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SECRETARIA oE ASGUNToS JURiD|cos

coNTRlTO Nq.010/2020
PROCESSO DE AOESAO t{". 003/2ü20 A ATA DÊ REGTSTRO DE PRÊçOS N'004/20í9, OÂ
SECRETÂRIA DE MOBILIOADE E CONTROI E URBANO PREFEITURA DO RÉCIFE . SEIIOC,

D6

*rtf '
EXTRAÍDA Do pRocEsso LtctÌaróRto Ì{. oí0/2oto. pREGÃo ELETRo tco fl. Qoo/20íD

"o*,,^WftoJó*è"4{ÁÇfr"o*,,^Wft 
oJ#!è*{áÇP.o"^o^o

(INCLUINDO SERVIçOS DE DESPACHOS,ì ' |}r E"Jf#ïiïf? iâJïtrË$BüãEyiÈlxi
Í!' ATENDER As oETIA DAS DA SECREÌARIA oÊ

SEGURA'IçA CIDADÃ E OEFESA CIVIL DO
\ UNICIPIO DO PAULISÌA, QUE CELEBRATI O

[uNrcíPo 'Do PAULTSÌa E a ExPREsa
RAorur rELÊcoiur{rcaçóEs LÌDA,, ra
FORÍA ABAIXO:

O llUt{lClPlO DO PAULISÌ4, p€ssoa jurÍdrca de drreito público intêmo, com sede na Praç3 Agamenon
Mâgelháes, s/n" Centro, Pêuli6tÊ/PE inscdlo no CNPJ/MF ôob o no í0 408 839/0001-17, por meio da
Sec.et Ìiâ d. Segurençâ Cldâdã e Deí.rr Civil, com sêcle à Ruâ de Mãngueira, 05 - CenÍo, Paulista/PE,
neste eto representedo nos termos do Daca€to Municlpãl no 20/2017, por seu SecretáÍio nomeãdo etavér
da Portana n0 008/2017, Sr frnoel Uáício AlencsÍ Slmpsio, brasileiro, solteiro, portadoÍ da Cédula de
lJentidade n" 1 744 717 SSP/PE. inscíto no CPF/MF sob o n' 170 018 934-91. residente e domrciliedo na
cidâde de nesta cidsde, dorevante denominado simplesmenlc CONTRATÂNTE

coNTRATADA: RAOIUÍ{ TELECOÍr|UN|CAçÕES LTDA., pessoa jurÍdica de direito privado, inscrila
no CNPJ/MF sob no 05 291 944/OOO'-89 com sede na Rua Gal. Abreu € Lima, 197, Piedade, Jadoatão
dos GuararapeíPE neste âte representada por seu sócio administÍador Sr G6tâvo Andró Colta
Ca6ar, brasilerro, casado. administrador de empresa portador da Cédula de ldentrdade, RG n'
2 987 879 SSP/PE, Inscrila no CPF/MF sob no 618 504 11458, e residente e domaciliaclê na Avênide
Beira mai 966, Apto 801, Piedade Jaboatão dos GuârerapedPE, doravante d€nominado
CONTR TAOA, têm entre sijusto e avençado o presenle instrumento contÉtuel, de âcordo com o PÍocaalo
de Ade3lo n'.003/2020 à Ab de RegilEo do Preçoa n'.004/20í9, d. S.c.et Íi. de [obllldlde.
Controle Urb.no d. Pr€Íeitu.! do ReciÍ. - SEtlOC, eÍralda do PÍoc...o no 0í0/20í9, Pregão
ElcEônico psr. Regi.tro d. P.eçd n'009/20í9, conforme prcposte de preços da CO ÌRATADA e
mêdiante es seguintes cláu3ulâs-e condiçóes que mutuamente outorgam, ecêitam e se obngaÍh â fiêlmente
cumpnr, por sr e Bôus sucessores com observáncia das di3posrçõês contidas nâ Lei n" 8.666, de 21 de

iunho de 1993, sújeitando-sc às normas dos supÍemencionedo3 diplomes legeis aplicando-se os prcceilos
de diÍêito público e, supletivamente, 05 princlpios de teofle gerãl dos contÍâtos e as disposiçóes de dircito

Fica Nomeado confonÍle Oficio ne.032/2020, datado de 30 dejaneiro de 2020, devidamente assinaclo
pelo Secretáno de Segurançá Cidadã e Detesa Civil do Munìcípio, qual seja, o Sr lúlnool lt.rclo d.
Alôncar Safipâlo, o Servidor, Sr Joliar Silv. do Santtí., MafÍcula '11.796, portador do CPF no

037 206 314-50 lotada ne Secretariê de Seguranç3 Cidadã e Defesâ Civil, como GESTOR/FISCAL do
Presente Contrato, na forma dos Arts 67 e 73 da Lai n'. E.6€8/í993

CúUSULA PRIMEIRÂ - DA FU DA E TAÇÁO

F!inda.rìenla-se o pÍesente instrunrento no processo de Adesão n'. 003./2020, amparado no arL 22, S 1'ao
7o C. Decrcto Federâl n". 7.E92 de 23 de lanerro de 2013, à Atâ de RegBtro de Preços n". 004/2019 da
Secrotada de Mobilidade â Control€ urbano da PÍoÍeitura do Rsciíe - SEMOC, extraida do P.oc€33o n'

DE SISTEMA DIGITÂL OE RÂDIOCO*IUNICAçÁO

010/2019. reallzado sob â modaldade de Pr€gào Elstrônico n". 009/2019 através de

Permanenle de Licitaçáo de Servrços de Saúde - CPLSSA da Píeíeiturã do Recife/PE que Íezem parle

deste contrato. nos teÍmos do Drocesso de adesâo inclusive e propo3ta da CONTRAÍADA Independenle
de lranscnção

cúusuLA sEcuNoa - DrsposrçÕEs pRELtMINARES

2.1, Int€gram o presente conlrato os segurnles documenlos

PÍeçâ Agamenon l\râgalháes s/n Centro - eaulisia / PE CEP 53 401441
Fone 3433-0072 E-marl oauliste@oaulrsta oe oov br CNPJ 10 aO8 839/0001-17
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a) O Processo de Adesão no.003/2020 à Ata de Registro ds Pr6ços n",004/2019, da Secretâ.ia
d6 Mobilidade e Controle Urbano da Prgfsitura do Recife - SEMOC, extraida do Procasso no

010/20í9, Pregão Elstrônico no 009/20í9, cujo edital e demais anexos Íazem parte integrante deste
conÌrato:
b) Solicitação da Secretaria de Secrêtaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil do Municlpio do
Paulista para lavÍatura deste instrumento contratual, exarada no OÍtcio no 03212020.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

31 Constitui objeto deste conrÍaro a CoNTRÂTAçÃO DE EMPRESA PARA LOCAçÃO OE SISTEMA
DIGITAL DE RÁDIocoMUNIcAçÃo (INCLUINDo SERVIçoS DE DESPACHOS, EQUIPAMENTOS,
MÂNUÍENçÃo PREVENTIVA E coRRETIvA E DETTAIS CONDIçOES) PARÂ ATENDER AS
DEMANDAS DA SEGRETAR|A DE SEGURÁNçA CIDADÃ E OEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DO
PAULISTA

cúusuLA oUARTA - oA DorAçÃo oRçAMENTÁRrA

4 1 As despesas para o pagamento da presente contratação serão decoirentes das seguintes dotaçóes
orcamentárias:

Sscretaria de Segurança Cidadã ê DeÍosa Civil
Fundo Municipal de Segurança Pública ê cidadâ

Nota do Empenho n' 2020-000000757
Atvidade: 4076 - Apoio às AçÕes de Segurança Cìdadã Municipal
Elementoì 3390.39 - outros Serviços de TerceiÍos - Pessoa Jurídic€
Fonte: 10010000 - Recursos ordinários
Valor Empenhado: R$ 193.985,00 (cento e noventa e tÍès rnil novecentos e oitenta e dnm reais)

plnÁCRAfO ÚllCO - Em deconência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRÂTANTE obriga-
se a emitir o empenho suplementeÍ nq Exercício 202'l

cuusul- ourNTA - Do vALoR

5.1 O valor total do presente contrato é de R3 2í1,620,00 (duzentor e onze mll geFcontos e yintê roais),
conforme proposta da CONïRATADA, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em
confoÍmidade com o Proc€lso de Ade3ão no. 00312020 e Termo de RcÍerência do Procos3o no 0í0/20Í9
da Secr?taria de [obilidade o Controle Urbano da Profgltura do RoclÍo - SEIOC e tabela abaixo:

TTEi' DEscRrçÃo UNID.
VALORES (R$)

U NITARIO TIENSAL I TOTAL

Und

Und

I or | 5.625,00 5.62s,00 | 67.500,00ffi
sern

Locaçtu de Radio Portátil tp0
20

10

210,00

2'15,00

4.200,00 50.400,00
c0m

Locação de Rádio base móvel com
2.150,00

de Rádio base fìxâ mm 260,00 260,00

CúUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA

6.1. Os materìais deverão ser entregues na sede da SecretaÍia de Segurançâ Cidadâ e Defesa Crvil.
na Rua da Mangueira, no 05, Centro, Padista/PE, em até 05 (cinco) diss corrldos, contados da assinetuÍa
deste contrato, confoÍme exposto no Oficio no 03212020 da Secretaria de Segurança Cidadâ e Defesa Civil

cúUSULA SÉTIüA . Do PAGAMENTo

7.í. A Secretafla de Segurança Cidadá e Defesa Civil providenciará e

Praçâ Agamenon Magelhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441
Fone 3433-0072 E-mail. oaulrsta@paulista. oe.aov br CNPJ í0 408.839/0001-17
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oblêto dêste contralo

7.2. O pegamenlo será eletuâdo mênselmente à COI{ÌRATAOA, mediante emissáo de nota de empenho,
em elé í0 (dez) dlas útois do mês subsequente. â câdâ trinta dias dâ presteção do seNiço com
âpresenteÉo da Nota Fiscâl/Falurã devidamente atesladâ pelo servidor competenle

7,3. A CONTRÂÌÂITE resêrva-se no direito de suspender o pegemento se o oblelo estrver em desâcordo
com as especillcaçóes constanles neste contrato

cúusuLA orrava - DA FrsclLzaçÃo

8.í. A fiscelrzaçâo do obleto será exercrda pela CONTRÁÌA?{TE, por mero de unrdade compelente na torme

8.2, À CONTRÁÍA TÊ é reservado o diíeito dê. sem que de quelqueÍ Íomâ Íestrinje e plenúude dessa
responsebÍrdede exeíceí a mars ampla e coÍÍplelâ fiscalizâçáo

E.3. A supêNrsáo por pa.le dâ COIITRATAXTE. sob qualquer foíha. náo isenla o! diminur a
responsâbilidade dâ COI{TRÂTÂDÂ, na perÍeita erecuçáo de suas terefas

cúusuLA NoNA - DÂs osRrcaçóEs oa coxTRATADA

9.1. Constituem obígâções da CONTRATÂDA, além das constantès nos aÍtigo! 69 e 70 de L6l n" 8.666/93,
âs seguintes:

9.1.1. ObedeceÍ às especifìcaçóes do lermo de refeÍéncia do Proc.!!o n'010/20í9 dâ SecrEtârlâ
d€ Mobilialado a Controlo Urbrno da Prebitur. do R.ciíe - SEIOC:

9.1.2. ResponsâbilizâÊse pelã entÍega do objeto. ressâllando que todâs âs despesas óe trenspoÉe e
outras necessáriâs âo curnpnmenlo de suas obrigâções sqrâo de responsabilidãde de
CONTRATAOA:

9.'1.3. Realizãí e enúegâ do objêto dentro do prazo esÌipulado

9,í./í. O relardamenlo náo juslifìcado na enÌrege do objeto consrderar-sê-á como iníraçáo contralueli

9.í.5, Responsabilzar.se pelos dãnos causados diretâmente à Administraçáo ou e tercerros
deconentes de sue culpe ou dolo nâ execuçâo do objeto deste contrâto náo exclurndo ou reduzindo
essa responsabihdade a fiscêlEeçáo ou o ecompenhamento p6lo órgão Inleressado

9.í,6, Mânter com â CONTRÁTANTE releçáo sempre forÍnal, por escito resselvedos os
enlendrrnentos verbeis motNados pelê urgéncie, que deyeÍáo seí de imedieto, confìrmados por
escrilo:

9.í,7. Arcercom todos os ônus e encargos decoÍenles da erec!çáo do objeto, compreendidâs todas
as despesas incidentes drreta ou indiretamenle no custo, inclusive os previdenciános em íìscais táis
como impostos ou laras, cuslos de desÌocámento necessários ao íomeciúento dos bens objeto c,€ste
conÍatoi

9.í.8. Manter durante loda a execuÉo deste contrato em compâlibilidâde coÍn âs obngaçóes
ãssumidâs. todas âs condições de habilitaçáo e qualifìcaÉo exigidas no Edital do Proc.r3o no
010/2019 dz Socrotaria de llobilldado e Controle Urbano da PrgÍqltura do R€ciL - SEt OC.
consoante o que preceitue o inci3o Xlll do ârtigo 55 da Lei n'. 8,666/93 etualizade, beÍn como
processo de Aderão no.003/2020 à At8 d€ R€gi3tro de Pr€ço3 no.0(X/20í9, exlraida do reÍeido

9.'í.9. Àtender aos requisiios e funcionelidades indicados no termo de refeÍência do Fditel
Processo n" 010/2019 dâ Secretâriâ ds Mobilided€ e Controls urbâno dâ Preíeiture dâ Pref€itura
do R.cita - SÊIOC. eleborado Dele Comrssâo Permancnte de Liqtacâo de SeÍviços de Seúde
CPLSSA naquilo que compâtível com e nos lim tes do obieto deste conlÉlo

Praça Agamenon Magalháes, s/n Cenko - Paulista / PE CEP 53 401-441
Fone 3433-0072 E-mail oaulista@pa!lrsta.oe.oov br CNPJ 10 408 839/0001-17
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9.1.í0. CuÍÌìprif as atÍiburções assumidas, essrm como reparer, corrigir ou subshtuir às sues expensas,
no totâlou em perte, o produto que estrvercom víqos, deferlos ou Incoíeçóes resultantes da execução
dos servrços

cúusuLA DÉcr a - oas oBRTGAçÕES oÂ coNTRÂTAltrE

10.í. Coristituem obngêções de COI{ÌRAÌA TE

10,'1.í, Exercer e fscelizaçâo da erecuçào do obJeto deste contreto,

í0,'1.2. Tomer todes as provrdêncres necessánes âo ír€l cumpímento des obrigeçóes des parles para
â realzaçào do obtelo desle contrato:

10,1.3, Eíeiuar o pagamenlo devrdo, na Íorma estabelecrda na cláusula sétrma deste contratoi

í0.í.4. Feciliter poí todos os meios âo cumpimento dâ execuçáo pela CONTRATADA dandGlhe
acesso e promovendo o bom entendimenlo entre sêus funcionárìos e eÍnpregados da CONTRATADA,
cumpÍìndo com as obngâçóes pré-eslâbelecaclas:

10.í.5. Comun cer por escnto à CONTRÂÌAOA qualquer iÍegulandade encontrada;

10.í,6. Analisar a note fiscal para venÍcar se e mesma é desÌnada a Instrtuiçào e se as especificaçóês
são as mesmas descÍúes neste contreto:

10.1.7. Comuniceí por eic.ito à GO TRÂÌADA o não recebiÍÌeôto do objato, aponleodo as íEztlrs
dê sue não adequaçào aos têmos conFátuâil,

10.1.8. Â CoÌ{TRATAÌ{TE, é rêsêrvádo o direito dê, serh que dê qualquer brma estnnja a plrnitudê
dcssa rêsponsabilidãdo, exêrcGr s meis amplâ ê compbq Íacahzeçâo sobÍe o cumÊíiÍnenlo dâr
especificâçõei a condrçõcr do objoto derle contr.toi

í0.1.9. O rccêbimênto clo objêlo dêlte contrato sêÉ provisóriD, pera portcnor veÍifcaçáo de 3ua
conÍormidadè com gs especficãçóca e de poposla p€la árôa técnica comp€tonle, garantinclo sua
confoÍnidadê com o obieto contÍatâdo

101 10 Ulrlizar os equipamentos tomendo os crJidados
no uso dos ÍÍesmos

necessários paÍa consetuaÉo e segulança

10 1 11 a COÌ{TRATÂIITE dêvèrá comunicar à CONTRATÂDA a âvaria ou inutilizeclo Dercrel ou
totalde equìpamento, dêrendo enviaro aparelho inutilizado para avaliaçâo e substituiçáo Náo sendo
posslvelo reparo no ato, o equipamento deverá seÍ substituldo poroutro, no prazo de 05 (clnco) d1..,
conforme Oficio no 0322020 da Secretâia de Segurança Crdâdá e Oefesa Cìvil, sem cuslos perã e
CONTRANTAT{TE, desde que náo ocasionado por mel uso

cúusuLA oÉcITA PRIIEIRA - oAS COÌ{DIçÓES DE HABTLITAçÁO

1í.1. a CONTRÂTADÂ fica obrigada a manler, durante todâ a execuçáo deste contrato, todas as condiçõer
de hebiliteÉo e quâlifrcãÉo êxigidas no Procos.o n' 0í0/20í9 da Sacrrtrrh do mobilid.d. e Coítrol.
t .b.no d! PGbltura do ReclÍ. - SEIOC, em compatibilidade com âs obrigaçôes poÍ elê as3umidas, bêm
como proc€sao de A.lerlo n0.003/2C20 à Ai! de Regittro de Píeçoa n".00tMl0l9, ôxtrãíde do refendo

cúusULA oÉcIHA sEGUt{DA _ DO VISTO DA ASSESSORIÂ JUR|DICA

í2.1. o presente conÌÍalo terá o visto da Assessoriâ JuÍldrca de COITRÁÌAHTE. de acordo com
êstabelecido no prrágr3lo único do art. 38 da Loi n '8,666/93

CúUSULA OÉCIMA TERCEIRA - DO SUPORTE LEGAL

í3.1. Para execuÉo do peSente contaeto bem como
Lsl n'8.666 cle 21106/93. a Lri no 8.883 de 08/06/94,
pcrthente à metérie

a lêgislâção capoclÍËa

,1[g{./+

paÍa a rcguleçào dos cesos
a Lei no 9.648 de 27105/98 e

omissos, âplicer.se-á

').

Prêça Agemenon Magaìháes, ín Centro - Pau|sta / PE

Fone 3433-0072 E-mail oau rste(iDpaulstâ pe oov.br CNPJ
cEP 53 401441
10 40E 839/0001-17 Y / u,+"
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cúusuLA DËcrMA ouaRTÂ - DA REsctsÃo

í4,1, O descumpnmento de qualquer cláusula ou de slmples condção deste contreto esslm como a

execução do seu objeto em dêsacordo com o estabelecldo eÍh suâs cláusulas e condiçôes. dârá drreúo à

COtlÌRATÂNTE de rescrndr.lo mediânle notrficâção expÍessâ sem q!e caiba à CONTRÂTÂDA qualquer

dlreito exceto o de receber o êstdto valor corÍespondente aos tomeclmentos reâlizados desde que esteiam

de acordo com es prescnções ora pactuedes

t4.2. O contralo poderá set Íescindrdo:

| - PoÍ ato UNILATERAL de CONTRATATIÌÉ nos cesos dos Inciso! | e xll e xvll do lrt 78 dâ L.i
Fed€.el n." 8.666/93, etuaIzada
It - AMIGÂVELMÉNTE por acordo entre es partes reduzido e tenno no processo de licilêçáo, desde
que haje convenìência paÍa e Adminrstraçáo: e
lll - JUDICIALMENTE nos tennos da legrslaçáo

14.3, A rescisáo de que treÌe o iterÍì 14 2 inciso I desla cláusòla acânetâ as seguintes consequênciãs, sem
prejuizo des sançôes previstas neste contreto e na Lei Fodoral no 8.666/93, âiualizada:

a) Retencâo dos créd tos decorÍentes deste contrato eté o limite dos prei!lzos causedos à

CONTRATANTE
b)Assunçáo imêdiâta do objeto deste contrâto pelâ COITRATANTE no estado e locâl em que se
enconlraf
c) Execuçào de gerantia contratuâl se holver. paÍa ressarcimento da CONTRATAI{TE. e dos velores
dâs multes e Indenizaçóes â ea devrdos

cúusULA DÉcI Â oUI'ITA - PENÂLIDADES

í5.1. Com tundamento no e.tigo 7' da Lal n'10.520/2002. quem convocado denÌÍo do prazo de vaiidade
de sua proposta. náo celebreí o contralo, detxâÍ de enlregar ou apresenter documento êxrgldo para o

certãme, ou epresentar documenteção falsa enselar o relârdamento da erêcuçào de seu objeto náo

mantrver a proposta. falhaÍ ou ÍÍaldãr ne execuçào do contreto comporlaÊse de modo inldôneo ou comeler
Íreude fìscal, fcará impedido de licitar e contratâr com â Administração Municipâl

15.2. A pena[dade de muita será aplicadâ nos segu nies termos

a) Pelo etrâso na entregâ do objeto, em relaçáo ao pÍâzo estrpuledo, de í% (um por centol do vâlor
totel conúaledo, por dia deconido, até o lrmile de 10% (dêz por cento)i
b) Pela íecusa à entrega, caÉctenzaó3 em 10 (dez) dias após o vencimenio do prazo estipuledo, de
10% (dez por conto)do vâ lor tola I contratado
c) pela demora em comgrr Íalha no produto e contar do segundo diâ da data dâ no!Íìcação de
rejeiÉo 0,3% (zeÍo viÍgulâ ttâ. po. cento) do velor totãl de nota fìscel, por diâ decomdo
d) pela reclse a conìgií es íelhas no produto, entêndendo-sê como recusâ e íelha ou deleito do
produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da relelçáo: í0% (doz Po. cenlo) do vâlor Ìotal da
note 1Ìscal.
e) pelo nâo cumprimento de quãlquer condiçáo fìxada nâ Lei FedoÍ.| n' 8.666/93 ou no rnslrumento

convocalóno e náo abrangrdã nos incisos anteriores 2% (doia Por c€nto) do valor lotel contralado

'15.3. As Inhaçóes seÍáo consideràdas reincidentes se, no prezo de 07 (sele) dias conidos â conter da
aplicaÇáo da penalidade e COÌ{ÌRÂTADÂ cometer â mesme inÍÍaÉo cabendo â aplicaçáo eftì dobro das
multes conêspondentes sem preluízo da rescisào contretual;

í5,4. Nenhumâ penalidad€ seíá âplicade sem o devdo processo adminislÍâtivo que preveia deíese Prévia
do Interessedo e recurso nos prazos lêgats. sendo- he hânqueâda visla do processo.

í5.5. O recolhimento da(s) multa(s)náo êximirá â COl|TRATADA da responsabilidâde por perdâs e

decoíÌentês das iníÍaÉG cometidas

cúuguLA DÉctfla sExrA . oa vrcÊÌ{cta oo coÌtÌR^Ío

Praça Agâmenon Magalhães, s/n Centro - Pa!lista / PE CEP 53 a01-441
Fone 3433-0072 E-maiÌ: pÊ-!lls!ê@.pe-!EE-pe-g.s!-E cNPJ 10 406 E39/0001-17
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í6.í. Este contrato terá a sua vigência fixada em l2 (dozs) meses, contados a partiÍ dâ assinatura do
instrumento contratual, ou seja, de 30 do jensiro de 2020 a 29 de janeiro de 202í, podendo seí prorÍogedo,
na hipótese do Art. 57, inciso lV, da Lei 8.66ô/1993, de 21 de junho de 1993, mediante a celebraçáo de
termo aditivo.

cúusuLA DÉcrMA orrAvA - 0AS DtspostçÕEs FtNAts

17.1. Aplicar-se-á a Lei Fodoral no 8666/93, com suas posteriores modificaçóes, nos casos omissos do
presente contrato

17.2. É competente pera dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca do
Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

í 7.3. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contrâtado, foi lavrado o presente

contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e Íorma, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual depois
de lido e achado conÍorme, vai assrnado pelas pârtes contratantes.

Paulista/PE, 30 de jansiÍo ds 2020

Alencar Telecomunicações Ltda.
Contratadade Segurença Cidadá e Deíesâ

Contratante

Praçe Agamenori Magalhães, s/n Centro - Paulista / pE CEP 53 401441
Fone 3433-0072 E-mail: oa ulrsta(Apaulista. oe. oov.br CNPJ 10 408 839/0001-17

@



PREIEIÍUEÁ DO

Poulisto
o!!úõ(dá!'È.r+.F<

SEcRETARTA DE AssuNTos JURiDtcos

EXTRATO DO CONTRATO OIO/2O2O

N" CONTRATO: 010'2020
pRocEsso DE ADESÂO N".003/2020 À eta oE REcrsrRo DE PREços N" 004/2019, DA SECRETARIÁ
DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO DA PREFEITURÁ DO RECIFE - SEMOC, EXTRAIDA DO
pRocESso r,lcltlróruo N" 0r0/20r9, PREcÁo rletRÔxlco x" 009/2019

FUNDAMENTAÇÃO le GIL: aÍ. 22. S l" ao ?o do Decreto Federal n' '7.t92.

CONTRATADA : RADIUM TELECOMUNICAçÕES LTDA.
CNPJ/MF: 05.29 1.9441000 I -89

OBJETO: Confatação de empresa pa-a locação de sistema digital de radiocomunicação (incluindo serviços de despachos,

equipamentos, manutenção preventiva e conetiva e demais condições) para atender as demandas da Secrewia de Segurança

Cidadã e Defesa Civil do Municipio do Paulista
VALOR TOTALT Rl[ 211.620.00 (duz€trtos e onz€ mil seiscentos e vint€ reris)
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-000000757
DOTAÇÃo oRçAMENTÁRIA: Atividade: 4076 - Apoio âs Ações de Segurança Cidadã Municipal /Elemento: 3390.39

- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , Fonte. 100 10000 - Recursos Ordinários
PRAZO(S): Vigência de 1 2 (dozc) meses, contados da assinatuE do instrumento contratual, de 30 de janeiro de 2020 s 29

de janeiro de 2021

ASSINATURA: 30/0 1i2020

Monoel Marcio Alencor Sampoio
Secretório de Cidadd e a Civil

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAçÃO DE CONTRÂTO

Mapoel Mtrcio de Al€ncar Srmpaio, Secretário MunicipaÌ de Segurança Cidadã e Defesa Civil da Prefeitura Municipal

dò Paulista, através do pÌesente insúumento, designa o Servidor infra-assinado, como responsável pelo AcompanhaÍnento e

Fiscalização do presente Contrato, na forma dos Aí. ó7 e 73 da Lei n" 8.666/ 1993, devendo informar à Administração sobre

eventuais vícìos e irregularidades, propor soluções e sanções que entender cabível para a regularização das faltas é defeitos

observados, conforme dispostos no contraÌo refe do

O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acordo com a Lei n" 8-óó6/1993

ou aos teÍTnos e cÌáusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previslas na referida Lei e nos regulanentos

próprios, sem prejuízo das responsabilidades adminisfativas, civil e criminal por culpa ou dolo reúa dado causa.

Servidor,/FiscaYGestor: Josias dc S.ntâtrr. matricula no. I1.796. DoíadoÍ do CPF n". 037.20E.314-50, iotado na

Secretaria de Segurança

Secretá'io

Ci /')

de

e Defesa Civil

Praça Agamenon Magalhâes, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E-mail : pau list4opeglglalCigy-Dl C N PJ 1 0.408 839/0001 - 1 7

PUBLICAçÃO NO DIÁRIO OFICIÂL

o.o.u.e.pn?1lúr 1^7aU-'w . D.O.U: I t D.O.E.PE (CEPE): _,_,-.



prcfeitura da Cldade do Pautista - CNpJ: í0..t{t8.839/OOOt-íz
Secretaria de Finanças
Dêpartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 757
Data 30/01t2020 Anexo: 0 Valor: 193.985,00

. Ôrgâo:27
Unid.Oç. 27. Í 02

Unid.Gestora:27.102
Programa: 06 183

No da Ficha: 1096
Proj/Ativ/Op.Esp: 4076

Elem. Despesa 3390.39
SubElem. Orç: 0099
Fonte de Rec.: 10010000

SubElem. Emo.: 074

SECRETARIA DE SEGURANçA CIDADÃ E DEFESA CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANçA PÚBLICA CIOADÃ - ADMINISÌRAçÃO DIRT
FUNDO MUNtCtpAL DE SEGURANçA púBLtCA CTDADÃ _ ADMTNTSTRAçÃO D|RE2701 SEGURANçACIDADÃ

Modalidade: 2-Gtobal
APOIO AS AçÓES DE SEGURANÇA CIDADÃ MUNICIPAL
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdic€
SEM APLICAçÃO
Recursos Ordinários
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso (TCE) 5-Recursos próprios - (Ordinârio, não vincutado)
Mod. da Licitaçáo
OSem Licitação

Aditivo No Data Inicial

Favorec.:
CPF/CNPJ:

tdent.:

Endereco:
Baino:

CEP:
Cód.Banco:033 Agência

27666 RADIUM TELECOMU
05.291.944/000í -89 Insc. Mun: 9545468

RUA GENERAL ABREU E LIMA, 197
PIEDAOE
54.40G410

Insc Estadual: 30464943

CidAdE: JABOATÃO DOS GUARARAPES
Fone: 8134277356

368-6 C/C: í3001023-7
Fax.81U277356

Histórico: Unid. alor
coNrR.ATAçÃo DA EMPRESA cuJo oBJETo É EspEcrArzÁDA

DE MÁTERIAIS E SERVIçOS, PARÁ ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGI,'RÂNCA CIDADÃ E
DEFESA cIVIL Do MT/NICÍPIo DE PALT-IsTÁv?E,

rwrw publlsoQ corn br - Publicsolì Conbb,lid.dê ' YGíúo 2020 13.3 0 {8313022'0800
Plrbihr.a da Cidad. d0 P.utÉt CNPJ: 10 408.839/OOOI-17 PÉça AgBmenon Magelháes, SIN Cep:53401220 C6.ìto, PauliltÈPE f\'íl€l

Data Final

Saldo Atual 26.015,00


