
Prefeitura Municipal de Iguape 
Estância Balneária – Berço da Colonização Japonesa no Brasil 

Departamento  de  Licitações  e Compras 

Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070, Bairro Porto do Ribeira – Iguape /SP - CEP: 11920-000 (13) 3848-6800 

E-mail: licitacao@iguape.sp.gov.br 

1 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE E A EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
IMPRESSÕES DE CARNÊS PARA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS (IPTU – 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, ISSQN E TAXAS), INCLUINDO O 
SERVIÇO DE POSTAGEM), DENTRO DO CONTRATO COM OS CORREIOS DA 
PRÓPRIA PREFEITURA, GERAÇÃO DE ARQUIVO FORMATO DBF – LAY-OUT 
COM PARTES FIXAS E VARIÁVEIS, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE EM OUTRO 
FORMATO, COM CÓDIGO DE BARRAS NO PADRÃO FEBRABAN. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 06/2017. 

CARTA CONVITE N.º 01/2017. 

CONTRATO N° 63/2017 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IGUAPE, com sede nesta cidade na Avenida Adhemar de Barros, n° 
1.070, Canto do Morro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.550.167/0001-64, neste ato 
representada pelo Prefeito, WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, portador da cédula 
de identidade RG n° 832.998 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob n° 043.596.232-91, 
doravante denominada simplesmente PREFEITURA, e, de outro lado, SMARAPD 
INFORMÁTICA LTDA, com sede na Rua Aurora, n.º 446, Vila Tibério, Ribeirão 
Preto/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 50.735.505/0001-72, neste ato representada por 
Kleber Pedroso de Souza Cabral, brasileiro, casado, consultor comercial, portador da 
cédula de identidade RG nº 23.634.950-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 
165.906.238-13, residente e domiciliado à Rua Pedro Trevisan, n.º 335, Ribeirão 
Verde, Ribeirão Preto/SP, doravante aqui denominada simplesmente CONTRATADA, 
têm entre si justo e acordado o seguinte: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
Constitui objeto do presente a Contratação de empresa para confecção de carnês para 
arrecadação dos Tributos (IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN e 
Taxas), incluindo o serviço de postagem, geração de arquivo formato DBF – Lay-Out 
com partes fixas e variáveis, não havendo possibilidade em outro formato, com código 
de barras no padrão FEBRABAN, incluindo o serviço de postagem), dentro do contrato 
com os correios da própria prefeitura, Carta Convite nº 01/2017 e seus Anexos que, 
juntamente com o memorial descritivo, planilha orçamentária, e a proposta da 
Contratada, constantes do Processo Administrativo n° 06/2017, ficam fazendo parte 
deste instrumento, para todos os fins e efeitos legais, independentemente de 
transcrição. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
                   Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço 
global. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
1 – O preço total do objeto ora contratado corresponderá ao valor fixo de R$ 33.133,20 
(trinta e três mil cento e trinta e três reais e vinte centavos). 
2 – Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração 
pela execução contratual e pelo pagamento de quaisquer encargos dela resultantes. 
3 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota 
fiscal, expedida conforme material efetivamente fornecido, onde deverão estar 
discriminados o período e os materiais que efetivamente foram fornecidos, seus 
valores unitários e seu valor total, o número do processo administrativo, a modalidade 
e o número da Licitação, e com o devido “Atestado de Recebimento” lançado no verso 
e assinado pelo servidor responsável. 
4 – O atraso nos pagamentos devidos à Contratada sujeitará a Prefeitura ao 
pagamento de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês. 
5 – O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a 
inclusão de encargos financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do objeto deste contrato. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DO PRAZO 

 
1 – O prazo de vigência do presente contrato será em até 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

 
A execução do objeto deste contrato será de inteira responsabilidade da Contratada, 
ficando vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, sem a 
prévia e expressa autorização da Prefeitura. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes do contrato 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 2017: Ficha n.º 
027, Funcional Programática n.º 04.122.0003.2004, Categoria Econômica n.º 
3.3.90.39.63, Destinação de Recursos nº 01.110.01. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada obriga-se a: 

1 – após a assinatura deste instrumento, iniciar os trabalhos conforme previsão do 
Edital e em conformidade com sua proposta; 
2 – cumprir integralmente o objeto e prazo deste contrato, devendo, para tanto, dispor 
de pessoal e equipamentos necessários à sua execução; 
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3 – assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato; 
4 – responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, 
que, por si, seus prepostos e empregados causar, em virtude de dolo, negligência, 
imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der 
causa ao Município ou a terceiros; 
5 – fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura, informações detalhadas sobre 
assuntos pertinentes ao objeto contratual; 
6 – reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 
sua execução ou de materiais empregados; 
7 – substituir e/ou afastar, mediante justificativa da Prefeitura, os equipamentos, 
materiais e/ou funcionários da Contratada que forem considerados inadequados, 
providenciando sua reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 
7 – manter, durante o período de execução contratual, todas as condições de 

habilitação exigidas no Edital. 

CLÁUSULA OITAVA 

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 

Para a plena realização do objeto deste contrato, a Prefeitura obriga-se a: 
1 – fornecer à Contratada, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações 
necessárias à sua execução; 
2 – efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato; 
3 – exercer a fiscalização dos serviços, por técnicos especialmente designados. 
4 – efetuar a retenção do ISSQN, nos termos da Lei Complementar Municipal n° 03 de 
28 de dezembro de 2005. 

 
CLÁUSULA NONA 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
 
1 – Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle da prestação dos serviços, em 
especial quanto à qualidade, quantidade e adequação dos serviços, fazendo cumprir 
todas as disposições de lei e do presente instrumento. 
2 – A fiscalização dos serviços pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa 
responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas 
contratuais. 
3 – Verificada a ocorrência de irregularidades na prestação dos serviços, o 
departamento competente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à 
aplicação de penalidade, conforme o caso. 
4 – A Prefeitura poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistorias e verificar 
o cumprimento de Normas preestabelecidas no contrato. 
5 – A Contratada deverá permitir à fiscalização livre acesso à vistoria, e também às 
anotações relativas ao pessoal componente da equipe, fornecendo, da mesma forma, 
dados e elementos pertinentes à documentação dos mesmos. 
6 – A Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição de 
equipamentos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou 
estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições 
durante o contrato deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado, 
sem qualquer ônus adicional. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
DAS PENALIDADES 

 
 
1 – As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei 
Federal nº 8.666/1993 aplicam-se ao presente instrumento, no que couber. 
2 – Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua 
inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com 
a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia: 
2.1 – Advertência; 
2.2 – Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso: 
2.2.1 – Pelo atraso injustificado da prestação de serviços, objeto do contrato, 
correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez 
por cento) do valor total contratado; 
2.2.1.1 – Após o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os serviços, 
caracterizar-se-á o descumprimento parcial do contrato; 
2.2.2 – Havendo inexecução total na execução do objeto deste contrato, a Contratada 
ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente à 20% (vinte por cento) do valor 
do contrato; 
2.2.3 – A recusa injustificada da empresa vencedora e, após decorridos os 05 (cinco) 
dias mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa da 
licitante vencedora em assinar o Contrato no prazo previsto neste Edital, caracterizará 
o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao 
pagamento de multa equivalente àquela estipulada no item imediatamente anterior. 
2.3 – Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; 
2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de 
falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 
3 - A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 
8.666/1993 não exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu 
ato ensejar. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA RESCISÃO 

 
1 – O instrumento contratual poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de 
interpelação judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 
78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo: 
1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação; 
1.2. Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do 
contrato sem a prévia anuência e autorização da Prefeitura; 
1.3. Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida 
comprovação de força maior; 
1.4. Não cumprimento de determinação deste instrumento. 
2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
3 – Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos 
pagamentos devidos à Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, 
sendo que o saldo restante será creditado em favor dela. 
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4 – A Contratada reconhece, desde já, os direitos da Administração, no caso de 
rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO REGIME JURÍDICO CONTRATUAL 

 
O presente instrumento contratual é regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21 

de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883/94 e por outras leis 
posteriores, em todas as suas disposições. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DO FORO 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente 

contrato, as partes elegem, desde já, o Foro da Comarca de Peruíbe, Estado de São 
Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam o presente em 02 (duas) 
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o assinam, 
para que surta todos os efeitos legais. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE IGUAPE, EM 03 DE 
MARÇO DE 2017. 

 
 
 

WILSON ALMEIDA LIMA 
PREFEITO 

 
 
 

SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 
CONTRATADA 

 
 

 
 

Testemunhas: 
 

1._______________________________                                 
 
 
 
2._______________________________  
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