
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEODAPOUS
Estado de Mato Grosso do Sol

B t w i i e e N f r a A T C T N?

yiwsIffCONTRATO DE FORNECIMENTO, DE B0LET1NS PERIODICOS
MUNICIPAL l.e. ADMINISTRATIVO, » QUE “ENTRE>' St
*3.»<V -?r jjffs =?• ^ 7 -̂ "? V* ••- • . V-_ .aci •'=!- j86. -*S. ^FT -=?=^ jg1 *5*= ^ ^ *

'*•A -

I - CONTRATANTES: "MUNlcfPlO DE DEODAPOLIS” , Pessoa Jurfdica de Direito
Piiblfco Intemo, com aede a Averrida Francisco Alves da Silva n.° 443» inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 03.903.176/0001-41 doravante denommada CONTRATANTE e a
empresa “ EDJTORA NDJ LTDA” , Pessoa Jurfdica de Direito Privado, estabalecida d Rua,
Atrtorico, 66, 5°, andar, Republics, S9o Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n°54.102.785/0001-32, doravante denominada CONTRATADA.

if - REPRESENTANTES: Represents a CONTRATANTE a Sra. Maria das Pores de
Oliveira Viana, Pnefeita Municipal, brasiieira, portadora do CPF/MF n° 707.119.761-04 e
C6dula de identidade RG n° 904.172 SSP/MS, residente e domiciliada nesta cidade, a
Rua Eraldo Rodrigues da Siiva, n° 234, centro e a CONTRATADA a Sr3 Edna Lopes
Quadros. brasiieira, divorciada, portadora do RG n° 7.300.385. SSP/SP e do CPF n°
104.162.308-90, domiciliado a Rua, America, 68, 5°, andar, RepObiica, SSo Paulo - SP -
SP, por for$a do presente instrumento e em confbrmidade com os termos do Processo N°
065/2015, tom justo e acordado o presente instrumento, que se regerS pela Lei
Federal n° 8.666 de 2106.93 e suas altera$bes, peios preceitos de Direito Publico e
Privado, respectivamente no que couber, e peias ctousulas e condigbes adiante
expresses. O fomecimento dos peribdicos obedecer£ ao estipulado neste Contrato,
bem como as disposigbes constantes dos denials documentos integrantes dos autos
da INEX1G1BHJDADE N° 001/2015, e que independentemente de transcrigbo fazem
parte integrante e compiementar deste Contrato.

PRifElgAJ DOOBJEtOg*Constitui objeto do presente contrato a fomecimento de Boletins Peribdicos BDA (Boletim
de Direito Administrative) e BDM (Boletim de Direito Municipal), peio periodo Q1
julho/2Q15 a 01 julho/2016. Com entrega de CD-Ram refenente ao periodo ao termino da
assinatura.
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Funda-se a presente contratagSo no disposto no artigo 25, 1, artigo 54 e seguintes da Lei
n°8.666/93 e alterapbes.

O fomecimento dos peribdicos se dara peJo periodo de 12 (doze) meses, a partir de 01
julho/2015 e finalizando em 01 de julho de 2016, disponibilizando acesso ao web site,
atrav^sde senhas monousitorios.

MC<StfTRATAIir#
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEODAPOUS, obriga-sea:
a) efetuar o pagamento a NDJ, de acordo com as condigfies de pregos e prazo
estabefecidos nas cfeusulas sexta e s6tima deste contrato; e
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b) promover, atmv6s de seu representante, servido (s) designado (s), a fiscalizagSo do
contrato,em conformidade com oart 67, da Lei n.°:8.666/93, atualizada.
c) Notificar por escrito, d CONTRATADA toda e quaiquer ocorrdncia relacionada com o
objeto do contrato, tats como, eventaais imperfeigOes durante sua vigSncia afixando prazo
para sua corregSo;
d) Exigir da CONTRATADA, a quaiquer tempo, documented que comprovem o correto e
tempestivo pagamento de todos os encargos previdenc&rios, trabafhistas, fiscais e
comerciais decorrentes da execugao dest© Contrato, bem como todas as quajff|CQ§0es
que ensejaramsua habiiitagao;

A Editors NDJ LTDA obriga-se a:

a) Assumir toda a responsabilidade peJo fomecimento dos objetos, obedecendo ao que
dispfie a proposta apresentada e observando o Contrato deAssinatura dePeriddicos.
A CONTRATADA nSo enviar£ boietim impresso e sim urn CD-Rom ao termino da
assinatura, disponibilizando acesso ao website.
b) Cumprir fielmente as obrigagdes assumtdas neste Contrato, verificando as
observagdes tecnicas.
c) Comunicar, por escrito, quaisquer anormaiidades que ponbam em risco o exito e o
cumprimento dos prazos da execugao do contrato.
d) Submeter a andlise, quaiquer alteragSo que se tomar essencial & continuagho ou
fomecimento dos objetos.
e) Comprometer-se com o sigilo das informagOes a que tiver acesso, sendo todos os
produtos contratados e seus documentos resuitantes de exciusiva prapriedade desta
Casa e n§o poderSo ser utilizados fora do Contrato.
f) Seguir as mstrugdes a serem dadas pela CONTRATANTE, ou por servidor designado
para esie fim, quanto aos fomedmentos. A realizagSo dos fomecimentos previstos sera
acompanhada por professional designado pela referida Procuradoria.
g) Nao transferor a outrem, no todo ou em parte, a execugto do presente Contrato.
h) Manter, durante todo o perfodo de vigdncia do presente contrato, todas as condigdes
que ensejaramasua habifttagSo.
i) Responder por todas as despesas decorrentes dos tributes de quaiquer naturaza, que
incidam ou venham a incidtr sobre o Contrato,bem como as necessdrias para a completa
execugSo do mesmo.
j) Responder por todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e securitarias que
incidam ou venham a incidir sobre o Contrato, bem como as necessarias para a
©xecugSo do mesmo.
k) Os tributes (impostos, taxas, emolumentos, contribuigdes fiscais e para-fiscais) que
sejam devidos em decorrdncia direta ou indireta da presente cantratagdo ou de sua
execugSo, serSo de exciusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma
tributoria, sem direito a reemboiso.

-DOPAGAMENTOB
O pagamento ser£ efetuado, em 03 (tn§s), parcelas, sendo a primeira na assinatura do
contrato, a segunda com 30 (trinta) dias e a terceira com 90 (novenfa) dias, mediants
apresentagSo da Nota Fiscal e o seu aceite pelo servidor designado peia GEMAF,
verificadas as condtgdes de regularidade habilitatdria confbrme descrito no Contrato .
Caso nSo haja expediente no dia do vencimento do documento fiscal, fica o pagamento
prorrogado para o primeiro dia Otfi subsequent©.O valor total do presente Contrato 6 de
R$ 7.000,00 (sete mil reals).
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As despesas com a execupao do presente contrato correrSo, no presente exerdcio, a
conta da Dotapao Orpamentaria: 04 - Gerencia Municipal de AdministrapSo e Finanpas,
04.05 - Departamento de Administrate, 04.122.0302.2008-Mantrtenp3o das Atividades
da Gerencia Municipal de AdministrapSo e Finanpas, 3.3.90.39.00 - Outros Services
TerceirosPJ. f‘"
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O descumprimento total ou parcial peia CONTRATADA, de quaisquer das cteusulas e/ou
condigdes estabelecidas neste instrumento, ocasionando a inexecupSo total ou parcial do
acordo, ensejar£, garantida a pr6via defesa, a rescisSo do contrato, cancelando a Nota de
Empenho, na forma prescrita nos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666793, e/ou aplicagSo
pelo CONTRATANTE das sanpdes constantes nos artigos 86 a 88 do mesmo diploma
legal, conforms estafaelecido no contrato.
A multa moratOria, prevista no artigo 86 da Lei n.° 8.666/93, sera calculada pelo
percentua!de 1% (um por cento) por dia de atraso da execupSo, caicuiado sobre o valor
da compra sem atraso, limitado a 10% (dez por cento) deste.
A multa a que se refers o inciso li do artigo 87 da Lei n.° 8.666/93 sera calculada no
percentual de 10% (dez por cento) do valor ccrrespondente a parte do contrato n§o
executada.
O descumprimento total ou parcial do contrato podera, garanfda a previa defesa,
acarretar as seguintes sanpdes: Advert£ncia, Multa, SuspensSo Tempor&ria e DecIarapSo
de inidoneidade, conforme previsto no artigo 87 da Lei n.° 8.666/93.
As multas previstas nos itens anterioress§o independentes e podem ser cumuladas.
O CONTRATANTE somente deixara de apiicar eventual sanpSo caso seja demonstrada a
ocorrSncia de qualquer circunst£ncia prevista no§V do artigo 57 da Lei n.° 8.666/93.
Da aplicapSo das penalidades definidas nesta clausula, cabera recurso no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da notificap§o.
A sanpao estabeiecida no inciso iV do artigo 87 da Lei n.° 8.666/93 6 de competSncia
exclusive do MUN1C1P10 DE DEODAPOL1S, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitap3o ser requerida ap6s 02 (dois) anos de sua aplicapSo.
O valor das multas sera descontado dos creditos da CONTRATADA, desde j£
expressamente autorizado.
Aplicam-se, no que couber, as disposipees constantes da Lei n.* 8.078/90 - C6digo de
Defesa do Consumidor.
j^Mg'cMSiiiA N^tA B^AE^C@"E DAS ALTERAC6ES

~

A fiscalizapSo do objeto deste contrato sera exercida por servidor nomeado pela
SECRETARY MUNICIPAL ADMINlSTRAQAO E FINAN$AS DA PREFE1TURA,
mediante Portaria, ao qua! competira dirimir as ddvidas que surgfrem no curso da
execupao deste Contrato, dando ci&ncia de tudo ao Contratante (art 67 da Lei n°
8.666/93).
Esta fecaBzapSo nSo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA inclusive
perante terceiro, por qualquer irregularidade, n§o implicando, tamb6m,
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n°
8.666/93).
Este Contrato poder& ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condipdes contratuais e mediante
Termo Aditivo, os acr6scimos ou supressOes que se ftzerem necessarios no quantitative
de fbmecimento, no montante de at6 25% (vinte e cinco por cento) do calor inicial do
contrato, conforme disposto no artigo 65, §1°, da Lei n.° 8.666/93.
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A rescisSo contratual ocorrera imediata e independentemente de interpelagSo judicial ouextrajudicial quando ocorrerem as situa$8es previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93,na forma presents nos artigos 79 e 80 do mencionado Diploma Legal, assegurado ocontraditdrio e a ampla defesa, ou por mOtuo interesse entre as partes, atendida aconveniSncia do CONTRATANTE.
. -«̂ USULADgClMA PRlMEiRA- smO CONTRATANTE providenciar̂ a publica^So deste contrato, por extrato, no DterioOficial do Municipio, nos termos do art. 61, Paragrafa Gnico da Lei if 8.666/93 e suasalteragdes.
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SLAUSL^bECIMASEGUNDA-DOFORO ^As partes elegem o Foro da Comarca de DeodSpolis - MS, para dirimir qualquer quest§ooriunda deste contrato, preterindo outros, por mais especiais e prtvilegiados que sejam.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor e forma para um s6 eferto, as quais, depois de lidas e achadasconforme, s£o assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE eCONTRATADA e pelas testemunhas.
Deodipolis- MS, de 01 de juiho de 2015.

MARI/CDAŜ ORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal - Pela Contratante

CL C CO

EDNA LOPES QUADROS
S6cla Administradora- Pela Contratada

Testemunhas:

CPF 096.673.758- 79
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J
na da Silva Alencar
155.691 - 49

Marta Jt a
CPF 112/




