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CONTRATO Nº 2/2020/CRA-AL

PROCESSO Nº 476917.000123/2020-10

CONTRATO CRA-AL Nº 02/2020 QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
O CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE ALAGOAS –
CRA-AL, E DE OUTRO A EMPRESA
ID5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA ME,
PARA SERVIÇOS DE ENVIOS DE
NEWSLETTER.

 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALAGOAS – CRA-AL, Autarquia Federal, ins�tuída nos termos da Lei nº 4.769, de 09 de
setembro de 1965, inscrito no CNPJ sob o nº 35.259.696/0001-50, situado na Rua João Nogueira, nº 51, bairro Farol, na cidade de Maceió,
Estado de Alagoas, doravante denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado por sua Presidente, Adm. Jociara Márcia da Silva
Correia, brasileira, administradora, portadora da carteira de iden�dade nº 1.769.851 – SSP/AL e inscrita no CPF sob o nº 035.746.744-22, e a
empresa ID5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA ME, situada na Av. Júlio Marques Luz, nº 249, Edif. Daniela, Térreo, bairro Ja�úca, na cidade de
Maceió, Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 03.370.669/0001-63, doravante denominada “CONTRATADA”, neste ato representado
por seu representante legal, o Senhor Carlos Albuquerque Lima Júnior, brasileiro, casado, portador da carteira de iden�dade nº 1141915
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 025.225.844-48, tem justo e acordado o presente contrato, que se regerá pela Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, e pelas Cláusulas e condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA N.º 02/2020

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de e-mail marke�ng com as especificações abaixo relacionadas:

1.1.1. Cessão de direito de uso de so�ware desenvolvido, des�nado ao gerenciamento de campanhas de marke�ng via correio
eletrônico, também conhecido como “E-Mail Marke�ng”, que apresente os seguintes critérios técnicos:

a) Durante a vigência do contrato, o CRA/AL poderá resolver dúvidas ou obter orientações sobre a u�lização do sistema,
através de contato telefônico ou e-mail que serão respondidos por uma equipe de profissionais especializados, disponíveis
em horário comercial;

b) Autonomia para disparo de campanhas: Permi�r que a inclusão de listas, composição de peças e disparo de campanhas
seja feita totalmente pela equipe de usuários do Sistema, sem necessidade de conhecimento técnico;

c) Envio de E-mail;

d) Teste de envio;

e) Permi�r agendamento de envio para a data e horário desejado;

f) Possibilidade de u�lizar um e-mail de retorno, o qual os contatos podem enviar dúvidas, diferente do e-mail de
remetente;

g) Reenvio automá�co: Permi�r novos disparos para endereços que apresentaram erros temporários como, por exemplo:
Caixa postal cheia;

h) Envios de e-mails com a possibilidade de inserir link na peça. Desejável inserção de arquivos anexos à mensagem;

i) Envios de e-mails com mensagens contendo imagens no formato JPEG;

j) Visualização alterna�va: Permi�r a inserção automá�ca de um link no topo das mensagens para o caso do des�natário
não conseguir visualizar a mensagem ni�damente;



k) Links e Controle de Opt-out: Inclusão automá�ca de links de opt-out (descadastrar) nas peças, e controle integrado dos
usuários que solicitaram descadastramento, com bloqueio para os próximos envios;

l) Higienização de registros: Remoção automá�ca de duplicidade entre listas dis�ntas. O sistema evita que o e-mail
cadastrado receba duas vezes a mesma peça;

m)Múl�plas Listas: Possibilidade de criação de campanhas com múl�plas listas de contato;

n) Geração de relatórios de disparo: Relatórios gráficos com quan�dades de e-mails enviados, recebidos, abertos, não
recebidos e não abertos;

o) Lista de erros do disparo: Apresentar a relação dos endereços que não receberam a mensagem e especificar o erro;

p) Quan�dade mensal: 10.000 (DEZ MIL) e-mails. 
 

2.  CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do presente contrato, sendo prorrogável
na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor mensal do presente Termo de Contrato é de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais;

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive
tributos ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

3.3. O pagamento à CONTRATADA será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal,
devidamente atestada pelo CONTRATANTE.

3.4. Para ter seu pagamento realizado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá manter e apresentar todas as cer�dões nega�vas
de débito.

3.5. No caso de atraso no pagamento do serviço ora prestado, fica es�pulada multa de 2% (dois por cento), mais juros pró-rata de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso. E no caso de atraso por mais de 15 (quinze) dias de qualquer parcela, o serviço será suspenso
até regularização ou após 30 dias o serviço será cancelado e a CONTRATANTE estará obrigada ao pagamento da rescisão do contrato. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do
Conselho Regional de Administração de Alagoas, para o exercício de 2020, na classificação:

Fonte: Serviços de Internet e Data Center
Conta nº: 6.2.2.1.1.01.04.04.037
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1. O presente Contrato fundamenta-se nos arts. 54 e seguintes da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não será admi�da a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto do presente instrumento contratual. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta.

7.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e forma estabelecidos.

7.3. No�ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar todos os serviços do objeto deste contrato, de acordo com as melhores técnicas;

8.2. Responsabilizar pelo fiel cumprimento do serviço contratado;

8.3. Prestar o serviço dentro dos parâmetros, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações
vigentes;

8.4. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;



8.5. A CONTRATADA deve manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as suas obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
 

9. CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, assim como o descumprimento das obrigações contratuais,
inclusive trabalhistas dará ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, das consequências contratuais e das previstas em
Lei ou regulamento, de acordo com os arts. 78 a 80 da Lei nº. 8.666/1993. 
 

10. CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. A rescisão do presente Contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei nº. 8.666/93 e
alterações posteriores:

a) Unilateralmente, a critério exclusivo do CONTRATANTE, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da mesma Lei;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

10.2. A rescisão administra�va ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima do
CONTRATANTE. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Fica eleito o foro de Maceió, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que
possa surgir na efe�vação do presente contrato, regendo-se pela legislação em vigor todos os casos não previstos no presente instrumento
contratual.

11.2. E por estarem às partes CONTRATADA e CONTRATANTE de pleno acordo com o disposto nesse instrumento par�cular, assinam-
no na presença das duas testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor e forma, des�nando-se uma via para cada parte interessada. 

 

Maceió, 01 de julho de 2020.
 

 

 

                 __________________________________                                        _____________________________________    
 Adm. Jociara Márcia da Silva Correia                                                  Carlos Albuquerque Lima Júnior 

Presidente do CRA/AL                                                                              Representante Legal
                                                                                                                          ID5 SOLUÇÕES  INTERNET LTDA ME

 
 
Testemunhas:
 
 
     __________________________________
     Nome:
     CPF:
 
 
 
     __________________________________
     Nome:
     CPF:           

Documento assinado eletronicamente por Vaneska da Silva Veiga, Usuário Externo, em 01/07/2020, às 14:26, conforme horário oficial de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Carlos A Lima Jr, Usuário Externo, em 01/07/2020, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Lívia Carla da Silva Correia, Assistente Administra�vo(a), em 01/07/2020, às 14:56, conforme
horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Jociara Marcia da Silva Correia, Presidente, em 01/07/2020, às 16:57, conforme horário oficial de
Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0533430 e o código CRC
D6230620.

Referência: Processo nº 476917.000123/2020-10 SEI nº 0533430


