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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.o 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NÕ^HonZOUtê

CONTRATO N'. 051/2014

CONVITE N°. 004/2014

PROCESSO N". 024/2014

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE E A EMPRESA ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE
PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP

O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL,
DR. TOSHIO TOYOTA, brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG n®. 4.217.604
- SSP/SP e do CPF/MF sob n°. 836.817.288-87, residente e domiciliado nesta cidade de Novo
Horizonte, Estado de São Paulo, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro
lado. a empresa ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP, com
sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, à Avenida Nossa Senhora da
Paz, n® 775, Bairro Jardim Alto Alegre , devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas sob n® 07.212.171/0001-23 e Inscrição Estadual n® 647.464.115.112, neste ato
representada pelo Sr. PEDRO HEMRIQÜE ISMAEL BONILHA .portador do RG. n® 17.521.406-
2-SSP/SP e do CPF/MF. n® 133.489.368-37, adiante denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO e manifestam o seu Integral acordo com as
disposições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. Constituí objeto deste contrato a prestação, pela CONTRATADA, de serviços para
CONFECÇÃO DE CARNÊS DE "IPTU" e "ISSQN" no Município de Novo Horizonte, Estado de
São Paulo, de acordo com as disposições contidas no Convite n®. 004/2014, projeto básico,
proposta da CONTRATADA e demais documentos inclusos nos autos do Processo Licitatório n®
024/2014 que, para fins de direito, integram o presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1. A prestação de serviços será pelo regime de preço global, irreajustável.

2.2. A CONTRATADA deverá observar e cumprir as condições gerais de execução dos serviços
contidas nos documentos que integraram o Convite n®. 004/2014, que constituí parte integrante
deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal,

devidamente atestada pela unidade competente, acompanhada das certidões negativa
de débitos junto ao INSS e regularidade de FGTS.

3.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

3.3.0 pagamento será efetuado por meio de cheque nominativo ou outro procedimento a critério
da Administração.
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CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO:
4.1.0 preço atribuído aos serviços constantes do presente contrato é de R$ 11.462,60{Onze mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos).

4.2. No preço acordado estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas e
outras pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS;
5.1. Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela Contratante através de sua .Divisão de
Lançadorla e Fiscalização.

5.2. Os serviços serão recebidos;

a) Provisoriamente, em etapas, peio responsável pelo seu acompanhamento e
fiscalização;

b) Definitivamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
6.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato onerarão os recursos da
dotação orçamentária codificada sob n**:

Conta n°. 2014/0161

Unidade 020608 - Diretoria de Finanças, Planej. e Arrecadação.
Funcional 04.129.0003.2017.0000 Manutenção da Divisão de Lançadorla.
Categoria Econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
7.1. A CONTRATADA, além das condições previstas no Convite n®. 004/2014, seus anexos e
neste Contrato, obriga-se a:

a) Prestar os serviços com qualidade, atendendo fielmente as condições de execução
estabelecidas nos anexos do Convite n®. 004/2014;

b) Manter, durante a vigência do presente contrato, todas as condições de habilitação
exigidas na licitação, apresentando, juntamente com o relatório, as provas de
regularidade de situação perante o INSS e FGTS;

c) Prestar, no prazo estipulado pela CONTRATANTE, todos os esclarecimentos e
informações solicitadas;

7.2. A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Promover os pagamentos nas datas exigíveis;
b) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;
c) Disponibilizar os locais para prestação dos serviços, meios de acesso aos documentos

e pessoal envolvido na capacitação;
d) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, na forma prevista na Lei Federal n®.

8.666/93.
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CLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:
8.1. A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
incisos I a Xli do art. 78 da Lei Federai n° 8.666/93;

b) Amigávei, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo iicitatório, desde que haja
conveniência da Administração.

c) A inexecução total ou parciai do ajuste enseja na sua rescisão peia Administração, com
as conseqüências previstas neste instrumento;

d) Em caso de rescisão prevista nos incisos Xli a XVÍI do art. 78 da Lei Federai n°.
8.666/93, sem que haja cuipa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regulamentares comprovados quando os houver sofrido.

e) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências
previstas no art. 80 incisos i a IV, ambos da Lei Federai n. 8.666/93.

O  Por atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos peia Contratante
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já recebidos e executados, saivo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra assegurada a
Contratada o direito de optar peia suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por
escrito à Contratante.

8.2. A CONTRATANTE, sem prejuízo das multas previstas na cláusula nona, poderá rescindir
unilateraimente o presente contrato, independentemente de interpelação judicial, se a
CONTRATADA infringir ou não cumprir quaisquer de suas cláusulas, bem como se ocorrer as
hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federai n®. 8666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS:
9.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, fica sujeito a Contratada às penalidades
previstas no caput do art. 86 da Lei Federai n°. 8.666/93, na seguinte conformidade:

9.1.1. Atraso até 15 (quinze) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato;

9.1.2, Atraso superior a 15 (quinze) dias, multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato.

9.1.3. Peia inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à Contratada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do
ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSFERÊNCIA/SUBCONTRATAÇÃO:
10.1. É vedado a CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto
do Contrato sem a expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS:
11.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto desta licitação, sob sua inteira
responsabilidade, no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço.
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
12.1. O presente contrato será regido pelas disposições contidas na Lei Federal n°. 8.666/93 e
suas alterações.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para a solução de eventuais litígios ou ações
oriundas deste instrumento.

E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 03 (três)
vias, de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, a fim de que produza seus jurídicos
e legais efeitos.

Novo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014

07 212 /

Dr. Toshio Toyota
Prefeito Municipal

Contratante

ALBERT DIGlfA
Bonllha
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\ Assessor Jurídic

Testemunhas:

Fernanda Luiza Babone

RG: 29.107.939-8

CPF: 266.325.858-09

ÜT O . SP.

C,
Eduardo Alexandre Alvarer

RG; 23.421.459-4

CPF: 313.480.348-82
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