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TERMO DE CONTRATO N° 2017.06.13-02 QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GESTÃO COM A
EMPRESA: FELIPPE ANDERSON SALES DE SOUZA
04246582328 PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJIMF sob o n° 07.598.659/0001-30, com sede na Av São João, n° 75 - Bairro Centro, na
cidade de Santana do Acaraú, através da SECRETARIA DE GESTÃO, neste ato representado pelo
respectivo Secretário, Sr. Carlos Jose Arcanjo, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro
lado, a EMPRESA FELIPPE ANDERSON SALES DE SOUZA 04246582328, pessoa jurídica de
direito privado, sediada à Rua Maneta Braz, 129, bairro Alto da Liberade, cidade Santana do AcarauCe, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.451.506/0001-50, representado por Feiippe Anderson Sales de
Souza, portador do CPF n° 042.465.823-28, ao fim assinado, doravante denominada de
CONTRATADA, de acordo com o Editai de Pregão n° 3005.02/2017-SEG, o que fazem mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1-Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal N°
8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, devidamente
homologado pelo Secretario de Gestão do Município de Santana do Acaraú— CE.
CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1-0 presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MARKETING
DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DE
INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇAO EM ANEXO.
CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR
11-A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor
mensal de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), perfazendo o valor global de
R$ 27.650,00 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais).
CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
43- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências conetivas;
4.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pela SECRETARIA DE GESTAO, conforme o acordado.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a. Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Pregão
Presencial, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
b. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
c. Utilizar profissionais devidamente habilitados;
d. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o
bom andamento e a boa prestação dos serviços;
e. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos
que forem solicitados pela CONTRATANTE;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - CE
E Responder perante a Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, mesmo no caso de ausência ou
omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados,
prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
g. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por
escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no
parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;
h. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;
i. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal
de Santana do Acaraú por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura
Municipal de Santana do Acaraú;
j. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
h. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado,
Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
1. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho e legislação pertinente;
CLÁUSULA SEXTA —FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Os serviços deverão ser executados no prazo de ate 31 (trinta e um) de dezembro de 2017, a partir
da data da ordem de serviço, expedida pela Secretaria de Gestão do Município de Santana do AcaraúCE.
CLÁUSULA SÉTIMA -DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura correspondente. A
Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela SECRETARIA DE GESTAO do Município de
Santana do Acaraú, que atestará a execução do objeto licitado;
7.2- Caso a fatura seja aprovada pela SECRETARIA DE GESTAO, o pagamento será efetuado até o
300 (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada
CLÁUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS
8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro
Municipal, sob a dotação orçamentária n° 0301.04.122.0007.2.003; Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1- Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser
reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no índice IGP-M da
Fundação Getúlio Vargas ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este seja extinto.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § i, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
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CLÁUSULA DECIMA-PRIMEIRA DAS SANÇOES
11 1-O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais
cominações legais.
11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou
parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento
contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:
1 Advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada nos
seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a)
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal DAM, a ser preenchido de
acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na execução dos serviços ou
indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição
contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer serviço
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se
seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Santana do Acaraú, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
IV 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
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
11.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos 1, II e III do item
11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.
11.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias
a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito
como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
113- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas
que, em razão do contrato objeto desta licitação:
a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de
atos ilícitos praticados;
c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
11.6- As sanções previstas nos incisos 1, III e IV do item 11.2 supra poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo
de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,0%
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(cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabíveis, por
caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
11.8- As sanções previstas no item 11.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital,
e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1-A rescisão contratual poderá ser:
a). Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a
XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b). Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
12.2-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido;
12.3-A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as consequências previstas no art.
80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1- Declaramos partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do
acordo entre elas celebrado;
112- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO
14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Santana do Acaraú, para conhecimento das questões relacionadas
com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes
assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
Santana do Acaraú/CE, 13 de Junho de 2017.

CARLOS JOSÉ ARCANJO
SECRETARIO DE GESTÃO
CONTRATANTE

FEÊ"
'&.>,4,FRSON LESD 1S UZA
FELIPPE ANDERSON SALES DE SOUZA
04246582328
CONTRATADO
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1 .NOME:
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ANEXO AO CONTRATO N° 2017.06.13-02

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Item
N°

Especificações, do serviço

Unidade

Quantidade

Valor
Mensal

Valor
Total

01

CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE
MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE
REDES SOCIAIS, FILMAGENS E
FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DE
INTERESSE
DO
MUNICIPIO,
CONFORME ESPECIFICAÇAO EM
ANEXO.

Mês

07

3.950,00

27.650,00

Santana do AcaraúJCE, 13 de Junho de 2017.

CARLOS JOSÉ ARCANJO
SECRETARIO DE GESTÃO
CONTRATANTE

FELfl(
DE SOtJZA
'
4MON SAI1MM(
FELIPPÊ ANDERSON SALES DE SOUZA
04246582328
CONTRATADO
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EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
A Secretaria de Gestão do Município de Santana do Acaraú, tornam público o Extrato do
Instrumento Contratual resultante do Pregão Presencial n.2 3005.02/2017-SEG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de Gestão
DOTACAO ORCAMENTARIA:
DOTAÇAO

SECRETARIA
Secretaria de
Gestão

0301.04.122.0007.2.003

VALOR

VALOR

MENSAL

GLOBAL

R$ 3.950,00

R$ 27.650,00

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
OBJETO: CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS,
FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME
ESPECIFICAÇAO EM ANEXO.
DATA DA ASSINATURA: 13 de Junho de 2017
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 31 de dezembro de 2017
CONTRATADO: FELIPPE ANDERSON SALES DE SOUZA 04246582328
ASSINAM PELO CONTRATANTE: Carlos Jose Arcanjo

Santana do Acaraú - CE, 13 de Junho de 2017.

-

ar Jose Arcanjo
Secretário de Gestão
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL

Certificamos que o Extrato do contrato decorrente do Pregão Presencial n2
3005.02/2017SEG, cujo objeto é a CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL,
GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE [VENTOS DE INTERESSE DO
MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇAO EM ANEXO., foi afixado no dia 13 de Junho de 2017, no
flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor.

Santana do Acaraú - CE, 13 de Junho de 2017.

Carlos Jose Arcanjo
Secretário de Gestão
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