VW
amaya

L25&thiØaIb

c9ahnas

TERMO DE CONTRATO N o 006/2017

Termo de contráto que entre si celebram a
Camara Municipal de Salinas/MG e a empresa
ASM COMUNICAcAO LTDA-ME, tendo como
objeto a Contrataçäo de empresa para divulgaco
em jornais dos atos oficiais da Cârnara Municipal
de Salinas, conforme a seguir.
Contrato que entre si celebram a Câmaa Municipal de Salihas, iAscritano • CNPJ sob o
Q• 25.216.102/0001-70, corn sede na Rua Bias Fortes, n°. 92, Bairro Centro,
Salinas/MG, CEP.: 39.560-000, neste ato representado pela Presidente, EILTON
SANTIAGO SCARES, portador do CPF n2 550.339.116-00, RG r1 9 M - 3.630.373,
residente na rua Tiradentes 69, Distrito de Nova Matrona, Municipio de Salinas/MG, e,
do outro lado a empresa: ASMCOMUNICAçAO LTDA-ME, estabelecida na Avenida do
Contorno, N° 1063, Bairro Centro, Cep. 39550-000, Taiobeiras/MG, incrita no CNPJ
sob n 2 . 04.941.750/0001-19 e Inscrição Estadualisenta, neste ato representada pelo
Sr. ALEX SANDRO MENDES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, no 380, Bairro Centro, Taiobeiras/MG,
CEP. 39.550-000, portador de identidade n2. M-9.072.025 expedida pela SSP/MG e
CPF. 030.130.606-03, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, perante as
testemunhas ao final firmadas, pactuam a Contratação de empresa para divulgaç5o
em jornais dos atos oficiais da Câmara Municipal de Salinas, conforme documentação
e condiçOes constantes do Processo ti 2 008/2017, TP sob o n2 006/2017, que fazem
parte integrante deste contrato, sujeitando-se as partes as disposiçOes da Lei n2
8.666/93 em sua redacao atual, toda Iegislação substitutiva e complernentar, tendo
ainda entre si justo e contratado, as cláusulas e condicöes que se enunciam a seguir e
que mutuamente outorgam:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- 0 objeto do presente contrato é a Contrataçäo de empresa para divulgaçào em
jornais dos atos oficiais da Câmara Municipal de Salinas, conforme anexo I (termo de
referencia) do edital, tendo em vista o resultado do Processo n o . 008/2017 Tomada de
Preço n2. 006/2017, realizada no dia 16 (dezesseis) de novembro do corrente ano,
devidamente homologada.
1.2 - São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de
transcrição, o Processo Licitatório a 2. 00812017, Tornado de Preço a 2. 00612017 e
respectivas normas, especificacOes, despachos, pareceres, planilhas, e deniais
documentos dele integrantes.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1.- As especificacôes dos servicos e os respectivos valores unitários e totai.s serão
conforme segue:
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Descriç5o dos serviços

VALOR UN.

Publicac5o em Jornal
Cobertura das açOes da Câmara Municipal de
Salinas através de Jornal de Grande Circulacáo
na Regiâo que compreende a cidade de Salinas.
Caracteristicas Gerais , .;:..
0 Jornal deve possutr c;rculaçäo efetiva mensal
no rnunicipio de Salinas/MG..

R$ 1.100,00

VALOR TOTAL

ii$ 13.200,00

-

2.2 - 0 valor total do presente contrato e de: R$ 13.200,00 (treze nill e duzentos reals).
2.3- Após a assinatura do contrato será expedida pela contratante, atraves da
autoridade competente, a respectiva Ordern de forneçimento, objeto do presente.
2.4 - 0 pagamento será efetuado através da Câmara Municipal de Salinas em cheque
ou deposito na conta corrente do favorecido, após emisso de nota fiscal, em ate 10
(dez) dias após a prestaç5o dos serviços de acordo corn o termo de referencia anexo ao
Edital.
CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORçAMENTARIOS
3.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta Ida dotacäo
orçarnentaria
01
Poder Legislativo
.
002
Departamento Administrativo
122
Administraçâo Geral
0011
Processo LegislatiVo
2009
MANuTENçA0 DE DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS
3.3.90.39.00
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
-I

CLAUSULA QUARTA - DAS DlsposlçOEs GERAIS
4.1- DAS OBRIGAçOES:
4.1.1 - A CONTRATANTE, para viabilizar a, prestaç5o dos serviços, se abriga a efetuar os
pagamentos deVidos a CONTRA TADA .nôsvalores, forma e prazos estabelecidos na •
cláusula segunda deste instrumento...
-.
.
4.1.2 0 acompanhamento do contratà será feito pela Presidenta da Câmara Municipal

fr

&

de Salinas.
4.2 - CABE A CONTRATADA
a) arcar corn o onus das obrigacOes tributárias, preVidenciárias e secUritárias devidas
em razão deste contrato;
b) garantir a prestacäo dos servicos com pontualidade na forma estabelecida neste
instrumento.
. ..,.
Cumprir
rigorosamente
o
prazo
pactuado
no
presente
contrato.
c)
d) - Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigacOes sociais, tn tár;as,
b èo
trabalhistas, secunitárias e previdenciánias e que incidarn ou venham a incidi
objeto deste contrato.
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PARAG 0 PRIMEIRO - DA F!SCAUZAçAO E ACEITAçAO DOS SERVIOS

4.1 A CONTRATANTE fiscalizará a execuçäo dos serviços contratados e verificará o
cumprimento das especificaçOes técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte,
quarido näo corresponderem ao desejado ou especkficado.

4.1.1 A fiscalizaçäo dos serviços sera exercida pela Direço Geral, ou por prepostos
.
. ...
: .:•.
nomeados para esta finalidade.
4.2 A 1iscalizaço pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade ünica,
integrate exciusiva da CONTRATADA pela perfeita execuçáo dos serviços.

4.3 A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a
aprovação formal da CONTRATANTE:
. ..
4.4 A näo-aceitaçäo de algum serviço, no tOdo ou•em parte, Mo implicará a dilaço do
prazo de entrega, salvo expressa concordância da CONTR.ATANTE.
4.5 A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que quatquer serviço,
incluido o de veiculaço, considerado Mo aceitável, no todo ou em parte, seja refeito
Cu reparado, as suas expensas e nos prazos estipulados pela ftscatização.
4.6 A aprovaço dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus
subcontratados näo a desobrigará de sUa responsabilidade quanto a perteita execuço
dos serviços contratados. . ... ... . .. .
4.7 A ausência de comunicaçäo por parte da CONTRATANTE, referente a irregutaridade
ou fathas, Mo exime a CONTRATADA das respbnsabilidades determinadas neste
contrato.

4.8 A CONTRATADA permitirá e oferecerá condiçOes para a mais ampla e completa
fiscalizaçâo, durante a vigència deste contrato, fornecerido informaçOes, propiciando o
acesso a documentaço pertinente e aos servicos em execuço e atendendo as
observaçOes e exigéncias apresentadas pela fiscalização.
4.9 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE
e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso .3 todos os documentos que
digam respeito aos serviços prestados a CONTRATANTE.
4.10 A CONTRATANTE é facuttado o acompanhamento de todos os serviços objeto
deste contrato, juntamente corn representante credenciado pela CONTRATADA.
4.11 A CONTRATANTE realizarà periodicarnente a seu exciusivo critério e sem aviso
prévio, avaliaçäo da qualidade do atendimento, do nivel técnico dos trabaihos e dos
resultados concretos dos esforços de comunicacão sugeridos pela CONTRATADA, da
diversificaçào dos serviços prestados e dos beneficios decorrentes da poiltica de
preços por ela praticada.
4.11.1 A Câmara promoverá avaliaçäo de serviços e será considerada pela
CONTRATANTE para aquilatar a necessidade de solicitar a CONTRATADA que methore a
qualidade dos serviços prestados, caso necessário; para decidir sobre a conveniência
de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato; para fornecer, quando
solicitado pela CONTRATADA, declaracöes sobre seu desempenho, a tim de servir de
prova de capacitaçäo tecnica em licitaçôes

CLAUSUL.A QUINTA - DA PREStAcAO DOS SERVIcOS

.

5.1.- Os serviços deverao ser prestados no horário estabelecido pela diretoria da
Câmara Municipal do Salinas (endereco constante no Preâmbuto deste edital) nos Was
determinados pela mesma, apàs a assinatura do respectivo termo do contrato.
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dos os custos para prestação dos serviços (transporte, alimentaçao e
hospedagern) seräo por conta da CONTRATADA devendo serem este inclusos.

CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS
6.1 Os encargos socials e previdencirios devidos; na -forma tia lei vigente, correrão
por conta do contratado.
CLAUSULA SETIMA - DA ATuALIZAçAO FINANCEIRA DO pREço E DA REVISAO
7.1 A atualizaçao financeira do valor contratado ter6 coma base o Indice Gera] de
Preços ao Consumidor - IPCA/IBGE.
7.2 Os requerimentos de revisào contratual deverào ser instruidos corn docurnentos
que comprovem o fator superveniente imprevisivel e alheio a voritade das partes,
provocador do desequilIbrio contratual; sob pena de nào recebirnento.
7.2.1 A administraçäo respondera em at6 10(dez) dias üteis o plito de que trata o
item 7.2, perIodo durante a qua] a contratada se sujeita as sançôes legais, contratuais
e editalIcias, em caso de recusa na execuçäo do objeto, seja qual for aquantidade.
7.3 Nos termos dos Art. 11 e 12, da Lei ng 8.880/94, fica vedado a reajuste contratual.
CLAUSUIP1 OITAVA - DAS 5ANç6ES ADMINISTRATIVAS
8.1 - 0 descurnprimento total ou parcial do disposto neste contrato pela contratada
caracterizará sua inadimplencia, sujeitando-se a rnesrna as seguintes sançOes:
a) adverténcia;
b) suspensão temporária do direito de licitar e contratar corn a Administrac5o
Municipal, conforme disposto noincisolli, Art. 87 da Lei 8.666/93.
c) declaração de inidoneicfade para licitlar ou contratar corn a Adrninistração, conforme
disposto no inciso IV, do art. 87 da Lei n 2 . 8.666/93;
d) multa de 30% (trinta por cento), rnais juros de 0,1% (urn décirno por cento), para
cada dia de atraso, pelo não curnprimento do prazo estabelecido para entrega do
objeto adjudicado;
e) multa de 30% (trinta por cento) sobreo valor adjudicado, pelo näo comparecirnento
para assinatura do contrato, ou descurnprimento total ou parcial do presente
Contrato;
f) as multas previstas neste Edital poderâo ser cobradas extra-judicialmente, par
tançamento em D(vida Ativa, bern coma judicialmente, por execuco ou processo
aplicável a espécie;
g) as multas previstas neste item serão aplicadas curnulativamente, sem prejuIzo das
dernais sancöes contratuais, editalicias e legais....
CLAUSUL.A NONA - DAS DlsposIcOES FINAlS

v

9.1 - 0 descumprirnento de quaisquer das cláusulas deste contrato, scm justa causa,
implica na aplicaco das sançôes previstas na Lei Federal 8.666/93, e suas alteraçoe'r''
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9.2-W
ipesente contrato:
9.2.1 - vigerá por 12 (doze) rneses após assinatura,.encerrando de pleno direito corn o
comprirnento das obrigaçöes nele estabelecidas
9.2.2 - poderá ser rescindido nas condiçoes previstas nos artigb 77 a 80 cIa Lei Federal
8.666/93 e suas alteraçOes.
9.2.3 - poderá ser alterado de acordo corn os Artigos 57 e 65 da Lei n 2 8.666/93,
através de termo(s) aditivo(s).
9.2.4 - é regido pela Lei Federal 8.666/93.
V
CLAUSULA DECIMA - DO FORO
10.1.-As par-tes elegern para solucão de qualquer pendéncia oriunda da execução
deste contrato o foro da cornarca deSalinas/MG, renunciando a qualquer outro, ainda
que privilegiado.
V
V
Estando assim justas e contratadas as partes, firmam o presente instrumento, ern 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presenca das testernunhas abaixo:
Salinas/MG, 27 de Novembro de 2017
CONTRATANTE:

c2fj7
goSoares
PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DE SALINAS
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CONTRATADA:
Alex
droeñdes
A
ASM coMuNlcAçAo LtDA-ME
It STEM UN HAS:

CPF

.

CPR
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