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CON1RATO QUE ENTRD SI CELEBRAM O NIUNICÍPIO DI] ARACATffi
ATRAVDS DA StrCRETARIA PLANtrJAMENTO II ÁDMINISTI{ÀÇÃO. COM: PAULO
NAGDL DINIZ VIEIRA, PAI{A O FIM QTJE A SLGT]111SE DECI,ARA,

A Prcfeitura do Município de Arâcâti-CE, colr sedc no endereço: lluâ S{ntos Dunlont, no 1146 _
Fariâs Ilrito, ÀLrcâti/C[, inscrita ni liF'B sob o n.ô 07.68,1.75ó10001-,t6, ârravós da Secretaria dc
PlancjâInento e Administl1lção, rcpresentada. ncsse caso, por Secrctáriâ, tendo conlo Autoridade

Superior a Sm. Âna Meirc Silvestrc Cambé JucÍ, inscrilâ no CpF sob o n." 70,1.968.973_,19,
dolavantc denominada de CON I'RATAN tl- com pAUl_O NAGEL DINIZ VIEIRA, corn cndereço:
Rua Vicenle Lopcs,898, CEP:60.822-104, Bairror Cidâde dos Funcionários. inscritâ no CNPJ sob o
n.' 11.282,9,1710001-59! represcnhda, nessc caso por propriof:irio, icndo como tal o Sr. paulo Nagel
Diniz Vicirâ, inscrito no CPF sob o n." 612.99t.633-20, doravaDtc dcnorninada dc CONTRAI.ADA.
resolvcm fil1nar o prese|tc Contrato, decorrente de processo licitâlório, nâ modâlidade Tonrada de
Preços. e err conlonnidadc com its disposrçõcs contidâs na Lei n.ô IJ.666/93, posteriorcs allerações c
rrrcdientc
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rláusulís

CLÁUSULA PRIMf

l.l

E

(,, dlçôt\ d seq ir.

IR,\.

DÀ FUND{\,IF,\TACÀ() LFC,\L

- O presente Conlrâto lem como ÍundâDlenlo:
- As dctenrinaçõcs dâ Lei n.. 8.666/93:
1.1.2 - À Tonrada dc Pr.eços n.. 06.001/2021-Tp;
l.l.3 - A propostâ de preços dâ CON't RATADA constantc da Tomada prcÇos;
1.1.4 - Os Prcceitos do Direito púrblico;
Ll.5 - As Disposiqõcs do Direito Privâdoi
I i.ó - Suplclivamentc, uos principios da teoriê gerâl dos conlfatos.

l.l.l

CI,ÁUSULÀ SEGUNDA . DO OBJtrTO
2.1 - ô prc.cnre .^..rr.rrú te.. Lo rú olcr,,. COI\TRA Iq,ÇÃO DL SFRVTÇOS lÉ( \tCOS
list,f ct A t_lzADos ),{^ IMPL^\TA( ÀO DL CF.STÀO DOCI MLNT \t . A.fll,\\ És D.\
SECREI'ÀRIÀ DE PLANEJÀMtrNTO E ADMINISTRÀÇÃO DA PIiEFTITURÀ
MUNICIPAL DIi ÀRACÂTI/CE.
2.2 - I)o Drtnlhamcnk) Gcral do ObieÍo
2.2. l. ,^ cnrprcsâ a scÍ contratada, deverá cxecutar os scrviços contàrme descriçôcs âbai\o:
â) Avaliâr lodos os documentos provenicntes de todos os órgãos rdministrativos pflra o Árquivo
(-\Irr,r' JJ \cLrer,,rin J. Pla
iir (rlu A.t ,ir,inral.!u;
b) l'ransÍirir o acondicionâmento dos docu,ncntos intenncdiários para 4.000 (quatro Ínil) câixas do
tipo arquivo;

c) Iligienizal c promovcr a destinação finâl e a râcionâlizaçâo dos docurnentos quanros aos prazos

prccaüctonats;
d) Orientâr quanto a criação e capitcitar a Cornissão l)eflnânente de
de I)ocumenrosl
e) Eiaborâr metoCologia Lle Gcstão Doclrmcntal e capacitar equipe técuicâ
(lo Arquivo;
^valirção
0 Oriclrtâr Da adcquâção das inslâlações fisicâs do arquivo e cordicionamento de doounleDtos;
g) Irlaborar o l{egimento lnterno do Arquivo Muúicipâl;
h) Oricntar quânh a claboração dc instl\nnentos de recuperação da inforrnação, visando garartir a
transparência e o acesso a iulornlação, mcdittnte orientação de profissional de nível supcr.ior da área
de Bibliotecônornix.
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PR!TEITURA

DNcriçio do Serviço
Contraração

iDrplantaçâo dc

documcnros proveDicntes

ldmiíistrêtilos parê

dc

V. Clobal

Quantid.de

pâra

geíno docnrienrat na pr.teitnm

Muricipal de r\racati, visando

Sccrelaria

Unidade

de .npresa cspcciaiimda

a

valiaçào de

dc todos os órglos

o Á{uivo

Cenrral

da

I,lsnejarncnto

t.ànstrir ô âcondiciorumenlo dos
^dmj.nt,arivoj
docume los
illcnncdiários pan 4.000 (quarro mil) cajx.s do
lipo àrqoivoj higienizar e promovcr a desrinacào

final

e a raoioDlli2açno dos documenros

qudros

.os prazos prec icionaisr oricnra. quanto

0l

a

criâçio e capâcilar a Conissào Permanentc de

t2

R1i 1.t.000,00

$ 156.000,00

Avaliaçào dc Documcntosi etaborâr meLodotosia
dc Gcstâo DocumcnDlç clpacill]r cquip. técnica

do

orie

lar na

adequaçio

das

^rqui!o;
instalaçõcs
fisious do arquivo c condicionamcnlo
dc documenrosi elâboraro ResiDcnto Inlerno do
Mnnicipalj orientd quanlo

a etaboraÇiio

^rqui!o
d. i.strumcnios de rc.uperaÇào da intornação,
visardo sarantir â transparência c o âcesso a
infonação, mcdiânle oricDlaçào (le profisional
de

nh,elsuperior da áreàde Bibliôleconomia

cl-Áusul-À eUINTÀ

-

Do

RxÂJUSt.Àx{ENTo

E REEeurLÍBRro ECoNôMrco-

FINANCEIRO
5.1 - Os preços registrados não solrerào rcq,uste durante â vigônciâ da Afa de Registro de preços
ARP, sâlvo nâ condição do teor do item 5.2 desta, utilizando a variaçào de írrdices
,

cajuste.

5.2

úciais

_

à ópoca do

- Nâ hipólese dc sobrevirem fatos imprevisíveis, ou plevisivcis, porén de lollscquénuias

incâlculáveis, retardadorcs ou irnpcditivos da cxecução clo ajustado, ou, âindà, cm caso dc força
maior,
câso foíuito ou lato do príncipe, configurando álea econônrioâ extrâordinária c extlacoÍlÍmtual.
poderá, mediantc procedimetto adlnhistrativo onde rcsle demonstrâda tal situação c termo
dc
alterâçãô, seÍ restâbelcciLlâ a relação quc as partes pactuaraln inicialrnente entre os cncargos
da
conlr'alada c a retribuição da Administraçâo para a justa rcmuneração do serviço, ob.jetivándo a
manutcnção do cquilibrio ccoDônrico-financeiro. nà tunnâ do Arr. h5, Inci\u Atrneâ,.d,,. da Lei
,
8.666/93, podendo ser regisrrâdo por siniples aposlila (s8ô).

CLÁUSULÀ S]'XTÀ _ DOS PR,\ZOS I PÂGANIENTO
6.1. O pegamento scÍi efetuado proporcionalmentc ao que Íbr solioitâdo pelâ Contratânte, ern ató 30
(rintâ) dias contados a padir da data da âpresentação da Nofa Fiscâl/Fatura pelâ Conlraladâ;
6.2 - Flavcn,-lo effo nâ aprescntagão daNotâ Fiscal/Iâtura ou cil.cunstâIcia que impeça tr liquidação <ia
despesa, o pagamcnto ficará pendentc até que a CoDtr.âtada providencic as rnedidas saneadoras.
Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-sc-á após a conpiovação da regularizaÇão da situâção, não
acanetando qualquer ôIrus pâra a Contrâtantc;

Av. D.agâo do Mar, 23G. CenLro, AraàúCE - B.asilCEp: 6280'"000
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PREFEITURA DO

ARACATI
6.3 -

A

Contratada regulârmcnte optante pelo Sinples Nacional, instituído pelo Art. 12.

Complementar n' 123106, não sofrerá a retenção quarto aos inrpostos e contribuições abri
reÍerido regime;
6.4 - O pagamcnto será eleluado por meio de transferéncia bancária em coDta coffente, rra
estabelecimento bancário ilrdioâdo pela Contâtada;

u

6.5 - A Contratânte nâo se responsabilizará por qualquer despesâ que venha a ser eletuada
Contratada, quc porventura não tenha sido àcordada o contratol
6.6 - À Liberação do pagamento Ílcâ coudicionada à apresentâção dos docunrentos de regular.idadc
para com as lazendas Fedcral (CND Tributos I.'ederais), Estaduâl (CND Tributos Estaduâis),
Mxnici?al (CND Tributos Municipais) e Traballrista (CND Trabalhista);
6.7 - Nenhum pagamento será efcluâdo à CONTtu{TADA, elquanto pendente dc liquidação por
quâlquer ob gação financeira, sem que isso gcre direito à âlteração clos prcços,
ou dc compensação
Íinânceirâ por atmso de pâgâmento.

CLÁUSULÀ SÚTIMA _ DÁ DoTÀÇÀo oRÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesas contratuais correrão por conta das discrimiDações âbaixo relacionâdas:

UNIDADE
ÀDMINISTRATIVA
Seüttaria de
Plancjamento c

Admiristração

DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIÁ
0601.04.122,0035.2.018
Manutenção das Alividades da
Secrelaria de Planejamenro e
AdminisiraÇão

trLIMENTO DE

OIIIGEM DOS

DESPESAS
3.3.90.39.00

RECURSOS

OuÍos Serviços

de

Juridica

I001000000
Ordinário

cl,Áusul,Á oITAvÂ - vIcÊNCh Do coNTILâ,To

A vigência do contrato é de 12 (doze) meses a coDtar da data de suâ âssinaturâ assinârurâ,
podendo, por interesse da Administrâgão, ser prorrogâda porpcríodos sucessivos,
Iimitada sua durÍtção
em 60 (scssenta) meses, nos termos do inciso II, do artigo 5r, da Lei n.. g.666, de 1993.
8.1.-

CLÁUSULÂ

NoNA

DAs oBRIGAÇotrS DÀ CoNTRATANTE

9.1 - São deveres da CONTRATANTE:
9.1.1 " Fiscalizar a |ealização do se.vigo contrâtâdo;
9.1.2. -

Zclat pela fiel execução do objeto c pleno atcndimento às especificações explícitas ou
impliciiâs;
9.1.3 a CONTR^TADA nâ escolha dos métodos executivos mais adequados;
9.1.4 -^ssistir
Exigir da CONTRAI'ADA a modificação dc lécnicas inaclequadas, para melhor
qualidade Dâ exccução do objeto Iicitado;
9.1.5 - Verificar a adcqnabilidâde dos rccursos empregados pelâ CON.rRATADA, exigindo â
lnclhoria dos serviços deDtro dos prazos previstos;
9.1.6 - Estâbelecer diretrizcs, dâr e rcceber inlormâÇões sobre a execugão do Conüato;
9.1.7 - Determinâr a pârâlisaçâo da execução do Contrato quando, objctivamentc, constatadâ
umâ incgularidadc que prccisa ser sanada, aSimlo com Íirmeza e prontidão;
9.1.8 - Conhccer detalhadâmentc o Contrato e as cláusulas nelc eitabelccidas;
9.1.9 - Levar ao conhccimento dos seus superiores aquilo quc ultrapassar às suas possibilidades
de corrcção,

CLÁI SULA DÉCII4A , DAs oBRIGAÇÔIS DA CoNTRÁTADA
I0.1 - São deveres da CONTRAI'ADAI

l0.l.l

- Recrúar elementos habilitados e com experiênciâ pâra tal filn;
10.1.2 - Executar o serviço através de pessoas idôneas, â;sumindo lotal responsâbilidadc por
quaisquer danos ou fallâ que venha a cometer no desempenho de suas fuirções, podendà

CON'l'RATANTE solichü a subslituição daqueles cuja conduta sejajulgadâ inconvcniente;

Av: àragão do Mar, 230, Ce:rtro, ÁrôcaticE * BrasitCEp: 62800-000
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PItEFEITURA DO

ARACATI
10. .: - lccilir.rr a .rçào da tls.Ili,,açio ,ra iniÍrcÇào d^ .erviço.
csclarecimcntos que lorcln solicitâdos pela CON IRATANTE;
10.1.4

lr.nJndo,

- A CONTRATADA é obrigtda a rcparêr, conigir, remover ou

substituir.

expensac. no lotal ou em parte. o objeto do conlrato em que se verificarem r ícios. dc
incorreções resultantcs da sua cxecução.
10.1-5 - Pagar todos os h.ibutos que, direta ou indiretanrente, inciclam sobre â prestação do
scr'vigo co ratado, inclusive quanb à mão-de-obra, salários, alimentação, cstajia, encargos
sociais, ttâbâlhistas e prevideDoiários, assim como luoros, despesâs administrativas, risc-os,

lrr't\loflcs. \eguroj

c d<rnais ünur fisL,ri.;
10.1.6 - Manterdurantc toda a exccução do contrâto, em coJnpatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condiçôes de hâbilitação e qualifioação exigidas na licitâçào.
10.1.7 A CONTRATAD^ obrigâ-se a aceirarl nas mesmâs condições da proposta, os
acréscimos ou supressôes do valor inioial atualizâdo do ob_jeto da presente licitaÇâo, Dos tcrmos
do aÍ. 65, §1, dâ Lei Dô 8.666/93.

-

10.1.8 - Foíneoer tcdo rnaterial necessário, de boa qualidade, para cada evel]to, l.rem como a
mâo-de-obra necessária e adequadâ, devidamente unifor.mizada, parâ o perfeito cümprimcnto
do objcto contratual, fornecendo, qual.ldo for neccssário, hospcdâgenr, alimentâção e transpoúe
para seus empregâdos! sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

CLÁUSULÀ DÚCIMÀ PRIMI]IR,{ - DA SUBcoNTRATAÇÀo DE TERCItRos
I

Ll

o

- Scrào aceitâs subconkâta9ões dc outros bens e serviços para

a execução do contrato

original até

limite de 30% (trinta por cento) do valor contrâtado. Contuclo, em qualqucr situ;ção,
CONl RATADA é a úr]icâ e integml responsável pela cxecução global do contrato.

a

1 1.2 - Em hipótese ncnhuma, haverá relacionarnento coitratual ou legâl
da CON.I.R^TANTi_ oom os
subcontratados,
I 1.3 - A CONTRATAhNTI reserva-se o direito de vetar a utilização dc suboontratâçôes por râzôes

técnicas oü ndminisirâtivas, visândo rlnicamerte à perfeita exccuçâô do contrato.

_ DAs PENALIDADES PARA o CASO DE
INADI]\IPLtrMENTO
12.1 - Ern caso de inexecução total ou parcial ou desobediêlrcia de algumâ das cláusulas contmlu is,
CLÁUSULÀ DÉCIMA SEGUNDA

benr como de ocorrênciâ de aÍâso irúustificado na execuçào do objeto destc conh.ato, subnteter_sc-á
CONTRATADA, sendo-lhc garantida pleDâ defesa, às seguintes pcnalidades:
l2.l.l - Advertênciâr
12.1.2 - Multa:

I

12.1.3 - Suspensão lemporáriâ de participação cn lioitação c inpedimcnto de contratar conr esta
Adninistração, por prrzo de até 02 (dois) anos;
12.1.4 - Declaração de inidoneidadc pam licjtar ou contratar com â
públjcâ, enqlrânto
perdurarcm os motivos da punigão, ou ató que seja promovida a^dministrâção
reabilitação, perante ê prarpria
autoridade que aplicou a pcnalidade.
12.2 - A nrulta previsl4l]osta cláLrsuta será de até l0% (dez por cenio) sobre o vator globatdo conÍaro.
12.3 - As sânçôcs previstas nos itens âcim podcrâo ser âplicadâs cu mu lotivamenle, aacultada adeÍêsâ
préviâ do interessado no prazo de 05 (ciioo) dias úreis.
12.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser rccolhido como renda para o Municipio, no prâzo de 05
(cinco) dias úteis, a contâr da data dâ intimaçâo, podendo a CONTRATANTE, para isso, descontá_las
das taturas por ocasião do pagamcnto, sejulgar convenientc.
I2.5 - O pagâmeDto da rnulta não eximirá a CONTRATADA de oonigir as irregularidâdes que dcrâm
câusa à pcnalidade, nem de cumprir o obielo do contrâto.
12.6 - A CONTRAT^NTII deverá cientillcar a CONTRATADA, por escÍito, dc qualque|
anonnalidade colstâtada na execução do objeto, para as providências cabívei:.
12.7 -,As pcnalidades someDte dcixaúo de ser aplicadas em razão de circunstânciâs cxcepcioniris, e i
jostificativâ só será accita por escrito, fundamcnlada em fato real e facilmcnte comprová,rc1, â critério

Av. Dragão do Mar, 23O; Càntrô, Arô.ati-CE
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PREFEITURÀ DO

ARACATI
da CONTRATANTE, desdc que fornrulada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
da
loram aplicadas, indicando-se âinda o número (lo processo administrativo íquc se refe.",

junto a CONTRATÁ.NTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DÂ VINCULAÇÁO ÂO EDITAL
13.1 - Este Contrab Ílcâ vinculado aos termos da Concorrência pública para Registro
de prcços

mencionado na cláusula primeira deste termo, crüa reâlizâgão decorreu da aritorizaçârl
da Autoridadc
Superior por ele rcsponsávcl.
lJ.2 - Serão pades intcgrantes deste Contrato, a Concorrôncia públicajá mcncionado
antorionnente e
todos os seus anexos, inclusivc í proposta aprescntada pcla CONTRAiADA.

CLÁUSULA DÉCIMÁ QUÂRTA - DÀS ALTIRAÇÔfs Do CoNTRdTo
l4.l - Cômpetem a ambâs âs patesl dc comum acorrJo, ialvo nas situações tmtadâs neste instrumento,
na Lei 8.666/93 e em outrâs disposiçõcs legais perlinentes, realizar, via termo aditivo,
âs alterações

cortratuais que julgarem convenientcs.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTÀ _ DA PUBLICÂçÃo
15.1 - A püblicaçâo resLn'nida do presentc coDtrato será providenoiada pela
Superior do
me-smo, mediante publicação na Imprcnsa Oficiâl do Município coosoâDts
^utoridade p;lo lnciso
o estâbelecido
XIII do
6' da Lei 8.666/93.

^rt.
CLÁUSULA DÉCIMÀ sExTÁ - DÂ GARANTIÀ CoNTRATUÀL

l6.l

- O licitantc veDcedor dâ prcsente licitâção, a critério da contratante, no

mo,re|to da contratação,
se obriga a prestar garantia numa das modâlidâdes abaixo, nos lennos dâ Lei no g.666/93
e suas
alierâçõcs posteriores:
a) Caução cm dinheilo:
b) Seguro-gârantiâ;
c) Fiança bancária;
d) Títulos dâ Dívida Pública, atendidos os rcquisitos ânteriormcnle fixados.
16.2- A ga.antia scrá de 5% (oinco por cento) sobre o vâlor do Contrato.
16.3. A iiberagâo ou a rcstituição da gâmntia será realizada após a execuçâo da prestaçáo
a que se
rcfere o inslrunrento contratual, nos tennos do parágr.alo 4o do àrtigo 56 do citado
àiplorna legai;
s: tratândo de garanlia prcsrâda atrâvé; de câução
dinhciro junto êo GOVERNO
]9:1
MUNICIPAI- DE ARACATI, em contê específica, a nlesma será devolvirla corrlgida monetariamcnte,
noslcrnlos dopârágralo 4"
56 da Lei n.. g.666/93, e suas altcrações poste-riores;
l6-5. A^garântiâ preÍâda pelo(s)
^rtigolicitante(s) vencedor(es) sofrcnte serí libeiada depois de cerrificado,
pelo GOVERNO MUNICIPAL DE ARAC^TI, desde que o obicto contratado
tenia si.lo totalnlente
realizâdo a contento;
I 6.6. ,A liberâção da garantia será proced ida no prazo de âté
1 0 (dez) dias contados do reccbinento do
pedido follnulado. lor cscrilo. pclor. r contràlirdolc).

h

;

cl-ÁtisuLA DÉcrMA SÉTIMÀ - DÀ FTscALIZÁÇÃo
17.1 - A erecuçào contrarurl será acotnpanhada c fiscalizada por Agente público especinlmente

designado nara esre 1iD),

Lle

acordo com ú cstabclecido no art. 67, da

Leilederal n. g.666/1993.

CLÁI sT LA DÉCIMA oITAVA - DA RFSCISÃo Do IONTRAT0
l6.l - Con.ri|l]ern rnoriro. jrrcorcliçiorrais fir.r re-ci\ao do nr"."n,".o,,,rr,o. â,.inruÇ^<r prc\r.tr_
no\ âÍigos ?7 c 73. nl formn do rrtigo 79, itrclusive com as consequências do âÍigo g0 dâ Lei g.666/93

c posteriores alterações.

Áv,DrôgãodoMaÍ,23o.centro,AracêtlcE_BrasllCEP6280000o
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)NA- DocASoDE Fo*.o *oro*,
19.1 - Tal como prescrito em Lei, a CONT nafÀNtE e a CONTMTADA
responsabilizados por fatos comprovadâmente decorrentes de casos de foÍça maior "aÀ=*".t.4,
o, fo)üt-ÁyffiE{
\-!,
ocorênciâs eventuais cuja solução se buscará mediante acordo

cL

it suL{

interpaíes.

]}:

\ IcEst\4A - DA\ DtspostÇôEs Ft\4,ts

20.1-ACON'IRATAN'I'Eanalisará,julgarácrieoidirá,erncadacaso,asquestôesalusivasaincidentes
que se fundantentem ern rnotivos dc lorçâ maior e caso fotuÍo,
20.2 -Nos casos onissos ou divelgentes sobr.e especificâções constânlcs da Conconência pública
para
Rsgistro de Prcços quc gerou este contrâto, prevalecerá a inle$retação do prcgoeiro.

clÁusut ,t vrcÉsrl,rA pRrNrErR{ - Do r,.oRo

- As queslões decorrenles da execução deste contrato, que nâo possanl ser dirintidas
administrativanentc, serào processadas ejulgâdas pelo Foro da Comàrca de Â;âcàti/CE,
21.2 - E, para firmezâ e vâlidâde do que foi pactuado, lavrou-se o pÍesente Contrato em 0j (três)
vias
de igunl teor e forma, pâra que surtâm um só cleito, às quais, dipois rJe lidas, sâo assinadas pelas
represenlartes das paúes, CONTRATANTD, CONTRA IADA c testemunhas.
21.1

^rac

ti/CE. l0 dc novcmbro de 202l

{]

A

r./rs uat"r) í)/rur7 v.etaD

Paulo Nagel Diniz Vieira
e Adminislrâção

PÀULO NÀGEL DINIZ VIEIRÀ
CONTRATADA

TESTEMUNHA

CPF:d{r-(tq-tt.oi

Av, Dràgão do-Mar, 230, Centro, Arâ.aai-CE

:

t",u8)Jr2Í1050115\88,ja2,-1915,,/L^!v.d'4rdrlc.juvr,

Brasjl CEp: 628'OO:0OO
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