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INSTRUMENTO CONTRATUAL 

77c.)  

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS FIRMADO ENTRE 0 N--Q-J.-* 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRA00 — CRA CEARA E TRIBOS 
PUBLICIDADE E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.640.939/0001-6. 

Pelo presente instrumento, de urn lado como CONTRATANTES o CONSELHO 
REGIONAL DE ADMINISTRAcA0 DO CEARA - CRA-CE, Autarquia Federal, 
corn sede na cidade de Fortaleza — CE, na Rua Dona Leopoldina, 935, centro, 
inscrita no CNPJ no 09.529.2015/0001-79, neste ato representado pelo Sr. 
Leonardo Jose Macedo, Presidente, e adiante designados simplesmente CRA 
CEARA e, como CONTRATADA, a empresa TRIBOS PUBLICIDADE E 
TURISMO LTDA - CNPJ: 13.640.939/0001-62, corn sede na cidade de 
Parambu Estado do Ceara, Rua Santa Rosa, n° 1, sala 02, centro, 
representada por Rafael Cavalcante Teixeira, CPF: 913.941.473-68.decidem 
ajustar a contratagao de servicos tecnicos regida pelas seguintes clausulas. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAcA0 LEGAL 
1.1- Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREcOS n° 
08.23.001/2016 — CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAcA0 DO CEARA 
- CRA - CE, na Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 
alteracOes posteriores, termo de referencia e na proposta de precos da 
Contratada. 
CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
2.1- Contratacao de pessoa juridica para elaboracao e fornecimento de urn 
sistema de gestao integrado de todas as atividades do CRA-CE, para suprir as 
necessidades do Conselho Regional de Adnninistracao do Ceara - CRA-CE 
conforme termo de referencia e Projeto de Desenvolvimento Integrado do CRA 
(PDI-CRA). Fazem parte integrante deste contrato a proposta da empresa 
vencedora, o edital e seus anexos. 
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREQ0 
3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execucao do objeto deste 
contrato o valor global de R$ 29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta 
reais). 
CLAUSULA QUARTA - DA DURA00 DO CONTRATO 
4.1- 0 prazo de vigencia do Contrato sera da data de sua assinatura pelo 
period° de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
periodos, no interesse da Administracao, limitada a um total de 60 (sessenta) 
meses, em conformidade corn o disposto no inciso II, do Artigo 57 da Lei n° 
8.666/93 e suas alteracOes, combinada corn a Lei no 9.648 de 27/05/1998, 
tendo validade e eficacia legal apos a publicacao do seu extrato. 
CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS 
5.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da dotagao 
orcamentaria: 3.1.30.02.98 - Servicos de desenvolvimento de sistemas. 

CPS N°. 13.09.001/2016 
PROCESSO 08.23.001/2016 
EDITAL 08.23.001/2016 
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; 

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREcO 
6.1- Nao havera reajuste de pregos, podendo ocorrer revisao dos mesmos na 
hipotese de ocorrencia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis durante a gestao contratual, bem como ocorra 
majoragao legal de pregos; devendo a contratada se manifestar e, 
comprovadamente, demonstrar o desequilibrio economic° - financeiro do 
contrato, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou nao, aplicando-
se a TJLP- Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro indice em vigor, caso essa 
seja extinta. 
CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAgOES CONTRATUAIS 
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigOes 
contratuais, acrescimos ou supressoes no quantitativo do objeto contratado, ate 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, 
conforme o disposto no § 10, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteragOes 
posteriores. 
CLAUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E DA FORMA 
DE PAGAMENTO 
8.1 - 0 servigo sera efetuado conforme termo de referencia. 
8.2 - 0 servigo fornecido pela licitante vencedora estara sujeito a aceitagao 
plena pelo &Tao recebedor, bem como, solicitara de acordo corn a 
necessidade da Administragao Publica. 
8.3 - A autoridade superior competente do orgao de origem desta licitagao 
podera designar uma Comissao de Recebimento, cujo proposito sera a 
conferencia do servigo. Caso o servigo esteja em desacordo corn as 
especificagoes contidas no Edital e na proposta de pregos, a Comissao 
rejeitara o recebimento do mesmo. 
8.4 - A Contratada devera refazer, innediatamente, sem Onus para a origem 
desta licitagao, servigo se por ventura venha ser recusado. 
8.5 - 0 pagamento sera efetuado apos o fim do servigo. 
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE 
9.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigOes 
necessarias ao pleno cumprimento das obrigagOes decorrentes do Termo 
Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alteragOes 
posteriores; 
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual; 
9.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada corn a 
execugao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem 
providencias corretivas; 
9.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais 
/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente. 
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA 
10.1- Fornecer o servigo objeto do Contrato de conformidade corn as condigOes 
e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta 
vencedora do certame; 
10.2- Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade corn as 
obrigagOes assumidas, todas as condigOes de habilitagao e qualificagao 
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exigidas na licitacao; 
10.3- Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ou irregularidades 
apontadas pela Contratante; 
10.4- Arcar corn eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, 
provocados par ineficioncia ou irregularidade cometida par seus empregados 
e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual. 
10.5- Aceitar nas mesmas condicoes contratuais as acrescimos e supressoes 
ate 25% (vinte e cinco par cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
10.6 - Substituir, de forma imediata e as suas expensas, qualquer, OBJETO 
desta licitacao que nao esteja em conformidade cam as especificacoes da 
Contratante. 
10.7 — Cumprir cam todas as obrigagbes declaradas nos termos da habilitacao 
do certame, bem coma no Termo de Referencia, cam prazos e formas previsto 
neste certame. 
10.8 - Assumir inteira responsabilidade cam todos as encargos e despesas 
diretas e indiretas de carater trabalhista, previdenciario e tributario decorrentes 
do presente contrato. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
11.1 - Pela inexecucao total ou parcial das obrigacoes assumidas, garantida a 
previa defesa, o CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAcA0 DO CEARA - 
CRA - CE podera aplicar a Contratada, as seguintes sancoes, nao 
necessariamente nessa ordem: 
a) advertencia; 
b) multa: 
b.1) Multa de 10% (dez par cento) sabre o valor contratado, em caso de recusa 
da LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 10 
(dez) dias Oteis, contados da data da notificacao feita pela CONSELHO 
REGIONAL DE ADMINISTRAcA0 DO CEARA - CRA - CE; 
b.2) Multa de 10% (dez par cento) pela nao cumprimento de clausula ou 
condicao prevista no contrato aplicavel sabre o valor apurado para pagamento 
no mes em que se verifique a ocorrencia faltosa; 
b.3) Multa de 0,3% (tress decimo par cento) ao dia ate o trigesimo dia de atraso, 
par entrega nao realizada; 
b.4) Os valores das multas referidas nesta clausulas serao descontadas ex-
officio da LICITANTE VENCEDORA, mediante subtracao a ser efetuada em 
qualquer fatura de credito em seu favor que mantenha junto ao CONSELHO 
REGIONAL DE ADMINISTRAcA0 DO CEARA - CRA - CE, independente de 
notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial; 
c) suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimenta de 
contratar cam CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAcA0 DO CEARA - 
CRA - CE, pela prazo de ate 2 (dais) anos, apos 03 advertOncias consecutivas; 
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar cam CONSELHO 
REGIONAL DE ADMINISTRAcA0 DO CEARA - CRA - CE POblica, enquanto 
pendurarem as motivos determinantes da punicao ou ate que a contratante 
promova sua reabilitacao. 
11.2- As sancoes previstas nos itens antecedentes sera() aplicadas pela 
autoridade competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o 
contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos e condigOes: 
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a) de 05 (cinco) dias Cite's nos casos de advertencia e de suspensao, e 
b) de 10(dez) dias Oteis da abertura de vista do processo, no caso de 
declaracao de inidoneidade para licitar corn o CONSELHO REGIONAL DE 
ADMINISTRAcA0 DO CEARA - CRA - CE. 
CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS 
12.1 - A rescisao contratual podera ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo 
licitatorio, desde que haja conveniencia da Administracao; 
c) Ern caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei no 
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos 
prejuizos regulannentares comprovados, quando os houver sofrido. 
CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DO FORO 
13.1- Fica eleito o foro da Comarca de FORTALEZA, Estado do Ceara, para 
dirinnir toda e qualquer controversia oriunda do presente edital, que nao possa 
ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual 
em 03 (tres) vias para que possa produzir os efeitos legais. 

Fortaleza-CE, 13 dp,se)embro e 2016. 

-39 
	 • 	

1'24P 
Adm. LEONARD I JOSE MACEDO 
Presidente do Co selho Regional de 

Admi racao CRA CEARA 
Pelo 	RATANTE  

TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO 
LTDA - CNPJ: 13.640.939/0001-62 

Pela CONTRATADA 

TESTEMUNHA 1: 
d_

-_-_,---) , . S.,\)1 /49.) 
	(a. 	\ • GO G•36:9°A_Ac?) 

TESTEMUNHA 2: __./1.).-1 

ex-th R cicu  
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ANEXO I DO CONTRATO N° 13.09.001/2016: 

CRA-CE 

,Rivo   
TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.640.939/0001-62. 

ITEM OBJETO DESCRICAO 

01 
NOVO 	REGISTRO 
P ESSOA FISICA 

Informag5es 	necesserias 	para 	alimentar: 	Nome 	completo, 	estado 	civil, 	data 	de 
nascimento, 	local 	do 	registro, 	sexualidade, 	naturalidade, 	data 	de 	inscrig5o, 
nacionalidade, filiack, n5 do RG, orgao de emiss5o, n5  CPF, n2 do titulo de eleitor, 
Zone, segao, cidade do titulo de eleitor, Carteira de Trabalho e Previdencia Social, 
Reservista. Dados de comunicagao profissional: enderego onde reside, CEP, telefone 

fixo, telefone celular, e-mail e site e qualquer outra informaga-o que seja necessaria para 
o registro. Captura de imagem atraves de leitor de impressa'o digital, via webcam e 
leitor de assinatura. 

02 
NOVO 	REGISTRO 

PESSOA JUR1DICA 

Informagoes necessaries para alimentar: nome empresarial, nome fantasia, CNPJ, n2 
inscrigao estadual, 112 inscrig'ao municipal, data de fundack, n5 de registro no cart6rio. 
Dados de comunicag5o: enderego, bairro, cidade, estado, CEP, celular, telefone fixo, e- 
mail 	e 	site 	e 	qualquer 	outra 	informag5o 	que 	seja 	necessaria 	para 	o 	registro. 

Responsavel tecnico, corn n2 de registro e data. Socios, corn n5 de CPF. 

03 
ATUALIZA00 	DE 

REGISTROS 

A fung5o atualizar devera conter a possibilidade de verificag5o e atualizag5o da situag5o 

tanto de Pessoa Fisica, quanto de Pessoa Juridica, em relagao a pendencias financeires, 

informagoes como logradouros, contatos corn os responsaveis, formag5o, e outras 
exigencies necesserias para complemento de cadastros. 

04 
EMISSAO DE CERTIDOES 
COM 	ASSINATURA 
DIGITAL 

Emitir Certid5o de Registro de Comprovag5o de Apticlao — RCA, para Pessoa Fisica e 
Pessoa Juridica; 
Emitir Certid5o de Registro de Regularidade —CRR; 
Emitir certicreo de licence de Registro Profissional; 
Emitir certino de Acervo Tecnico; 

Emitir certicrao de vistos em documentos expedidos por outros CRA'S. 

05 GERAR COBRAKA 

Novo registro de Pessoa Fisica (anuidade taxa de registro, taxa de carteirinha, iseng5o 
da anuidade do ano em execug'ao pare recem-formados (ate 60 dias) e gerar cobrangas 
em atraso, a titulo de renegociag5o; 
Novo registro de Pessoa Juridica (anuidade, taxa de registro, certidoes e cobrangas em 
atraso, a titulo de renegociag5o). Conforme pagamento em boleto e cartoes. 

06 GERAR RELATORIOS 

Gerar um relatario detalhado de Pessoas Fisicas e/ou Juridicas que estao registradas no 
Conselho Regional de Administrag5o, mediante pesquisa do CPF/CNPJ e ou nome 

corn pleto. 

0 sistema devera ter a opg5o de emissao de tres tipos de 	relatorios: relatorio 
financeiro, relatorio administrativo e relatorio geral, unificando as duas informag5es, da 

seguinte forma: 

RELATORIO FINANCEIRO: Dados basicos fornecidos no ato do registro (nome completo, 

RG, CPF e ou CNPJ, enderego e a situagSo financeira junto ao Conselho Regional de 
Administrag5o —CRA-CE; 

RELATORIO ADMINISTRATIVO: Dados fornecidos no ato do registro, certificando que a 
empresa encontra registrada junto ao Conselho Regional de Administrag5o —CRA-CE; 
RELATORIO GERAL: 

Dados fornecidos no ato do registro, certificando que a empresa encontra registrada e a 
situage-so financeira da mesma junto ao Conselho Regional de Administragao —CRA-CE. 

07 
SISTEMA DE CONTROLE 

DE EVENTOS 

Cadastro dos eventos com data inicial e final, inscrigoes online, tipo de evento, local, 

pagina decorrentes, palestrantes. 

Agenda de eventos visiveis no site, 	mostrando inclusive todos os eventos que 

aconteceram e que ireo acontecer no decorrer do ano. 

08 
SISTEMA 	 DE 

CURR1CULOS 

Coleta online das informagoes extras cadastrais referentes a qualificage-o e aptici5es 

profissionais. 

09 ACESSO DE USUARIO 
0 sistema tere que fornecer niveis de acessos, de uma forma hierarquica por usuario. 
Atraves de login e senha de acesso, mediante autorizag5o da Superintendencia, sem 
limite minimo de login. 

10 APLICATIVO 0 aplicativo deve possibilitar a consulta e a visualizagao de dados pelos registrados. 

11 

PLATAFORMA 	DE 

COBRANcA VIA CARTA() 

E BOLETO 

A plataforma de cobranga devera ser desenvolvida para pagamentos via boletos e 

cart5o. Todos os pagamentos devem ser baixados automaticamente do sistema, 

utilizando paypal, pagsseguro ou outro GETWAY de pagamento. 

VALOR TOTAL: R$ 29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais). 
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CRA-CE 

FLJL 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA - CRA-CE 
	 \ 

ORDEM DE SERVIg0 

AUTORIZA 0 INiCIO DO FORNECIMENTO DE SERVIc0: Contratacao de 
pessoa juridica para elaboragao e fornecimento de urn sistema de gestao 
integrado de todas as atividades do CRA-CE , para suprir as necessidades do 
Conselho Regional de Administracao do Ceara - CRA-CE conforme termo de 
referencia e Projeto de Desenvolvimento Integrado do CRA (PDI-CRA). 

0 Presidente doCONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAgA0 
DO CEARA - CRA-CE, no uso de suas atribuicales, tendo em vista o resultado 
da Licitagao na modalidade de TOMADA DE PREcOS N° 08.23.001/2016cujo 
objeto é a Contratagao de pessoa juridica para elaboragao e fornecimento de urn 
sistema de gestao integrado de todas as atividades do CRA-CE , para suprir as 
necessidades do Conselho Regional de Administragao do Ceara - CRA-CE conforme 
termo de referencia e Projeto de Desenvolvimento Integrado do CRA (PDI-CRA), 
resolve AUTORIZAR a TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO LTDA - CNPJ: 
13.640.939/0001-62, a iniciar o contrato, a partir desta data. 

CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

FORTALEZA-CE, 13 de setembro de 2016. 

LEON RDO JOSE MACEDO 
Pre 'dente so CRA-CE 
CON 	AT ANTE 

CIENTE: 

RJ  
TRIbOS PUBLICIDADE E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.640.939/0001-62 
CONTRATADA 
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