Lamartinc Nogueira, s/n, bairro Centro, na cidade de Viçosa
do Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o n 13.529.48310001-68:

3.7. O Regime de excução será indireta com empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA ViGÊNCIA
4.1. O) Contrato rcst.ltante da presente Licitação terá vigência a partir de * assinatura.. tendo validade até a entrega
total dos bens. não p xlendo ultrapassar o prazo de até 31 de dezembro de 2018. contados a partir da Nota de Empenho;
4.2. O prazo dcentrta dos bens ôdc até lO (dez dias taeis. apósa data de- re!cebimemoda ordem dcconlpra.
1 CLÁUSULA QUI1TA - DO VALOR CONTRATUAL
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5.1. O objeto contrat tal tem o valor de RS 30000 (Trezentos reais), a ser pago em até 30 (trinia dias após a entrega,
obedecido o constwb no Preâmbulo do Edital de Pregão;
5.2. No ak)r aeiir . estipulado já estão inclusos todas as taxas. encargos, impostos, fnies, carregamento e
descarregamento. scg iros e demais despesas inerentes ao fornecimento do objeto contratado:
5.3. Os bens ora cont atados serão fornecidos nas quantidades e preços unitários abaixo:
SECIPS
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ITEM

1I(,

ESPECIFICAÇÃO

PANFLETO PAPEL COUCITÊ

2

-

..

1

LMD.

UNID.

LOFAL

200

200

200

200

200

1000

VAI OR TOTAl.

1

V. TOTAL

k30

300.00

R$

300,00

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento strá efetuado pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, após os bens serem
recebidos e conferidt s pelo setor responsável pela solicitação, em até 30 (trinta) dias após a entrega;
6.2. Os pagamentos serão efetivados mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal da mercadoria e recibo
correspondente. dei lamente atestado o recebimento pelo responsáwl 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 ra Ia tempore", entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SÉTD IA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
7. 1. Os preços contra :.ados são lixos e irreajustáveis.

1 CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

8.1. Os recursos tini nceiros para pagamento das despesas com a aquisição dos bens correrão por conta de recursos
próprios do Orçaincn.o do Municipio de Viçosa do Ceará, na se g uinte dotação orçamentária:
Secretaria
SECIPS
SCFV

SECJPS
CRASPAW

SECEPS
APETI

SECIPS
SCFV
DEFICIENTE

SFC1PS
SCFV IDOSO

Projeto/Atividade
0)4 Depto. de Assist. à Criança e ao Adote-,c 08 243 0131 2.032 Pr AeçaoSocial Básica - PSB (CRAS.PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos)
Ascgurar recursos para manutenção do PSB, atendendo o
ClASPAIFPBV'Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
06.6a15. 153 17. lSa59eIdoso
0()4 Depio. de Assisi. à Criança e ao Adolese 08 243 0131 2.032 Prteçao Social Básica - PSB (CRASPAIF P13V-Conv.FoitVinculos)
A.segurar recursos para manutenção do PSB. atendendo o
CIIASPAIFPBV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
0.t6.6a15.15a17,19 a59eIdoso
0( 04 1)epto. de Assist. à Criança c ao Adolesc 08 243 0132 2.033
A PETI-Açôcs Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil
M uiutcnção de AF.PFTI (Ações Estratégicas de Emidiãção do Trabalhe
Inan1).
0(04 Depto. de As". à Criança e ao Adolese 08 243 0131 2.032
Prteçao Social Básica - PSB (CRASPAIF PBV-Conv.Fort.Vincutos)
A segurar recursos para manutenção do PSB, atendendo o
CItAS PAIFPBV Serviço de Coniéncia e Fortalecimento de Vínculos
O i6,6a15.15a17,lSa59eIdoso
O< 04 Depto. de Assist. à Criança e ao Adolesc 08 243 0131 2.032 Ptieçao Social Básica - PSB (CRAS.PAIF 1 1 113V-Conv.FoitVinculos)
A.segurar recursos para manutenção do PSB. atendendo o
c: IASPAIF PBVSersiço de Cenvivencia e FIrtaIecimcuto de Vínculos
O.i6.6a 15. 15 17. l8a59eldoso

Elemento de Despesa
3.3.9030.00 Material de consumo
3.3.90.39.00 Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica

33.90.30.00 Material de consumo
33.90.39.00 Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.30.00 Material de consumo
3.3.90.39.00 Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.30.00 Material de consumo /
3.3.90.39.00 Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica

33.90.30.00 Material de consumo.'
339039.00 Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica
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[CLÁUSULA NONA -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, do tbmecimento dos bens, tiwisportes, impostos, taxas, encargos,
seguros e outros, dec 'rrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal
de Viçosa do Ceará
9.2. Substituir ás sua expensas, todo e qualquer bem entregue em desacordo com as especificações exigidas e padrões
de qualidade exigido , com defeito, vicio ou que vier a apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de
garantia ou prazo de alidade;
9.3. Responsabilizar- -e pelos danos causados diretamente á Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou
dolo pelo lmecimen o de bem em desacordo com as especificações exigidas e normas pertinentes:
9.4. Responsabilizar- ze pela fiel entrega dos bens no prazo estabelecido,
9.5. Prestar todos os .sclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução desta aquisição;
96. Aceitar nas meu as condições contratuais os acréscimos u supressões que se lucrem necessários, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na foi -ma do art. 65, parágrafos 1 e 2 da Lci ir' 8.660193 e suas
alterações pos1eriore
9.7. Manter durante 1 -)da a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualiicação exigidas na licitação.

1 CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Providenciar o 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 conijuto, da Secretaria de Cidadania e Promoção Social;
10.2. indicar o repre ientante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para
atestar o recebirnente dos bens;
10.3. Fiscalizar e ar anipanhar a entrega dos bens, e a execução do contrato através do servidor designado a Sra.
ANDRESSAFONTINELE DA SILVA;
10.4. Comunicar à cuitratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas
providências, que dcii tandem da Contratada.

1 CLÁUSULA DÉCLIA PRIMEIRA — DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

li.!. A CONTRAT/ DA sujeitar-se-á. em caso de inadimplência de suas obrigações, sem prejuízo de responsabilidade

civil e criminaL as seauintes sanções administrativas:
a) multa de 20% vinte por cento) sobre o valor global ora ajustado, caso ocorra desistência total ou parcial de
proceder o ft=ecimt nto 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 tempon ria de participar em licitação ou contratar com a Administração pelo prazo de 01 ( .um . ) ano:
d) declaração de inkoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da putiçilo ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração, que será concedida após o
contratado ressarcir Administração pelospre uizos causados e após decorrido o prazo da suspensào 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 pos ível descontá-lo por ocasião do pagamento, a CONTRATADA recolherá, voluntariamente, a multa
por meio de Docum.nto de Arrecadação Municipal em nome da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará. Se não o
fizer, será encamin: tado a Procuradoria Jurídica da Prefeitura para cobrança em processo de execução, e será
considerado inadimpiente e inidôneo para licitar com a Administração Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RESCISÃO
12.1. A CONTRA] ANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial OU
extrajudicial se a coi tratada:
a) Paralisar o fornec mento por um período superior a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do prazo máximo para
a entrega, determin do neste Edital e baseados na data do recebimento da ordem de compra emitida pelo Setor de
Transportes;
b) Fornecer os bens cm. desacordo com as especificações exigidas;
e) Não cumprir ou ci ~rir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
_____
d) Cometer reiterade serros na execução das entregas dos bens;
e) Ceder ou transferi , no todo ou em parte, o fornecimento do bens;
fI Entrar em concor ata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes.
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a contratada
12.2. [datada a re cisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior,
receberá exclusivamt.nte o pagamento dos bens fornecidos e recebidos, deduzido o valor correspondente as multas
porventura existentes 12.3. Não caberá a e )ntratada indenização de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser rescindido
em decorrência de de 3cuniprimento das normas nele estabelecidas.
12.4. lndependentemnte do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão da Secretaria de
Cidadania e Prornoçi o Social, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou indenização a
qualquer título.garan indo-lhe apenas, o pagamento dos bens fornecidos e devidamente recebidos.

1

CLÁUSULA DÉCL4ArERCELRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o foi o da Comarca de Viçosa do Ceará, com renúncia expressa de qualquer outro por mais priilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.
E, por estaiem justo- e acertados, firmam o presente termo em 03 (três) ias de igual teor e forma. na presença das
testemunhas abaixo r omeadas, para surtir seus efeitos legais.
Viçosa do Ceará/CP,04 de julho de 2018.

CONTRATANTE -

DAN lELA RJ DA CUNHA
S ECRE TÁRIA DE C1DADX 3llA E PROMOÇÃO SOCIAL

CONTRATADA -

F. CARNEIRO N
- ME
Tl-IIAGC) CARNEIRO DE CARVALHo
PR(-- CURADOR
TESTEMUNHAS:

QJi&Â

Nome:

Nome
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PROCURADORIA )() MUNICÍPIO -

Dr. Klerton Carneiro Loiola - OABICE 12.212
Procurador Geral do Município
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EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICtPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
- CE toma público o EXTRATO DO CONTRATO N° 18070410 - SECIPS, decorrente do Pregão Presencial
n° i 8/201 8-SEAG:
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
CONTRATANTE: SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
CONTRATADA: M. F. CARNEIRO NETO - ME
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$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
ASSINA PELA CONTRATADA: THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO
ASSINA PELA CONTRATANTE: DANIELA RUFINO DA CUNHA
VIÇOSA DO CEARÁ - CE, 04 DE JULHO DE 2018.

DAN lELA RUFINO DA CUNHA
SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL

Certificamos que o EXTRATO DO CONTRATO N° 18070410 - SECIPS, decorrente do Pregão Presencial
no 18/2018-SEAG, cujo objeto ó a AQUISIÇÃQ DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS 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.

DANIELA R1NO DA CUNHA
SECRETÁRIA DE CIDADNIA E PROMOÇÃO SOCIAL
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