
CAMARA MUNICIPAL

SANTA FE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAgAO DE SERVIQOS TECNICOS
______

ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAgAO PUBLICA

CONTRATO N° 06/2015

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL, inscrita no CNPJ sob n°
49.653.413/0001-64, com sede na Rua 10, n° 345, 1° andar, centro,
- SP, neste ato representada pelo Presidente, Vereador ORTENCIO VIEIRA RAMOS
SOBRINHO, portador da cedula de identidade RG n°12.744.154-2 e CPF n° 018.608.408-09
doravante denominado simplesmente contratante.

SANTA FE DO SUL

CONTRATADA: EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORS LTDA, com escritorio em
Sao Paulo, Capital, a Av. das Nagoes Unidas, n° 12.399, conjunto 106, Ala B, CEP 04578-
000, inscrita no CNPJ sob n° 21.129.497/0001-12, neste ato representada pela Supervisora
Administrativa JESSICA IBANHES PEREIRA,
351.824.598-82.

RG 35.664.497-2-SSP/SP, CPF

1.QBJETO

a) - Modulo Primeiro - Cortesia
b) - Modulo Segundo - Cortesia
c) - Modulo Terceiro
d) - Modulo Quarto - Cortesia

1.1 - Fornecer diariamente por meio de correio eletronico e website, boletim de publicagoes
de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do ANEXO I.

1.2 - Disponibilizar o aplicativo GrifonAlerta para instalagao local, o qual consiste em urn
software cuja a finalidade e alertar constantemente a chegada de mensagem oriunda e
disponivel no servidor da Contratada, bem como os andamentos de todos os seus
processos e, mediante o pagamento de diligencia, a disponibilizagao de seus processos
fisicos digitalizados.

2. VALOR

2.1 - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela prestagao de servigos ora ajustado,
a importancia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em 12 parcelas mensais e
iguais no valor de R$200,00(duzentos reais) cada, mediante envio da Fatura de Prestagao
de Servigos e do respectivo boleto.

2.2 - O valor definido no item anterior inclui todos os custos operacionais da atividade, todos
os tributos incidentes cujos recolhimentos sao de responsabilidade da CONTRATADA e
despesas diretas e indiretas decorrentes do presente Contrato.

2.3 - Em caso de atraso nao justificado do pagamento da parcela mensal, a empresa
CONTRATADA podera suspender o envio do boletim de publicagoes de interesse da
CONTRATANTE e demais servigos, independentemente de notificagao previa e cobrar
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do atraso e juros de 0.5% (meio por cento) ao
mes sobre o valor devido acrescido da multa ate a data do efetivo pagamento.
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3. CONDICOES E FORMAS DE PAGAMENTO

3.1 - A contratada devera emitir mensalmente fatura em moeda corrente nacional,
correspondente ao servipo prestado.

3.2 - A contratante tera o prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da apresentapao da Fatura
para aceita-la ou rejeita-la.

3.3 - A Fatura nao aprovada sera devolvida para as correpoes necessarias, com as
informapoes que motivaram sua rejeipao, contando-se o prazo estabelecido no item anterior,
a partir da data de sua reapresentapao.

3.4 - A devolupao da Fatura nao aprovada nao justificara a interruppao do servipo.

3.5 - A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento do valor do servipo prestado, atraves
de boleto bancario, que sera enviado junto com a fatura.

3.5.1. Na falta do boleto bancario, o pagamento podera ser feito atraves de deposito
bancario identificado na conta-corrente da CONTRATADA.

4. VIGENCIA

4.1 - O prazo de vigencia deste contrato e de 12 (doze) meses, compreendendo o periodo
de 01/01/2016 a 31/12/2016, sendo renovado automaticamente, pelo mesmo periodo, nos
termos do artigo 57, II, da Lei n° 8.666/93, e suas alterapoes, dispensado o termo de
prorrogapao nos moldes do artigo 62 do mesmo diploma legal, exceto se comunicado com
antecedencia de 30 (trinta) dias por qualquer das partes.

Paragrafo unico - Na renovapao deste contrato os valores da clausula 2a serao
reajustados com base no IGPM.

5. RECURSOS

5.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da rubrica propria
consignada no orpamento vigente.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 - Conduzir e executar os servipos ora ajustados de acordo com as disposipoes deste
Contrato e dos documentos que o integram, e com estrita obediencia da legislapao em vigor,
comprometendo-se ao envio das publicapoes por e-mail, e website no mesmo dia da edipao
do Diario Oficial [ou no primeiro dia util posterior a data da publicapao], evitando, portanto,
que a CONTRATANTE perca prazo para ingresso de eventuais recursos.

6.2 - Prover os servipos ora contratados com pessoal adequado, capacitado e devidamente
habilitado, nos termos da legislapao especifica, de modo a fornecer os servipos com a
qualidade tecnica que estes exigem e, em estrito atendimento da normatizacao a eles
pertinente. \
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6.3 - Para eventual salvaguarda de direitos mutuos, a CONTRATADA se dispoe a manter
seguro garantia abrangente do servigo de envio/disponibilizagao de publicagoes no valor de
R$2.000.000,00(dois milhoes de reais). O seguro garantia salvaguardara os direitos mutuos
provenientes de ajuste contratual na forma escrita. Valido somente para o modulo terceiro.

6.4 - Envio das publicagoes por e-mail, website e Grifon Alerta, no mesmo dia da edigao do
Diario Oficial (ou no primeiro dia util posterior a data de publicagao), evitando, portanto, que
a CONTRATANTE perca prazo para ingresso de eventuais recursos.

6.5 - A garantia dos servigos e consequente uso do seguro garantia, decorre da instalagao
do programa Grifon Alerta, cedido gratuitamente para uso da CONTRATANTE.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 - Permanecer em constante contato com a CONTRATADA, mantendo o cadastro de e-
mails devidamente atualizado, com o objetivo de agilizar os entendimentos e facilitar as
comunicagoes decorrentes do presente ajuste.

7.2 - Efetuar o pagamento das faturas em seus devidos vencimentos.

7.3 - Prestar todas as informagoes solicitadas pela CONTRATADA.

7.4 - Instalar em seu(s) computador(es) o programa Grifon Alerta. Somente por meio do
Grifon Alerta e que a contratada se responsabilizara pelo envio/disponibilidade das
publicagoes.

8. DAS SANCOES E PENALIDADES:

8.1 - No caso da CONTRATADA nao cumprir as obrigagoes assumidas ou os preceitos
legais, serao aplicadas as seguintes penalidades:

a) - Multa;
b) - Rescisao do contrato de fornecimento dos servigos;
c) - Suspensao do direito de licitar junto ao Municipio por urn periodo de 06 (seis) meses a
02 (dois) anos.
d) - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com o Municipio enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir Municipio pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sangao aplicada com base na alinea anterior.

8.2 - O Valor das multas corresponded a gravidade da infrag§o, ate o maximo de 20% (vinte
por cento) do valor do contrato.

8.3 - A multa prevista neste item nao tern carater compensatorio e seu pagamento nao
eximira a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragoes
cometidas e da aplicagao das demais penalidades.

8.4 - Serao aplicadas as penalidades de suspensao do direito de participar de licitagao junto
ao Municipio e de declaragao de inidoneidade, considerando a gravidade da infragao, a juizo
da CONTRATANTE, quando a CONTRATADA sem justa causa descumprir as obrigagoes
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de ma-fe, independente das demais
sangoes cabiveis.
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8.5 - As penalidades previstas serao aplicadas em despacho fundamentado, assegurada
defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensao do dano efetivo
ou potencial.

8.6 - As multas aplicadas deverao ser recolhidas atraves de Guia de Arrecadagao Municipal,
dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias contados da data de notificagao,
independentemente do julgamento do pedido de reconsideragao do recurso.

9. RESCISAO

9.1 - O presente contrato podera ser rescindido, nos termos do artigo 77 e seguinte da Lei
Federal n° 8.666/93 e alteragoes e pelos seguintes motivos:

9.1.1 - Inadimplencia de clausula contratual;

9.1.2 - Inobservancia de especificagoes e recomendagoes fornecidas pela CONTRATANTE;

9.1.3 - Interrupgi-io dos servigos por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem
justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE;

9.1.4 - Liquidagao judicial ou extrajudicial, concordata ou falencia da CONTRATADA;

9.1.5 - Transference, no todo ou em parte, do objeto deste contrato.

9.1.6 - O nao cumprimento das condigoes deste ajuste, notadamente quanto ao sigilo de
senhas e codigos de acesso a Internet, atualizacao de dados cadastrais. bem como a
ausencia de pagamento nas datas aprazadas, implicara a exclusao de responsabilidade civil
da empresa contratada e a possibilidade de rescisao do presente ajuste.

9.1.7 - A rescisao sera precedida de comunicagao da CONTRATADA a CONTRATANTE,
fixando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou para regularizagao dos debitos.

9.1.8 - Decorrido o prazo referido no item anterior sem comprovagao da adogao da
providencia pertinente, estara o ajuste rescindindo de pleno direito independente de
notificagao ou de qualquer outra medida, cessando de imediato a prestagao dos servigos.

9.1.9 - Ocorrida a rescisao nos termos desta clausula, a celebragao de novo ajuste entre as
partes ficarci condicionada a quitagao total dos debitos existentes, devidamente corrigido em
consonancia com a legislagao vigente a epoca dos fatos.

10. FUNDAMENTACAO LEGAL

10.1 - O presente ajuste e celebrado diretamente com fundamento no art. 24,
como dispensa de licitagao em razao do valor, relativo a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
com as alteragoes posteriores, conforme parecer exarado pela assessoria jurldica da
CONTRATANTE, nos termos do artigo 38, paragrafo unico, do mesmo Diploma Legal.

inciso II,

11. FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Fe do Sul, para dirimir quaisquer duvidas oriundas
do presente ajuste que nao possam ser resolvidas administrativamente, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 3 (tres) vias
de igual teor e forma.

Santa F6 do Sul, 15 de dezembro de 2.015

LlJ~JA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL
ORTENCIO VIEIRA RAMOS

PRESIDENTE
RG :12.744.154-2

CPFr-048.608.408-09

CAMA

GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
JESSICA IBANHES PEREIRA

SUPERVISORA ADMINISTRATIVA
CONTRATADA

'esteimtrrhas;

ReginaTdo Stefafun Rossano
RG n° 28.599.175J9-SSP/SP

Milena Guillen Cruz Stagliano
" RG n° 40.232.407-9-SSP/SP
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Anexo I

Modulo Primeiro-Cortesia

UN - Diario da Justiga da Uniao - Tribunal Regional Federal da 3a Regiao

UN - Diario da Justiga da Uniao - Supremo Tribunal Federal

UN - Diario da Justiga da Uniao - Superior Tribunal de Justiga

UN - Diario da Justiga da Uniao - Tribunal Regional Federal da 1a Regiao

UN - Diario da Justiga da Uniao - Tribunal Regional Federal da 4a Regiao 1a Instancia

UN - Diario da Justiga da Uniao - Tribunal Superior do Trabalho

UN - Diario da Justiga da Uniao - Tribunal Superior Eleitoral - TSE

UN - Diario da Justiga da Uniao - Tribunal Regional Federal da 2a Regi3o

UN - Diario da Justiga da Uniao- Conselho Nacional da Justiga do Trabalho

UN - Diario da Justiga da Uniao - Tribunal Regional Federal da 5a Regiao

Modulo Sequndo-Cortesia

DOU1 - Diario Oficial da Uniao - Segao 1

DOU3 - Diario Oficial da Uniao - Segao 3

Modulo Terceiro

SP - Poder Executivo - Segao I

SP - Poder Executivo - Segao II

SP - Poder Legislative - Tribunal de Contas

SP - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo

SP - Caderno Empresarial

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Ordem dos Advogados do Brasil

SP - Junta Comercial do Estado de Sao Paulo - JUCESP
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Modulo Quarto-Cortesia

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Caderno 1

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Caderno 2

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Caderno 3

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Caderno 4 - Parte I

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Caderno 4 - Parte II

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Caderno 5

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Tribunal Regional do Trabalho da 2a Regiao

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Tribunal Regional do Trabalho da 15a Regiao

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Caderno 4 - Parte III

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Justiga Militar

SP - Diario da Justiga de Sao Paulo - Tribunal Regional Eleitoral

SP - Tribunal Regional do Trabalho da 2a Regiao - Eletronico
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