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Contrato Administrativo n" 2501002/2019

Processo Administrativo n" 1501001/2019

Dispensa de Licitação n" 002/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS-MA E A EMPRESA IMPAR

COMUNICACAO LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS-MA EM JORNAL DE GRANDE

CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO.

De um lado, a Câmara Municipal de São João dos Patos-MA, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o n® 10,439.008/0001-02, com sede na Avenida Getúlio
Vaipas, n® 120 - Centro, por seu Presidente, o Sr. Thuany Costa de Sá Gomes, brasileiro,
casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o n® 038.921.083-82. adiante

denominado CONTRATANTE; e de outro lado, como CONTRATADO a empresa IMPAR
COMUNICACAO LTDA, com sede e endereço na Av, dos Holandeses, O, Quadrateta, Casa 01,
Cond. The Prime, Calhau, São Luis-MA, inscrita no CNPJ sob o n® 06,196,072/0001-32, neste
ato representada pelo Senhor, Fábio Cunha de Vasconcelos portador do CPF n,® 631,310,803-
53, pelo que contratam, tendo entre si ajustada a presente contratação mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1,0 objeto do presente contrato é aprestação de serviços de publicação de atos oficiais da
Câmara Municipal de São João dos Patos-MA em Joma! de Grande Circulação no Estado do
Maranhão.

1.1. Os tipos de publicação serão:
a) - "Aviso de Licitação"

CLÁUSULA SEGUNDA ■ DO PREÇO E REAJUSTE

1. O preço a ser pago à CONTRATADA será de R$ 200,00 (Duzentos reais) por cada
publicação, totalizando um valor global de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), conformedemonstrado
na Proposta de Preços.

Parágrafo Único - Nos preços estão incluídos todas as despesas e custos tais como,todas as
artes finais, os serviços de publicação propriamente ditos, encargos sociais,previdenciárias e
trabalhistas, tributos devidos e quaisquer outras despesas direta ouindiretamente relacionadas
com o objeto deste Contrato,
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2. Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação em
vigor, conforme fórmula paramétríca adiante especificada:

R = Po .Í(IPC)-1]
IPCo

Onde:

R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês
deapllcaçâo do último reajuste;

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor,ocorrida entre o mês de
referênciade preços, ou o mês do úitimoreajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

3. - A periodicidade anual do reajuste será contada a partir da data da apresentação da proposta.

CLÁUSUU TERCEIRA ■ DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES

1.0 presente contrato vigorará pelo prazo de 11 (onze) meses, contados da data de sua
assinatura.

2. O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado por iguais (is) e sucessivo (s) período
(s), acritério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos e condições
permitidospela legislação vigente.

3. A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde que o
façano prazo mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência ao término do prazo contratual ou de
cadaperlodo de prorrogação, através de comunicação escrita, protocolada no Setor de Contratos
sito da Câmara Municipal.

4. - Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência contratual, nos exercícios
subsequentes aoda assinatura do contrato, estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada
na existência derecursos aprovados nas respectivas leis orçamentárias de cada exercício, para
atender às respectivasdespesas.

5 - Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no parágrafo anterior, a
Contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

6 • A não prorrogação contratual, por razões de conveniência do Contratante, não gerara para
aCONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

7 - A prorrogação somente será formalizada caso os preços mantenham-se vantajosos para
oContratante e consistentes com o mercado, conforme pesquisa a ser realizada à época.
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8 - Eventual proirogação de prazo será formalizada por meio de termo de alteração
contratual,respeitadas as condições prescritas na Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

1 ACâmara Municipal pagará à CONTRATADA, pela perfeita e integrai execução dosserviços
objeto deste contrato, o valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) por cada publicação, totalizando um
valor global de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

2 O valor por acima mencionado remunerará todos os elementosrequerídos para a execução dos
serviços, estando neste valor inclusos despesas com mão-de-obra,transportes, alimentação,
seguros, tributos, encargos trabalhistas, sociais eprevidenciàrios e quaisquer outros que sejam
devidos em decorrência deste contrato,constituindo-se. assim, na única remuneração a ser paga
pela Câmara Municipal àCONTRATADA em função do presente ajuste.

Os recursos orçamentários correspondentes a esta Contratação estão no orçamento de 2019;

ORGÃO: 01 Poder Legislativo
UNIDADE GESTORA: 0101 Câmara Municipal
PROJETO/ATIVIDADE: 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
0100000000-Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1.A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pela prestação dos serviços contratados,
deforma regular, rotineira e continua, durante toda a vigência contratual, cumprindo
evidentemente,as disposições legais que interfiram em sua execução, cabendo ainda:

I - Realizar a diagramação dos dxumentos enviados com a finalidade destes ficaremaptos para
publicação em jornal de grande circulação em todo Estado do Maranhão;

II • Publicar em caderno especializado de economia ou similar em jornal de grande circulação em
todo Estado do Maranhão, o documento aprovado;

III - Garantir que os textos não diagramados enviados pela Contratante até às 16 horasde dia
útil, serão publicados em dia subsequente;

IV - Obedecer aos padrões de forniatação, tamanho de fonte, brasões e simbolos.solicitados
pelo contratante;

V- Confirmar por qualquer meio fomial que recebeu documentos da (Contratante;
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VI - Responsabilizar-se pela republicação no dia determinado pela Contratante, sempreque
constatada qualquer inconformidade entre o texto publicado e aprovado parapublicação, sem
qualquer ônus para a Câmara Municipal;

VII - Comprovar a publicação em jornal de grande circulação, sem ônus para acontratante, com
o envio de 1 (um) recorte do jornal em que consta a publicaçãosoliciíada, no prazo de até 02
(dois) dias úteis após a veiculação;

VIII • Comprovar a publicação em jornal de grande circulação, sem ônus para acontratante, com
via digital da publicação em formato pdf no prazo de até dois dias úteisapós a veiculação;

IX- Entregar os comprovantes fisicos e qualquer outro dxumento na sede da Câmara Municipal;

X - Seguir todos os procedimentos e prazos descritos no ANEXO I;

XI - Enviar, quando requisitado, relatório pormenorizado das publicações realizadascontendo as
seguintes informações: data da publicação, jornal utilizado, quantidade decentimetro por coluna
unitário e total, valor unitário e total;

XII • Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos dalegísiação
vigente;

XIII - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com asobrigações
aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação,
fornecendo, sempre que solicitado peíaCONTRATANTE, as certidões e documentos
comprobatórios destas condições.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1 Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:

I - Encaminhar os textos a serem publicados e dentro das características e no prazo de24 horas
anterior ao dia da veiculação desejada.

II- Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;

III - Encaminhar a liberação de pagamento da fatura da prestação de serviços aprovada,

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1. O objeto da presente contratação será recebido provisoriamente, em até 02 (dois) diasúteis,
contados da data de recepção pela Administração da nota fiscal/faturarepresentativa da
prestação dos serviços, de acordo com o estabelecido no subitem 1do item X deste ato
convocatório.
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2. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá refazé-iosno prazo
estabelecido pela Administração, observando as condições estabelecidas paraa prestação.

2.1. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de nâoserem os
mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importânciadevida à contratada,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 03 (três) dias úteis após
orecebimenlo provisório, ou da data de conclusão das correções efetuadas com base no
disposto noparàgrafo primeiro, uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços, mediante
termo derecebimento definitivo, ou recibo firmado pelo servidor responsável.

CLÁUSULA OITAVA - FATURAMENTO E PAGAMENTO

1. Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará ao fiscal do contrato,
devidamentedesignado pela contratante, após cada período mensal de prestação dos serviços, a
respectiva notafiscal/fatura dos equipamentos efetivamente disponibilizados, acompanhada do
Tenno deRecebimento Definitivo do objeto dos serviços prestados a que o pagamento se referir.

2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
daapresentação da nota fiscal/fatura. Setor de Contratos da Câmara Municipal,

3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para
asdevidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a
partir dadata de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.

4. Constitui condição para a realização dos pagamentos a consulta por xasiâo da realização
década pagamento, e inexistência de débitos junto ao sistema da Seguridade Sxial INSS
(art.195 daC.F.) e inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia - FGTS.

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária, bem como
juros moratórios, à razão de 0,5% (meio porcento) ao mês. calculados "pro rata temporis" em
relação ao atraso verificado.

6. Os preços unitários serão reajustados, na periodicidade anual, mediante a aplicação da
seguinte
fórmula paramétrica:

R = Po .[(IPC-MPCo)-ll

Onde;

R = parcela de reajuste;
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Po= preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de
aplicação do último reajuste;
IPC/IPCo= variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de
referênciade preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

7. A periodicidade anual, de que trata o subitem 6 desta Cláusula Nona, será contada a partir da
datada apresentação da proposta comercial.

CLÁUSUU NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

1.A CONTRATADA fica dispensada da prestação de garantia, consoante faculta o artigo56 da
Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSUU DÉCIMA DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS
DIREITOS EOBRIGAÇÔES CONTRATUAIS

1.É defeso á CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem
como

sua cessão ou transferência, total ou parcial.

CLÁUSUU DÉCIMA PRIMEIRA ■ DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS

1.A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos
ou

supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, nos
limiteslegais. Parágrafo único - Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio
de TeimoAditivo ao presente Contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSUU DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1. A CONTRATADA poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração direta
eindireta do Município de São João dos Patos-MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem osmotivos determinantes da punição.

2. A sanção de que trata o subitem anterior, poderá ser aplicada juntamente com as
multasprevistas.

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar das faturas os valores correspondentes
àsmultas que eventualmente forem aplicadas.

4.As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSUU DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
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CONTRATANTE

1 A CONTPRATANTE em todo o tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade para si,
eindependentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá.sem
prejuízo das demais penalidades aplicáveis à CONTRATADA, rescindir este contrato,com base e
na forma das disposições contidas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal n.® 8.666/93.

2 A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos casos de
rescisãoadministrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal n® 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA • DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Fica ajustado ainda que;

1.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:

a) a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA;

1.2, Aplicam-se às omissões deste contraio as disposições constantes na lei federal n® 8666/93
e as normas regulamentares.

1.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na
esferaadministrativa, será competente o foro da Comarca de São João dos Patos - MA.

E assim, por estarem as partes justas e acertadas, foi lavrado o presente instrumento em 2
(duas)vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado
para queproduza todos os efeitos de direito.

São João dos Patos-MA, 25 de janeiro de 2019

I PArí^Xo(jí^O^OS^ATO
^huany Costa de Sá Gomes

Presidente da Câmara

CONTRATANTE

Í^NICAGAO LTDAIWÍPAR COÍ^NICAGAO LTD
CNPJ: 06.196.072/0001-32

Fábio Cunha de Vasconcelos

CPFn.® 631.310.803-53
Representante
CONTRATADA
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Anexo Contrato Administrativo n° 2501002/2019

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1 Publicação em Jornal de Grande Circulação Und 20 R$ 200,00 RS 4.000,00

TOTAL RS 4.000,00

São João dos Patos-MA, 25 de janeiro de 2019

Ctorru.
.AMARA MUNIcIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-r

Thuany Costa de Sá Gomes
Presidente da Câmara

CONTRATANTE

ame
MPARC'IMPAR COMl/NlCACAq LTD

CNPJ; 06.196.072/0001-32

Fábio Cunha de Vasconcelos
CPFn.° 631.310.803-53

Representante
CONTRATADA


