
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000

ESTADO DE SÃO PAULO

E-MAIL licitacao@pariqueraacu.sp.gvo.br

CONTRATONº 010/2018
DISPENSANº 006/2018
PROCESSONº 015/2018

Aos 08 dias do mês de março do ano de 2018, a O MUNICIPIO DE
PARIQUERA-AÇU, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua XV de
Novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu/SP, inscrita no CNPJ/MF N.º. 45.685.120/0001-08, neste
ato representada pelo Prefeito Municipal, o Senhor JOSE CARLOS SILVA PINTO, brasileiro,
portador da cédula de identidade RG n.º 15.597.026 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 046.492.688-81,
residente e domiciliado nesta cidade à Av. Dr. Carlos Botelho, nº 128 – Centro – Pariquera/SP,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, sito à
Rua Aurora, nº 446, Vila Tibério, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CNPJ/MF sob o nº
50.735.505/0001-72, Insc. Estadual nº Isento, neste ato representada, por MANOEL RIBEIRO
JUNIOR, brasileiro, casado, RG nº 24.222.918-9SSP/SP, CPF nº 280.130.618-50, doravante
denominada CONTRATADA; o resultado do Processo n.º 015/2018, Dispensa nº 006/2018, e a
proposta apresentada pela empresa, firmam o presente contrato mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Este contrato refere-se à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS
DE IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2.018”, sendo:

Formato: 3 por folha (A-4) 99 mm x 210 mm – ficha de compensação;
Quantidade: 6.500 – Carnês de IPTU;
13 folhas / 14 impressões – 1 recibo de entrega / capa (frente);
1 demonstrativa, 1 parcela única até 8 parcelas mensais com contra capa – frente e verso –
impressão papel off-set 90g 4x0 cores para capas e 4x4 para contra capas as laminas em sulfite 75g.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Pelo integral e satisfatório fornecimento dos produtos decorrentes indicados na cláusula 01, a

CONTRATADA receberá a importância de R$ 7.475,00 (sete mil quatrocentos e setenta e cinco
reais), fixos e irreajustável, não podendo sofrer alterações em hipótese alguma, mesmo mediante a
apresentação de justificativa.

2.2 O pagamento será efetuado em até 30 dias, após a entrega dos produtos e a emissão da Nota Fiscal
atestado pela Comissão de Recebimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - AUMENTOOUDIMINUIÇÃO DO VALORDO CONTRATO
3.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, a critério da
CONTRATANTE, os acréscimos ou supressões que se fizeram necessários, para atender da melhor forma,
as necessidades da administração municipal, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
contratado, mantendo-se as demais disposições, sendo necessário para tanto, a elaboração de um termo
aditivo, a ser assinado por ambas as partes.

CLÁUSULAQUARTA - CRÉDITOORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
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4.1 Os recursos orçamentários destinados a aquisição dos produtos estão previstos no planejamento
orçamentário.
01.00.00- Poder Executivo
01.04.01 - Departamento de Fazenda e Planejamento
04.123 - Administração financeira
0001 - Apoio Administrativo
2006 - Manutenção do Depto da Fazenda e Planejamento
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico
01.110.00 - Geral
Ficha 46

CLÁUSULAQUINTA - GARANTIADE EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1 A CONTRATADA fica obrigada, perante a CONTRATANTE, pelo fornecimento dos itens objeto

desta licitação, de acordo com as características descritas na cláusula primeira, bem como pela
garantia dos produtos.

CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES GERAIS DACONTRATADA
6.1 A CONTRATADA obriga-se a:

a) Responder pelas ações e omissões de seus fornecedores/prestadores de serviço e pessoas
direta ou indiretamente empregadas pelos mesmos, assim como por ações e omissões de
seus próprios diretores e empregados. Nenhuma disposição deste

b) Contrato criará uma relação contratual entre qualquer subfornecedor/subcontratado e o
CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos referidos
subcontratados;

c) arcar com os custos decorrentes da utilização de materiais, equipamentos, dispositivos ou
processos patenteados, devendo preservar, indenizar e manter o CONTRATANTE a
salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer
natureza, resultante desta utilização;

d) arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou
securitárias, devidas fora ou dentro do Brasil, incidentes sobre os bens objeto deste
contrato;

g) Transportar adequadamente os produtos até o local de entrega mencionado na cláusula
09.

CLÁUSULA SETIMA - SUB-ROGAÇÃO
7.1 As obrigações decorrentes do presente contrato não poderão ser sub-rogadas no todo ou em parte,

ressalvada a sub-rogação da prestação de assistência técnica, se autorizada pelo
CONTRATANTE.

7.2 A sub-rogação de que trata a cláusula anterior não eximirá a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais e das penalidades previstas no caso de descumprimento das mesmas.

CLÁUSULAOITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1 A autoridade competente poderá nomear uma Comissão, composta de 3 (três) servidores, para

receber os itens que constituem o objeto deste contrato.
8.2 A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe as

responsabilidades únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA em relação aos produtos
fornecidos.

CLÁUSULA NOVA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTODO BEM
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9.1 Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo fixado pela cláusula 10.1, no seguinte endereço:
PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
RUAXVDE NOVEMBRO, 686 - CENTRO
PARIQUERA-AÇU

9.2 Os produtos deverão apresentar as características informadas pelo concorrente em sua Proposta,
desde que compatíveis com as especificações constantes da proposta. A CONTRATADA obriga-
se a substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, os itens entregues com dados incorretos ou
commá qualidade de impressão.

9.3 Dentro de 15 (quinze) dias, contados da data da entrega dos produtos, a Fiscalização designada
pela CONTRATANTE atestará o recebimento provisório, ou solicitará a substituição do mesmo.

CLÁUSULA DECIMA - PRAZODE ENTREGA
10.1 Os produtos ofertados como objeto do presente contrato deverão ser entregues, no prazo de 15

(quinze) dias corridos, quando solicitado pelo Setor de Tributação.
.
CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DAS PENALIDADES
12.1 Se a CONTRATADA deixar de cumprir o disposto neste instrumento, ficará sujeita às seguintes

sanções administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente:
a) advertência;
b) multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do contrato, por infração à cláusula

7.1, alíneas "d", "e" e "f" deste instrumento;
c) multa no valor de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor do contrato, até o limite de

15% (quinze por cento), em caso de atraso injustificado na execução do contrato. Uma
vez atingido este valor máximo, a CONTRATANTE poderá decidir pela rescisão do
contrato;

d) multa de 15% (quinze por cento) em caso de rescisão contratual por motivo de não
cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas, especificações e prazos deste
instrumento, cumulativa à aplicada em virtude da infração que motivou a rescisão;

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.2 Os itens entregues em desacordo com estabelecido neste contrato serão considerados, para
efeito de multa, como não entregue.

12.3 As multas previstas na cláusula 12.1 não têm efeito compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12.3 As multas devidas pela CONTRATADA serão descontadas da garantia de execução do
contrato, de quaisquer faturas apresentadas pela CONTRATADA ou ainda, se necessário,
cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
13.1 O período de duração do presente Contrato, estenderá a sua validade por 03 (três) meses,

contados da data da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA - RESCISÃO
14.1 O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses e

condições previstas nos Artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 A Lei 8.666/93 e suas alterações, regerão a aplicação deste contrato e a solução de litígios que,
eventualmente, dele possam resultar.

15.2 Fazem parte deste contrato:
Anexo I – Descrição e Quantidade
Proposta da contratada

15.3 O foro do presente contrato será o da Comarca de Pariquera-Açu, excluído qualquer outro, ainda
que privilegiado.

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 04
(quatro) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

Pariquera-Açu, 08 de março de 2018

________________________ _______________________________
JOSE CARLOS SILVA PINTO MANOEL RIBEIRO JUNIOR
PrefeitoMunicipal Representante Legal
Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª_____________________ 2ª____________________________
Nome completo Nome completo
RG Nº RG Nº
CPF Nº CPF Nº
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ANEXO I

CONTRATONº 0__/2.018
DISPENSANº 006/2.018
PROCESSONº 015/2018
OBJETO: C NTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU
PARA O EXERCÍCIO DE 2.018

PLANILHA DE FORNECIMENTO

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

01 6.500 UNID

Formato: 3 por folha (A-4) 99 mm x 210 mm – ficha
de compensação;
Quantidade: 6.220 – Carnês de IPTU;
13 folhas / 14 impressões – 1 capa gráfica frente/1
recibo de entrega / capa (frente);
1 demonstrativa, 1 parcela única até 8 parcelas
mensais com contra capa – frente e verso – impressão
papel off-set 90g 4x0 cores para capas e 4x4 para
contra capas as laminas em sulfite 75g

R$ 1,15 R$ 7.475,00

R$ 7.475,00

Pariquera-Açu, 08 de março de 2018

________________________ _______________________________
JOSE CARLOS SILVA PINTO MANOEL RIBEIRO JUNIOR
PrefeitoMunicipal Representante Legal
Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA


