ESTAD0 D0 MARANHA0
MUNICIPI0 DE PAC0 D0 LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA0 E FINANCAS

Oficio N° 953/2020 -GAB/SEMAF

Pago do Lumiar -MA,14 de julho de 2020,

fi

Ao Senhor
Jose de Deus Lima Dutra Junior
Gestor de Contratos

Assunto: Contrataeao de prestaeao dos servicos de locagao de sistema integrado de
administragao orgamentaria, financeira e orgamento pdblico.

llustrissimo Senhora Secretaria,

Cumprimento-o, cordialmente, a fim de solicitar, de Vossa Senhoria, a confecgao
do contrato, cujo o objeto consta acima epigrafado, oriundo da Ata de Registro de
Pregos n° 01/2020/PE/004/2020, tendo em vista a necessidade eminente na execueao
do aludido servigo.

Na oportunidade, dedico a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e
considera?ao.

Atenciosam,ente,

=Jttin
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FLAviiffiN\lAPEREIRi NOLASCO
Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
SEMAF

MUNICIPIO DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENT0 E ARTICULACAO GOVERNAMHNTAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

PREGA0 ELETR6NIC0 SRP N° 004/2020
ATA DE REGISTR0 DE PRECOS N° 01/2020ffE/004/2020
Em 13 dejulho de 2020, a Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar-MA, inscrita no CNPJ
n° 06.003.636/0001-73, Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambat, n° 15, Vila
Nazar6, Cep 65.130-000, Papo do Lumiar, Maranhao, por meio da Comissao Permanente
de Licitagao-CPL, neste ato representado pelo Presidente da Comissao Permanente de
Licitagao do Municipio, Sr. ANTONIO MACIEL PIRES BORGES, portador do CPF n°
001.346.013-78, resolvem registrar os pregos das empresa(s) signataria(s), vencedora(s)
do Pregao Eletr6nico SRP n° 004/2020, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro
de Pregos, para eventual contratacao de empresa especializada em ]ocacao e licenca

de SISTHMA INTHGRADO DH ADMINISTRACAO 0RCAMENTARIA,
FINANCEIRA E 0RCAMENT0 PbBLICO, visando suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Paco do Lumiar, observando as condic5es e especificac6es
constantes neste Edital, com itens de PARTICIPACAO EXCLUSIVA com COTA
RESERVADA de ate 25% para Microempresas -ME's, Empresas de Pequeno Porte EPP's e Microempreendedores Individuais -MEI's, especializada no ramo, mos termos
do Art. 48,Ill, da Lei Complementar n° 147/2014.

None empresarial: IZAIAS DELFIN0 DOS SANTOS -ME

a

CNPJ: 26.529.188/0001-53

Endereco: Avenida Maestro Joao Nunes/Avenida Ana Jansen, Pavimento 05, T 11,
Sala 508, n° 09, Ponta D'Areia, CEP 65.077-300, Sao Luis"A.
(DDD) Telefone: (98) 304211075

E-mail: suporte@delfinsistemas.com.br

None do representante legal: IZAIAS DELFIN0 DOS SANTOS
C6dula de identidade/6rgao emissor: 2001002133244 SSP-CE
CPF: 979.091.903-44

ITEM

~

HSPECIFICACAO

PRECO
UNID QUANT UNITARIO

PRECO
TOTAL
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENT0 E ARTICULACA0 GOVERNAMENTAL
COMISSAO PFRMANENTE DE LICITACAO - CPL

01

Locagao de sistema integrado de
admini stragao
orgamentdria,
MEs
financeira e orgamento ptiblico

12

RS

RS

13.440,00 161.280,00

(LICENCA DE USO).

VALOR TOTAL

R$ 161 .280,00

VALOR GLOBAL

R$ 161 .280,00

u

Observag6es: Nada a registrar
1. Da vinculacao:

1.1. Vinculan-se a presente Ata de Registro de Pregos, independentemente de
transcrigao, o edital do Pregao Eletr6nico n° 004/2020 e a proposta de pregos contendo os
pregos dos itens acima registrados.

2. Da expectativa do fornecimento:
2.1. O(s) produto(s) podera ser entregue conforme necessidade da Prefeitura Municipal
de Pago do Lumiar, mediante solicitap5es eventuais por meio de AUTORIZACAO DE
COMPRA ou ORDEM DE FORNECIMENTO, conforme o caso.

2.2. 0 fomecedor registrado fica obrigado a atender os pedidos efetuados durante a
validade desta Ata de Registro de Pregos, ainda que a entrega seja prevista para data
posterior ao vencimento da Ata.
2.3. A existencia deste Registro nfro obriga a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar a
efetivar as contratap6es na quantidade estimada, ficando-lhe facultada a aquisigao por
outras modalidades, respeitada a legislapao relativa as licitag6es, sendo assegurado ao
beneficiario do registro o direito de preferencia de fomecimento em igualdade de
condic6es.

2.4. i vedado a administragao adquirir de outro fornecedor, produto(s) por valor igual ou
superior ao obtido da detentora do Registro de Pregos, a menos que esta se recuse a
fomecer.

3. Da vig6ncia da ata de registro de precos:

Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar
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MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENT0 E ARTICULACAO GOVERNAMENTAL
COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

3.1. A presente Ata tera validade de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua
assinatura.

4. Da ger6ncia da presente Ata de Registro de Precos e controle dos pregos
registrados:
4.1. 0 gerenciamento deste instrumento cabera a Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar,
por meio da Comissao Permanente de Licitag6es e Contratos, no seu aspecto operacional,
e a Procuradoria Juridica, nas quest6es legais.
4.1.1. i facultado ao prefeito Municipal de Pago do Lumiar, delegar poderes operacionais
aos Secretarios Municipais e/ ou Chefe(s) de Setor(es) para celebrar contrato e/ou emitir
a(s) ordem(ns) de fomecimento.

4.2. A Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar adotara a pratica de todos os atos
necessarios ao controle e administragao da presente Ata, incluindo o acompanhamento
peri6dico dos pregos praticados no mercado para os materiais registrados, nas mesmas
condig6es de fomecimento.
4.3. A qualquer tempo o prego registrado podera ser revisto em decorrencia de eventual
redugao daqueles praticados no mercado ou caso se tome inexequivel para as
compromissdrias.
4.4. O(s) prego(s) registrado(s), a indicapao do(s) fomecedor(es) e as alterag5es quanto
aos valores, atualizados em decorrencia de pesquisa de pregos peri6dicas, serao

publicados pela Administragao na imprensa oficial, aditando- se a presente Ata de
Registro de Pregos.

4.5. Os pregos de promog6es temporarias ou sazonais nao serao computados para efeito
de definigao do prego praticado no mercado, mas se constituirao em indicador para
exercicio da faculdade de aquisigao por outros meios, prevista no paragrafo 4° do art. 15
da Lei Federal n° 8.666/93 e alterag6es posteriores.

5. Da readequacao de precos:
5.1. Durante o periodo de vigencia da presente Ata, os pregos nao serao reajustados,
ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequapao com elevagao ou redugao de seus
respectivos valores em fungao da dinamica do mercado e comprovado o desequilfbrio
econ6mico-financeiro.

5.2. Reconhecendo o desequilibrio econ6mico-financeiro, a Prefeitura Municipal de Pago
do Lumiar promovera o aditamento do compromisso de fomecimento, conforme o artigo
Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar
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65,11 da Lei Federal n ° 8.666/93 e alterag6es posteriores, ou formalmente desonerara a
empresa em relagao ao item registrado.

5.3. 0 diferencial de prego entre a proposta inicial das empresas licitantes e a pesquisa de
mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar a 6poca da abertura das

propostas, bern como eventuais descontos concedidos, serao sempre mantidos.

5.4. A empresa detentora do registro fica obrigada a informar a Prefeitura Municipal de
Papo do Lumiar sempre que houver redugao nos pregos de mercado, ainda temporaria,
comunicando o seu novo prego que ira abalizar de mercado a ser realizada pela
Administragao conforme item 4 deste instrumento.
5.5. Caso a detentora venha a se locupletar com a redugao efetiva dos pregos de mercado
nao repassada a Administragao, ficara obrigada a restituigao do que houver recebido

u

indevidanente.
5.6. No caso de revisao para maior, a empresa licitante compromissdria devera solicitar a
revisao do mesmo, obrigando-se a efetuar os fornecimentos das Notas de Empenho ja
emitidas pelos pregos ora registrados.

6. Das alterac6es na ata de registro de pre§os:
6.1. A Ata de Registro de Pregos podera sofrer alterag6es, obedecidas as disposig6es
contidas no art. 65 da Lei n ° 8.666/93 e alterag6es posteriores, quando:
6.1.1. Houver redugao mos pregos praticados no mercado, em relagao aos pregos

registrados, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo a Prefeitura
Municipal de Pago do Lumiar, promover as necessarias junto aos fomecedores.
6.1.2. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se
superior ao prego praticado no mercado, devendo a Prefeitura:
6.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao par redugao de pregos e sua
adequagao ao praticado no mercado.

6.1.2.2. Frustrada a negociapao, o fomecedor sera liberado do compromisso assumido; e
6.1.2.3. Convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociagao.
6.1.3. Quando o prego de mercado tomar- se superior aos pregos registrados e o

fomecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o
compromisso, a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar podera:

Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar
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6.1.3.1. Liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicagfro da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicagao
ocorrer antes do pedido de fomecimento; e

6.1.3 .2. Convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociagao

6.1.4. Nao havendo exito nas negociap6es, a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar ira

proceder a revogagao da Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para
obtengao da contratagao mais vantajosa a aquisigao pretendida.

7. Do cancelamento do registro de precos:
7.1. A presente Ata de Registro de Pregos podera ser cancelada e os contratos a ela
vinculados poderao ser rescindidos, de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes
situag6es:

7.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar:

7.1.1.1. Quando a empresa fomecedora a nao cumprir as obrigag6es constantes desta ata
de Registro de Pregos;

7.1.1.2. Quando a empresa fomecedora a nao assinar a Ordem de Fomecimento no prazo
estabelecido;
7.1.1.3. Quando a empresa fomecedora a der causa a rescisao administrativa da Ordem
de Fomecimento decorrente deste Registro de Pregos, nas hip6teses previstas nos incisos
de I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores;

7.1.1.4. Em qualquer hip6tese de inexecugao total ou parcial da ordem de fomecimento
decorrente deste Registro;
7.1.1.5. Cometer reiteradas faltas ou falhas no fomecimento do(s) produto(s);
7.1.1.6. Estiver sofrendo decretapao de fal6ncia ou insolvencia civil;
7.1.1.7. No caso de dissolugao da sociedade;

7.1.1.8. Os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

7.1.1.9. Por raz6es de interesse pdblico devidamente demonstrados e justiflcadas pela
Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar.
7.1.2. Pela empresa:

Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar
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7.1.2.1. Mediante solicitagao por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigencias desta Ata de Registro de Pregos, com antecedencia minima de 30 (trinta)
dias e, desde que aceito pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar;

7.1.2.2. Quando comprovada a ocorr6ncia de qualquer das hip6teses contidas no art. 78,
incisos XIV, XV e XVI, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.
7.1.2.3. Quando estiver sofrendo decretagao de falencia ou insolvencia civil;

7.2. Ocorrendo cancelamento do prego registrado, a empresa fomecedora sera informada

por correspondencia com aviso de recebimento, a qual sera juntada ao processo
administrativo da presente ata.
7.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego da empresa fomecedora
a comunicagao sera feita por publicagao na imprensa oficial, por duas vezes consecutivas,
considerando- se cancelado o prego registrado e rescindido o contrato a partir da dltima

u

publicagao.

7.4. A solicitagao da empresa fomecedora para cancelamento dos pregos registrados

podera nao ser aceita pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar, facultando-se a esta
neste caso, a aplicagao das penalidades previstas nesta ata.
7.5. Havendo o' cancelamento do prego registrado, cessarao todas as atividades da
empresa fomecedora, relativa ao fomecimento do objeto.

7.6. Caso a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar nao se utilize da prerrogativa de
cancelar esta Ata, a seu exclusivo criterio, podera suspender a sua execugao e/ou sustar o

pagamento das faturas, ate que a empresa fomecedora cumpra integralmente a condigao
contratual infringida.
7.7. A empresa fomecedora reconhece os direitos da Prefeitura Municipal de Pago do
Lumiar, no caso de rescisao administrativa, prevista no Art. 77, da Lei n° 8.666/93 e suas
alterag5es posteriores.

7.8. Os casos de cancelamento do registro serao formalmente motivados pela Prefeitura
Municipal de Pago do Lumiar, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

8. Das incid6ncias fiscais, encargos, seguros, etc:
8.1. Correrao por conta exclusiva da empresa fomecedora:
8.1.1. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrencia das contratap6es do
objeto desta ata.
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CNPJ n° 06.003.636/0001-73

Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambat, n° 15, Vila Nazar5, Cep 65.130-000, Papo do Lumiar, Maranhao
Home Page:
6/10

u

MUNICIPIO DE PAC0 DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULACAO GOVERNAMENTAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

8.1.2. As contribuig6es devidas a previdencia social, encargos trabalhistas, premios de
seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se fapan
necessarias ao fomecimento do(s) produto(s).

9. Da formalizacao dos contratos:
9.1. A contratagao com a(s) empresa(s) detentora de pregos de produto(s)/ servigo(s) ora
registrado(s), ap6s a indicapao pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar, sera feita

por interm6dio de CONTRATO, observando-se o que segue:
9.1.1. Fica reservado a Administrapao, o direito de substituir o contrato por outros

instrumentos habeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE
DESPESA, AUTORIZACAO DE COMPRA, conforme preceitua o artigo 62 da Lei n°
8.666/93 e alterag6es posteriores.

9.1.1.1. i dispensavel o contrato e facultada a substituigao prevista no item acima, a
crit6rio da Administrapao e independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais nao resultem obrigap6es
futuras, inclusive assistencia t6cnica, conforme disposto no artigo 62, § 4°, da Lei n°
8.666/93 e alterag6es posteriores.
9.1.1.2. Vinculam-se aos outros instrumentos habeis mencionados no item 9.1.1 desta

ata de registro de pregos, independentemente de transcrigao, todas as clausulas constantes
na minuta do contrato (anexo XIX), bern como esta Ata de Registro de Pregos e a proposta
de pregos da empresa vencedora.

ft

9.2. O(s) contrato(s) ou outros instrumentos habeis oriundo(s) desta Ata de Registro de
Pregos podera(ao) ser celebrado(s) a qualquer tempo durante a vigencia da mesma.

10. Dos usufrios participantes extraordinfrios (Adesao a ata de registro de precos):
10.1. Podera utilizar- se desta ata de registro de pregos quaisquer Prefeituras Municipais,
bern como 6rgaos ou entidades da Administragao Pdblica Direta e Indireta que nao tenha

participado do certame licitat6rio, mediante pr6via consulta ao Gabinete do Prefeito,
devendo:
10.1.1. Comprovar nos autos da vantagem da adesao, observando- se inclusive, a

compatibilidade entre a demanda do exercicio financeiro e a quantidade registrada na ata
de registro de pregos;

10.1.2. Encaminhar solicitagao de adesao a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar

(6rgao gerenciador), que devera autoriza-la.
Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar
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10.2. Cabera ao beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condig6es nela
estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao da adesao, desde nao prejudique as obrigag6es
anteriormente assumidas.
10.3. As Prefeituras Municipais, bern como 6rgaos ou entidades da Administrapao
Ptiblica Direta e Indireta que nao participaram do registro de pregos, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Pregos, deverao manifestar seu interesse junto
ao Gabinete do Prefeito, para que este indique os possiveis fomecedores e respectivos

pregos a serem praticados, obedecida a ordem de classificapao.
10.4. Cabera ao fomecedor beneficidrios da Ata de Registro de Pregos, observadas as
condig6es nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do(s) produto(s), independente
dos quantitativos registrados em Ata, desde que nao prejudique as obrigag6es assumidas
com a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar.

u

10.5. As aquisig5es ou contratag6es adicionais nao poderao exceder, por participante
extraordindrio, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocat6rio e registrados na ata de registro de pregos para o gerenciador e

participante s/nao participantes.
10.6. As ades6es a ata de registro de pregos nao poderao exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e

participantes, independentemente do ndmero de nao participantes que aderirem.

11. Das disposic6es finais:
11.1. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposig6es:

11.1.1. Todas as alterag6es que se fizerem necessarias serao registradas por interm6dio
de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Pregos;

11.1.2. Integram esta ata, o edital da licitagao que originou a mesma, as propostas de

pregos e documentagao de habilitapao da empresa(s) vencedora(s);
11.1.3.i vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para

qualquer operapao financeira, sem previa e expressa autorizagao da Prefeitura Municipal
de Pago do Lumiar;
11.1.4. Em razao de eventuais alterap6es estruturais da Prefeitura Municipal de Papo do
Lumiar, podera haver modificag6es mos locais de entrega do(s) produto(s), caso em que
a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar notificara o detentor do prego registrado para

promover as mudangas necessarias;
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11.1.5.0 detentor do prego registrado informara a Prefeitura Municipal de Pago do
Lumiar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteragao social ou modificapfro
da finalidade ou da estrutura da empresa;
11.1.6. Na hip6tese de fusao, cisao, incoaporagao ou associagao do detentor do registro

com outrem, a Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar reserva- se o direito de rescindir
a Ata, ou continuar sua execugao com a empresa resultante da alteragao social;
11.1.7. A empresa fomecedora nao podera utilizar o nome da Prefeitura Municipal de
Papo do Lumiar, ou sua qualidade de empresa fomecedora em quaisquer atividades de
divulgagao profissional, como, por exemplo, em cart6es de visitas, antincios diversos,
impressos etc., sob pena de imediato cancelamento desta Ata e do contrato decorrente,
independentemente de aviso ou intexpelagao judicial, sem prejuizo da responsabilidade
da empresa fomecedora;
11.1.8. A empresa fomecedora esta ciente de que deve guardar por si, por seus
empregados, ou prepostos, em relagao aos dados, informap6es ou documentos de

qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham
tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razao do(s) produto(s) a
serem confiados, ficando, portanto, por forga da lei, civil e criminalmente responsavel por
sua indevida divulgagao, descuidada ou incorreta utilizagao, sem prejuizo da
responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

12. Da divulgacao e publicacao da Ata de Registro de Precos:
12.1. O(s) prego(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicagao do(s) fomecedor(es) sera
divulgado no sitio oficial do poder executivo de Pago do Lumiar - MA

(www.pacodolumiar.rna.gov.br) e ficara disponibilizado durante a vigencia da ata de
registro de pregos, conforme preceitua o art. 5°, § 1°, do Decreto n° 3.356/2019.

12.2. A integra da presente Ata de Registro de Prego sera publicada na imprensa oficial
(art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e alterag6es posteriores).

13. Dos casos omissos:

13.1. Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 123/2006 e
alterag6es posteriores, Decreto Municipal n° 3.356/2019, Decreto Municipal n°
3.357/2019, e subsidiariamente, no que couber, as disposig6es da Lei n° 8.666/93 e suas
alterag6es posteriores, e dos principios gerais de direito.

14. Do Foro:

Prefeitura Municipal de Papo do Lumiar
CNPJ n° 06.003 .63 6/0001 -73
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14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pago do Lumiar -MA, para dirimir quaisquer
dtividas oriundas da inteapretagao deste contrato com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposig6es contidas na preste ata, as partes assinam o

presente instrumento, que foi impresso em 03 (tres) vias de igual teor, na presenga de
duas testemunhas para que surtam seus legais e jurfdicos efeitos.

Paco do Lumiar (MA), 13 de julho de 2020.

U
ANTONI0 MACIEL PIRES BORGES

IZAIAS DELFINO DOS SANTOS
Representante Legal

Presidente da CPLffITL

Testemunhas:
Nome:

Nome:

EE

Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar
CNPJ n° 06.003.636/0001-73

Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambat, n° 15, Vila Nazar6, Cep 65.130-000, Papo do Lumiar, Maranhao

Homepage:}±':EL\±lumiar^ma.Lfxp}:J±;:
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I.

Classificagao Orgamentala:
Finangas

Secretaria Municipal de Administragao e

02 - Executivo
Unidade Orcanentina
Fun9ao
Sub-Fun9ao

Prograna
Proj eto Atividade
Classificapao Econ6mica
Fonte de Recurso

n

02.0206 -Secretaria Municipal de Administrapao e Finangas
04 - Adnrinistrapao
122 -Administrapao Geral
0107 -Gesfao Modema e Eficiente
2.016 -Func. e Manut. da See. Municipal de Administrapao e Financas
3.3.90.40.00 -Serv. Tecnologia Informa9ao/Comunic. -PJ
0100000000 -Recursos Ordinarios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 01/2020/PE/004/2020-PMPL
ATA DE REGISTRO DE PRE¢OS N9 01/2020/PE/004/2020.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIcfpIO

DE PACO DO LUMIAR- MA, POR MEIO
DA

SECRETARIA

ADMINISTRACAO

MUNICIPAL

E

FINANCAS

DE

E

A

EMPRESA IZAIAS DELFINO DOS SANTOS-

ME

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam

firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n9 10.520/2002, Lei n9 123/2006 e
alterac6es posteriores,

Decreto Municipal

n9 3356/2019,

Decreto Municipal

n9

3357/2019, e subsidiariamente, no que couber, as disposic6es da Lei ng 8.666/93 e suas
alterac6es posteriores, assim como pelas clausulas expressas:
CONTRATANTE

Poder executive
Unidade administrativa
Cnpj

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR

ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA¢AO E FINAN¢AS

06.003.636/0001-73
ESTRADA DE RIBAMAR, MA 201, BAIRRO VILA NAZARE, CEP

Endereco

65.130-000, PACO DO LUMIAR/MA

E-mail

semafip@pacodolumiar.rna.gov.br

Representante

FLAVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO

Cargo/Fun¢5o

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CPF n9

697.317.213-04
CONTRATADO

Raz5o Social

lzAIAS DELFINO DOS SANTOS-ME

CNPJ n9

26.529.188/0001-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

VENIDA MAESTRO JOAO NUNES/AVENIDA ANA JANSEN,

Endereco

PAVIMENTO 05, T 11, SALA 508, Ng 09, PONTA D' AREIA, CEP:

65.077-300, SAO Lul'S/MA

elefone

(98) 3042-1075

E-mail

suporte@delfinsistemas.com.br

Representante

IZAIAS DELFINO DOS SANTOS

C.I. / 6rg5o emissor

2001002133244 -SSP/CE

CPF n9

979.091.903-44

Clausula primeira -Do objeto:

1.1. 0 presente contrato tern por objeto, por parte da contratada, registro de precos
por 12 (doze) meses para contratac5o de empresa especializada em locacao e licenca de
SISTEMA

INTEGRADO

DE

ADMINISTRACAO

ORCAMENTARIA,

FINANCEIRA

E

OR¢AMENTO Pl)BLICO, visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais de

Pa¢o do Lumiar, observando as condi€5es e especificac6es constantes no Edital, com
itens

de

PARTICIPACAO

EXCLUSIVA

com

COTA

RESERVADA

de

ate

25%

para

Microempresas -ME's, Empresas de Pequeno Porte -EPP's e Microempreendedores
lndividuais

- MEl's,

especializada

no

ramo,

nos termos

do Art.

48, 111, da Lei

Complementar n° 147 /2014.

r\

C15usula segunda -Da vincula€ao deste instrumento e fundamento legal:
2.1. Este contrato tern como amparo legal a licitacao na modalidade Preg5o Eletr6nico

N9 004/2020 e rege-se pelas disposic6es expressas do Decreto Federal 10.024/2019, Lei

n° 123/2006 e alterac6es posteriores, Decreto Municipal

n° 3356/2019,

Decreto

Municipal n° 3357 /2019 e subsidiariamente, no que couber, as disposic6es da Lei n°

8.666/93 e suas altera¢6es posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito pdblico
e aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposic6es de direito privado. A proposta de preco da empresa vencedora passa a

integrar este contrato.

Clausula terceira -Do valor contratual:
3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagara a Contratada o valor global de R$

161.280,00 (cento e sessenta e urn mil, duzentos e oitenta reais), conforme se verifica
/

:;;:i':::`J'```` `'C'''`` -J[JJ-''`EI -u''' '''''' `J`*-."-`--I-`-I--''._ '__I-" __---_

---_ __

_
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11111-

I

LOCACAO DE SISTEMAlNTEGRADODEADMINISTRACAO

1

OR¢AMENTARIA,FINANCEIRA

EOR¢AMENTOPUBLICA(LICENCADEUSO)

MEs

12

R; 13.440,00 R$ 161.280,00

3.2. Da garantia de execu¢ao do contrato:

3.2.1. N5o sera exigida garantia da execucao do contrato, mas fica reservado a
CONTRATANTE, o direito de reter do valor devido a CONTRATADA, a importancia

monetaria referente ao pagamento de multas, indenizac6es e ressarcimentos relativos
a qualquer dano causado a administracao.

3.3.1.1. Caso a importancia monetaria retida para pagamento de obrigac5o nao

cumprida ou

de

multa aplicada,

ap6s o devido

processo

legal, assegurado o

contradit6rio e a ampla defesa, nao seja suficiente para quitac5o do d6bito, fica a

contratada obrigada a pagar o montante da diferenca do valor apurado, no maximo de
48hs (quarenta e oito horas), a contar da data em que for notificada pela Prefeitura
Municipal Paco do Lumiar.

C15usula quarta -Da classificac5o orcamentaria e financeira dos recursos:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitacao correrao por conta dos recursos
especificos consignados no orcamento da Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar-MA,
classificada conforme abaixo especificado:
alor global (RS)

UnidadeOr¢amentaria

Funcao

ub-fun¢ao

Programa

Projeto/atividade

R$ 161.280,00

02.0206-Secretaria Municipal de Administrac5o e Finan¢as

04-Administrac5o
122-Administra¢ao Geral

0107-Gestao Moderna e Eficiente
2.016 -Func. e Manut. da Sec. Municipal de Administrac5o e
Finan¢as

PREFEITURA MUNICIPAL DE PA¢O DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Categoria Econ6mica 3.3.90.40.00 -Serv. Tecnologia lnforma¢5o/Comunic. -PJ

Fonte de recurso

0100000000 - Recursos Ordinarios

4.2. Em caso de prorrogac5o contratual ou alteracao/ inclusao dos respectivos cr6ditos

orcament5rios e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitacao correrao

por conta dos recursos especificos consignados no or¢amento vigente, devidamente
classificadas em termo de aditamento de contrato.
Clausula quinta -Da vigencia:

a

5.1. 0 presente contrato iniciar-se-a na data de sua assinatura e tera vigencia por 12
(doze) meses.

Clausula sexta -Da forma, prazo, local de entrega do(s) servicos(s):
6.1. Os servicos serao executados de acordo com as diretrizes do Termo de Referencia;
6.2. O(s) servico(s) dever5o ser entregues no prazo maximo em 24 (vinte e quatro) horas

a contar do recebimento da ordem de servi¢o.
6.3. A entrega sera no municipio de Paco do Lumiar-MA, nos locais indicados na ordem

de servicos, sem Onus a esta administracao pdblica.

Clausula s6tima -Do pagamento:
7.1. 0 pagamento sera efetuado referente aos servi¢os prestados pela contratante,
mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentacao de Nota Fiscal/Fatura,

ap6s a comprovacao de que a contratada esta em dia com as obrigac6es relativas a
regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada devera, obrigatoriamente,

apresentar, no ato do pagamento, as referidas certid6es.
7.1.1. Certidao Conjunta Negativa, ou Certid5o Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuic6es Federais e Divida Ativa da Uniao, emitida pela

Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Federal.

7.1.2. Certid5o Negativa de Debitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,

expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.3. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida

Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

s*g:gfF3*fy
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

7.1.4. Certid5o Negativa de D6bitos, ou Certid5o Positiva com efeitos de Negativa,
relativa a atividade econ6mica, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da

empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.1.5. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa do Municipio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.1.6. Certid5o Negativa de D6bito, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade

Social -lNSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.

r\

7.1.7. Certificado de Regularidade de Situac5o do FGTS - CRF, emitido pela Caixa

Econ6mica Federal -CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por

Tempo de Servico.
7.1.8. Certid5o Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justica

do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistencia de d6bitos
inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho.

7.2. 0 pagamento sera creditado diretamente na conta bancaria da contratada, no prazo
nao superior a 30 (trinta) dias, contados da emiss5o do termo de recebimento definitivo

e mediante a apresentac5o das certid6es enumeradas no item 7.1 deste instrumento.

7.3. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada caso esta esteja em situa€ao
irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certid6es

enumeradas no item 7.1 deste instrumento deverao estar validas para o dia do
pagamento. Caso contrario, se quaisquer das certid6es estiverem com prazo de validade
expirado, o pagamento nao sera efetivado enquanto a(s) mesma(s) nao for(em)
regularizada(s).

7.4. E vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada

neste Contrato, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto
de titulo, sob pena de aplicacao das sanc6es previstas neste instrumento e indenizacao
pelos danos decorrentes.
7.5. A fatura nao aprovada pela Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar- MA sera

devolvida a contratada para as necessarias corre¢6es, com as informac6es que

motivaram sua rejeicao, contando- se o prazo para pagamento da data da sua
reapresenta¢ao.
7.6. Para cada ordem de servi¢o, a contratada devera emitir nota fiscal/fatura

correspondente a mesma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

7.7. N5o havera distinc5o entre condi¢6es de pagamento para empresas brasileiras e

estrangeiras. As condic6es de pagamentos serao equivalentes.
7.8. A '`Certid5o Negativa de D6bito, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade

Social - lNSS", sera substituida "Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta

Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuic6es Federais e Divida Ativa da

Uni5o", desde que esta tenha sido emitida a partir de 20 de novembro de 2014,
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Minist6rio da Fazenda).

C15usula oitava -Dos encargos de mora por atraso de pagamento:
8.1. A contratante nao arcara com os encargos da mora por atraso de pagamento
decorrente de ausencia total ou parcial da documentacao h5bil ou pendente de
cumprimento de quaisquer cl5usulas constantes da clausula s6tima deste instrumento,

por parte da contratada.

C15usula nona -Da recomposi€ao do equilfbrio econ6mico-financeiro do contrato:
9.1. Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a Administra¢ao
poder5 restabelecer a relacao pactuada, nos termos do art. 65, inciso 11, alinea d, da Lei

n9

8.666/93

e

alterac6es

posteriores,

mediante

comprovacao

documental

e

requerimento expresso da contratada.

Clausula d6cima -Dos acr6scimos e supress6es:
10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic6es contratuais, os

acr6scimos ou supress6es sobre as quantidades, de ate 250/o (vinte e cinco por cento) do

a

valor inicial atualizado do contrato.

Clausula d6cima primeira - Da atualizacao monet5ria em decorrencia de atraso de

pagamento:
11.1. 0 n5o pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo
estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da clausula setima,
ensejara a atualiza¢ao do respectivo valor pelo IGP- M -I'ndice Geral de Pre¢os de
Mercado, da Fundacao Gettllio Vargas, utilizando-se a seguinte f6rmula:
VA = VDl / lNI X INF onde:

VA = Valor Atualizado VDI = Valor lnicial

INl = lGP-M/FGV na data inicial INF = IGPM/FGV na data final

---.-i?-
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Clausula d6cima segunda -Do reajustamento de pre¢os:
12.1. Os precos contratados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigencia do

presente contrato, admitida a revisao no caso de desequilibrio da equa¢5o econ6micofinanceira inicial deste instrumento.

12.1.1. Os pre¢os contratados que sofrerem revisao nao ultrapassar5o aos precos

praticados no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a epoca da
assinatura do contrato.

12.1.2. Ser5o considerados compativeis com os de mercado os precos contratados que

forem iguais ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar.

C15usula d6cima terceira -Da altera€ao contratual:
13.1. 0 contrato podera ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n9 8.666/93 e
alterac6es posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida altera€ao, caso

haja, sera realizada atrav6s de termo de aditamento.

Clausula d6cima quarta -Da fiscalizac5o:
14.1. A contratante indicara uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de
fiscaliza¢ao da execu¢ao deste instrumento de contrato.
14.2. As decis6es e/ou providencias que ultrapassarem a competencia do fiscal do

contrato deverao ser encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em tempo h5bil, para
ado¢5o das medidas cabiveis.

Clausula d6cima quinta responsabilidades das partes:

Do

reconhecimento

dos

direitos,

obrigac6es

e

15.1. Constituem direitos da contratante, receber o objeto deste contrato nas condi¢6es
aven¢adas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
15.2. Constituem obrigac6es e responsabilidade da contrata'nte:
15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execucao deste contrato;

15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Clausula do Pagamento;
15.2.3. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execuc5o

do contrato.
15.3. Constituem obriga¢6es da contratada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR
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15.3.1. Entregar o(s) servi¢o(s) a(s) sua(s) expensas, em dias dteis e no horario de

expediente;
15.3.2. A(s) prestacao(6es) de servi¢o(s) devera(5o) ser executada(s), rigorosamente nas

especificac6es, prazos e condic6es estabelecidas neste instrumento;
15.3.3. A(s) prestacao(6es) de servico(s) dever5(ao) ser executada(s), de acordo com a

Ordem de execucao, durante o prazo de vigencia deste contrato;
15.3.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necess5rios para o

adimplemento das obrigac6es decorrentes deste contrato;
15.3.5. Nao transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
15.3.6. Sujeitar-se a mais ampla fiscaliza¢ao por parte da contratante, prestando todos

os esclarecimentos solicitados a e atendendo as reclama¢6es procedentes, caso
ocorram;

15.3.7. Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de forca maior, dentro
do prazo de 02 (dois) dias dteis ap6s a verifica¢5o do fato e apresentar os documentos
para a respectiva aprovacao, em ate 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua
ocorrencia, sob pena de nao serem considerados;
15.3.8.

Atender aos

encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais

e

comerciais

decorrentes da execu¢5o do presente contrato;
15.3.9. Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢6es assumidas, inclusive manter todas as condic6es de habilita¢ao e qualificacao
exigidas na licita¢ao;

15.3.10. A Contratada responder5, de maneira absoluta e inescus5vel, pela perfeita
condi¢5o da(s) prestac5o(5es) de servi¢o(s, inclusive sua(s) quantidade(s) e qualidade,

competindo-lhe tamb6m, a do(s) produto(s) que nao aceito(s) pela fiscaliza¢ao da

Contratante dever5(ao) ser trocado(s);
15.3.11. Serao de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes

que porventura ocorram na entrega do(s) produto(s) e o uso indevido de patentes e
registros; e
15.3.12. Atender, imediatamente, todas as solicita¢6es da fiscalizacao da Contratante,

relativamente a execucao do contrato.
15.4. Constituem responsabilidades da contratada:

15.4.1. Todo e qualquer dano que causar a contratante, ou a terceiros, ainda que

culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatario, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢ao ou acompanhamento pela contratante;
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15.4.2. Toda e qualquer tipo de autuacao ou acao que venha a sofrer em decorrencia da

execucao dos servicos em questao, bern como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decis6es judiciais, eximindo a
contratante de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

15.4.3. Toda e quaisquer multas, indenizac6es ou despesas impostas a contratante por

autoridade competente, em decorrencia do descumprimento de lei ou de regulamento

a ser observado na execucao do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serao
reembolsadas a contratante, que ficara, de pleno direito, autorizada a descontar, de

qualquer pagamento devido a contratada, o valor correspondente.

15.4.4. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos

referidos danos ou prejuizos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que
lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada
a pr6via defesa.

15.4.5. 0 valor a ser ressarcido a contratante nos casos de prejuizos em que a contratada
for responsabilizada sera apurado utilizando-se o indice IGP-M -1ndice Geral de Pre¢os

de Mercado, da Funda¢5o Gettilio Vargas, obtido no perfodo compreendido entre a data

da ocorrencia do fato que deu causa ao prejuizo e a data do efetivo ressarcimento a
contratante, utilizando-se a seguinte f6rmula:
VA = VDl / lNI X INF onde:

VA = Valor Atualizado VDI = Valor lnicial

lNl = lGP-M/FGV do mss em que ocorreu o prejuizo (indice inicial) lNF = lGP-M/FGV do

mss do ressarcimento (indice final)

15.5. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades

previstas em lei no caso rescis5o administrativa deste contrato decorrente de
inexecu¢ao total ou parcial do mesmo.

Clausula d6cima sexta -Da rescisao do contrato:
16.1. A rescis5o do contrato tera lugar de pleno direito, a crit6rio da contratante,
independentemente de interposicao judicial ou extrajudicial, em conformidade com o
art. 55, inciso lx, da Lei n9 8.666/93 e suas altera¢6es posteriores nos casos previstos
nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Clausula d6cima s6tima -Das penalidades:
17.1. Pelo nao cumprimento das obriga¢6es assumidas, garantida a previa defesa em

processo regular, a empresa prestadora de servi¢o ficara sujeito as seguintes
penalidades, sem prejuizo das demais comina¢5es aplicaveis:

V:t
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17.1.1. Advertencia;
17.1.2. Multa;

17.1.3. Suspens5o temporaria para licitar e contratar com a contratante;
17.1.4. Declaracao de inidoneidade.

17.2. A penalidade de advertencia sera aplicada em caso de faltas ou descumprimento

de clausulas contratuais que nao causem prejuizo a contratante e sera publicada na
imprensa oficial.

a

17.3. A contratada sujeitar-se-a a multa de 0,3% (tres d6cimos por cento) sobre o valor

da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 319 (trig6simo

primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/ execucao deste
contrato.
17.4. No caso de atraso na meta/ execucao deste contrato por mais de 30 (trinta) dias,
poder5 a contratante, a partir do 319 (trig6simo primeiro) dia, a seu exclusivo crit6rio,
rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da

contratada em participar de licitac6es ptiblicas realizadas pela contratante por urn prazo
de ate 05 (cinco) anos.
17.5. As multas previstas nos incisos do tern 17.1 desta cl5usula sao aplic5veis

simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da clausula d6cima quinta, sem

prejuizo, ainda, de outras cominac6es previstas neste instrumento.

a

17.6. A multa sera descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada
ou ainda judicialmente.

17.7. A penalidade de suspensao temporaria para licitar e contratar com a contratante,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, sera publicada na imprensa oficial e podera ser aplicada

nos seguintes casos mesmo que desses fatos nao resultem prejuizos a contratante:
17.7.1. Reincidencia em descumprimento de prazo contratual;

17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigac5o contratual;
17.7.3. Rescis5o do contrato.

17.8. A penalidade de declara¢ao de inidoneidade podera ser proposta se a contratada:
17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obriga¢ao contratual, desde que desses

fatos resultem prejuizos a contratante;
17.8.2. Sofrer condenacao definitiva por pr5tica de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigac6es fiscais ou parafiscais;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PA¢O DO LUMIAR

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

17.8.3. Tiver praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licita¢ao.
17.9. As san¢6es previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4, poderao ser aplicadas

juntamente com a do 17.1.2 deste instrumento.
17.10. As penalidades de suspensao temporaria e de declara¢5o de inidoneidade,

aplicadas pela contratante, ap6s a instruc5o do pertinente processo no qual fica
assegurada a ampla defesa da contratada, serao publicadas na imprensa oficial.
17.11. A penalidade de declara¢5o de inidoneidade, implica na impossibilidade da

contratada de se relacionar com a contratante.

ri

17.12. A falta da(s) prestacao(6es) de servico(s) para execucao deste contrato, nao

poder5 ser alegada como motivo de forca maior para o atraso, m5 execucao ou
inexecucao da execucao dos servicos objeto deste contrato e nao a eximira das
penalidades a que esta sujeita pelo n5o cumprimento dos prazos e demais condic6es
estabelecidas.

Clausula d6cima oitava -Dos ili'citos penais:
18.1. As infra¢6es penais tipificadas na Lei n9 8.666/93 e suas alterac6es posteriores

ser5o objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais
comina¢6es aplic5veis.

Clausula d6cima nona -Da troca eventual de documentos:
19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, sera realizada

a

atrav6s de protocolo.

19.1.1. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos.

Clausula vig6sima -Dos casos omissos:
20.1. Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei n910.520/2002, Lei n9123/2006 e

alterac6es posteriores,

Decreto

Municipal

ng 3356/2019,

Decreto Municipal

n9

3357/2019, e subsidiariamente, no que couber, as disposi¢6es da Lei n9 8.666/93 e suas
alterac6es posteriores, e dos principios gerais de direito.

Clausula vig6sima primeira -Da publicac5o resumida deste instrumento
21.1. Em conformidade com o artigo 61, paragrafo tlnico, da Lei n9 8.666/93 e alterac6es

posteriores, a publica¢ao resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos
(se houver), sera efetuada na imprensa oficial (art. 69, XIIl, Lei n9 8.666/93 e alterac6es

posteriores), ate o 59 (quinto) dia dtil do mss seguinte ao de sua assinatura.

Clausula vig6sima segunda -Do Foro:
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22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paco do Lumiar- MA, para dirimir quaisquer

dtividas oriundas da interpretacao deste contrato com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposic6es contidas na preste ata, as partes assinam

o presente instrumento, que foi impresso em 03 (tres) vias de igual teor, na presenca de
duas testemunhas para que surtam seus legais e juridicos efeitos.

r\
Secretaria Municipal de Administracao e
Financas

Sr. Izaias Delfino dos Santos

Flavia Virginia Pereira Nolasco

Representante da Empresa

Secretaria

CPF: CIW}ttq© €w?tz
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 01/2020/PE/004/2020-PMPL
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N9 01/2020/PE/004/2020.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIcl'PIO

DE PACO DO LUMIAR- MA, POR MEIO
DA

SECRETARIA

ADMINISTRA¢AO

MUNICIPAL

E

FINANCAS

DE

E

A

EMPRESA IZAIAS DELFINO DOS SANTOS-

ME

a

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam

firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n9 10.520/2002, Lei ng 123/2006 e
altera¢6es posteriores,

Decreto

Municipal

n9 3356/2019,

Decreto

Municipal

n9

3357/2019, e subsidiariamente, no que couber, as disposic6es da Lei n9 8.666/93 e suas
alterac6es posteriores, assim como pelas clausulas expressas:
CONTRATANTE

a

Poder executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR

Unidade administratjva

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINAN¢AS

Cnpj

06.003.636/0001-73
ESTRADA DE RIBAMAR, MA 201, BAIRRO VILA NAZARE, CEP

Endere¢o

65.130-000, PACO DO LUMIAR/MA

E-mail

semafip@pacodo!umiar.rna.gov.br

Representante

FLAVIA VIRGINIA PEREIRA NOLASCO

Cargo/Fun€5o

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CPF n9

697.317.213-04

CONTRATADO
Raz5o Social

lzAIAS DELFINO DOS SANTOS-ME

CNPJ n9

26.529.188/0001-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 D0 LUMIAR
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VENIDA MAESTRO JOAO NUNES/AVENIDA ANA JANSEN,

Endereco

PAVIMENTO 05, T 11, SALA 508, N9 09, PONTA D' AREIA, CEP:

65.077-300, SAO LUI'S/MA

elefone

a

(98) 3042-1075

E-mail

suporte@delfinsistemas.com.br

Representante

lzAIAS DELFINO DOS SANTOS

C.I. / 6rg5o emissor

2001002133244 -SSP/CE

CPF n9

979.091.903-44

Clausula primeira -Do objeto:

1.1. 0 presente contrato tern por objeto, por parte da contratada, registro de precos
por 12 (doze) meses para contratac5o de empresa especializada em locac5o e licenca de
SISTEMA

INTEGRADO

DE

ADMINISTRA¢AO

ORCAMENTARIA,

FINANCEIRA

E

ORCAMENTO Pl)BLICO, visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais de

Paco do Lumiar, observando as condic6es e especificac6es constantes no Edital, com
itens

de

PARTICIPACAO

EXCLUSIVA

com

COTA

RESERVADA

de

ate

25%

para

Microempresas -ME's, Empresas de Pequeno Porte -EPP's e Microempreendedores
lndividuais

- MEl's,

especializada

no

ramo,

nos termos

do Art.

48, Ill, da Lei

Complementar n° 147 /2014.

a

Clausula segunda -Da vinculac5o deste instrumento e fundamento legal:
2.1. Este contrato tern como amparo legal a licitacao na modalidade Preg5o Eletr6nico

Ng 004/2020 e rege-se pelas disposi¢6es expressas do Decreto Federal 10.024/2019, Lei

n° 123/2006 e alterac6es posteriores, Decreto Municipal

n° 3356/2019,

Decreto

Municipal n° 3357 /2019 e subsidiariamente, no que couber, as disposi¢6es da Lei n°

8.666/93 e suas alterac6es posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito pdblico
e aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposic6es de direito privado. A proposta de preco da empresa vencedora passa a

integrar este contrato.

Clausula terceira -Do valor contratual:
3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagara a Contratada o valor global de RS

161.280,00 (cento e sessenta e urn mil, duzentos e oitenta reais), conforme se verifica

aba,xo

(¢/
-
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a

I

Ll1!

LOCACAO DE SISTEMAlNTEGRADODEADMINISTRACAO

1

a

OR¢AMENTARIA,FINANCEIRA

EOR¢AMENTOPl)BLICA(LICENCADEUSO)

MEs

12

R$ 13.440,00 R$ 161.280,00

3.2. Da garantia de execu¢ao do contrato:

3.2.1. Nao sera exigida garantia da execucao do contrato, mas fica reservado a
CONTRATANTE, o direito de reter do valor devido a CONTRATADA, a importancia

monet5ria referente ao pagamento de multas, indenizac6es e ressarcimentos relativos
a qualquer dano causado a administracao.
3.3.1.1. Caso a importancia monetaria retida para pagamento de obrigac5o nao

cumprida ou de

multa

aplicada,

ap6s o devido

processo

legal, assegurado o

contradit6rio e a ampla defesa, n5o seja suficiente para quita¢ao do d6bito, fica a

contratada obrigada a pagar o montante da diferenca do valor apurado, no maximo de
48hs (quarenta e oito horas), a contar da data em que for notificada pela Prefeitura
Municipal Paco do Lumiar.

a

Clausula quarta -Da classificac5o orcamentaria e financeira dos recursos:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitacao correr5o por conta dos recursos
especificos consignados no orcamento da Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar-MA,
classificada conforme abaixo especificado:
alor global (RS)

UnidadeOr¢amentaria

Funcao

ub-func5o

Programa

Projeto/atividade

R$ 161.280,00

02.0206-Secretaria Municipal de Administra¢ao e Financas

04-Administra¢ao
122-Administracao Geral

0107-Gestao Moderna e Eficiente
2.016 -Func. e Manut. da Sec. Municipal de Administracao e
Financas
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Categoria Econ6mica 3.3,90.40.00 -Serv. Tecnologia lnformac5o/Comunic. -PJ

Fonte de recurso

0100000000 - Recursos Ordinarios

4.2. Em caso de prorro gacao contratual ou alteracao/ inclus5o dos respectivos cr6ditos
orcamentarios e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licita¢5o correrao

por conta dos recursos especificos consignados no orcamento vigente, devidamente
classificadas em termo de aditamento de contrato.
Clausula quinta -Da vigencia:

a

5.1. 0 presente contrato iniciar-se-a na data de sua assinatura e tera vigencia por 12
(doze) meses.

Clausula sexta -Da forma, prazo, local de entrega do(s) servi€os(s):
6.1. Os servicos serao executados de acordo com as diretrizes do Termo de Referencia;
6.2. O(s) servico(s) dever5o ser entregues no prazo maximo em 24 (vinte e quatro) horas

a contar do recebimento da ordem de servico.
6.3. A entrega sera no municipio de Paco do Lumiar-MA, nos locais indicados na ordem
de servicos, sem Onus a esta administra¢5o pdblica.

Clausula s6tima -Do pagamento:
7.1. 0 pagamento sera efetuado referente aos servi¢os prestados pela contratante,
mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresenta¢ao de Nota Fiscal/Fatura,

a

ap6s a comprovacao de que a contratada esta em dia com as obrigac6es relativas a
regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada devera, obrigatoriamente,

apresentar, no ato do pagamento, as referidas certid6es.
7.1.1. Certid5o Conjunta Negativa, ou Certid5o Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuic6es Federais e Divida Ativa da Uniao, emitida pela

Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Federal.

7.1.2. Certid5o Negativa de Debitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,

expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.3. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida

Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,

comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

`

/
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7.1.4. Certid5o Negativa de D6bitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,
relativa a atividade econ6mica, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da

empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.1.5. Certid5o Negativa, ou Certid5o Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa do Municipio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.1.6. Certidao Negativa de Debito, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade

Social -lNSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
7.1.7. Certificado de Regularidade de Situacao do FGTS -CRF, emitido pela Caixa

A

Econ6mica Federal -CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por

Tempo de Servico.
7.1.8. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justica

do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistencia de d6bitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

7.2. 0 pagamento sera creditado diretamente na conta bancaria da contratada, no prazo
n5o superior a 30 (trinta) dias, contados da emissao do termo de recebimento definitivo

e mediante a apresentacao das certid6es enumeradas no item 7.1 deste instrumento.

7.3. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada caso esta esteja em situacao
irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certid6es

enumeradas no item 7.1 deste instrumento deverao estar validas para o dia do

®

pagamento. Caso contrario, se quaisquer das certid6es estiverem com prazo de validade
expirado, o pagamento nao sera efetivado enquanto a(s) mesma(s) nao for(em)
regularizada(s).

7.4. E vedada expressamente a realiza¢ao de cobran¢a de forma diversa da estipulada

neste Contrato, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto
de titulo, sob pena de aplica¢ao das sanc6es previstas neste instrumento e indenizac5o

pelos danos decorrentes.
7.5. A fatura nao aprovada pela Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar- MA sera

devolvida a contratada para as necessarias correc6es, com as informac6es que

motivaram sua rejeicao, contando- se o prazo para pagamento da data da sua
reapresenta¢5o.

7.6. Para cada ordem de servico, a contratada devera emitir nota fiscal/fatura

correspondente a mesma.
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7.7. N5o haver5 distinc5o entre condic6es de pagamento para empresas brasileiras e

estrangeiras. As condic6es de pagamentos ser5o equivalentes.
7.8. A '`Certidao Negativa de D6bito, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade

Social - lNSS'', sera substituida ``Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta

Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribui¢6es Federais e Divida Ativa da

Uniao", desde que esta tenha sido emitida a partir de 20 de novembro de 2014,
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Minist6rio da Fazenda).

Clausula oitava -Dos encargos de mora por atraso de pagamento:

a

8.1. A contratante nao arcar5 com os encargos da mora por atraso de pagamento
decorrente de ausencia total ou parcial da documentacao habil ou pendente de
cumprimento de quaisquer clausulas constantes da clausula s6tima deste instrumento,

por parte da contratada.

Clausula nona -Da recomposi€ao do equilfbrio econ6mico-financeiro do contrato:
9.1. Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a Administracao
poder5 restabelecer a relac5o pactuada, nos termos do art. 65, inciso 11, alinea d, da Lei

n9

8.666/93

e

altera¢6es

posteriores,

mediante

comprovac5o

documental

e

requerimento expresso da contratada.

Clausula d6cima -Dos acr6scimos e supress6es:
10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic5es contratuais, os

acr6scimos ou supress6es sobre as quantidades, de ate 250/o (vinte e cinco por cento) do

a

valor inicial atualizado do contrato.

C15usula d6cima primeira - Da atualiza€5o monetaria em decorrencia de atraso de

pagamento:
11.1. 0 n5o pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo
estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da clausula s6tima,
ensejara a atualizacao do respectivo valor pelo lGP- M -l'ndice Geral de Precos de
Mercado, da Fundac5o Getdlio Vargas, utilizando-se a seguinte f6rmula:
VA = VDI / lNI X INF onde:

VA = Valor Atualizado VDl = Valor lnicial

lNI = lGP-M/FGV na data inicial lNF = lGPM/FGV na data final

``=.=`£ev W,
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Clausula d6cima segunda -Do reajustamento de preEos:
12.1. Os precos contratados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigencia do

presente contrato, admitida a revisao no caso de desequilibrio da equac5o econ6micofinanceira inicial deste instrumento.

12.1.1. Os precos contratados que sofrerem revisao nao ultrapassar5o aos precos

praticados no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a epoca da
assinatura do contrato.

a

12.1.2. Serao considerados compativeis com os de mercado os precos contratados que
forem iguais ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar.

Clausula d6cima terceira -Da alteracao contratual:
13.1. 0 contrato podera ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n9 8.666/93 e
alterac6es posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida altera¢5o, caso

haja, sera realizada atraves de termo de aditamento.

Clausula d6cima quarta -Da fiscaliza¢ao:
14.1. A contratante indicara uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de
fiscalizac5o da execucao deste instrumento de contrato.
14.2. As decis6es e/ou providencias que ultrapassarem a competencia do fiscal do

contrato deverao ser encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em tempo habil, para

a

adocao das medidas cabiveis.

Clausula

d6cima

quinta

-

Do

reconhecimento

dos

direitos,

obriga¢6es

e

responsabilidades das partes:
15.1. Constituem direitos da contratante, receber o objeto deste contrato nas condi¢6es
aven¢adas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
15.2. Constituem obrigac6es e responsabilidade da contratante:
15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execucao deste contrato;

15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na C15usula do Pagamento;

15.2.3. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execu¢ao

do contrato.
15.3. Constituem obriga¢6es da contratada:
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15.3.1. Entregar o(s) servico(s) a(s) sua(s) expensas, em dias l]teis e no horario de

expediente;
15.3.2. A(s) presta¢ao(6es) de servico(s) devera(ao) ser executada(s), rigorosamente nas

especificac6es, prazos e condi¢6es estabelecidas neste instrumento;
15.3.3. A(s) prestacao(6es) de servico(s) devera(5o) ser executada(s), de acordo com a

Ordem de execucao, durante o prazo de vigencia deste contrato;
15.3.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessarios para o

adimplemento das obriga¢6es decorrentes deste contrato;

a

15.3.5. Nao transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
15.3.6. Sujeitar-se a mais ampla fiscalizac5o por parte da contratante, prestando todos

os esclarecimentos solicitados a e atendendo as reclama¢6es procedentes, caso
ocorram;

15.3.7. Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de forca maior, dentro

do prazo de 02 (dois) dias dteis ap6s a verificacao do fato e apresentar os documentos
para a respectiva aprovac5o, em ate 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua
ocorrencia, sob pena de n5o serem considerados;
15.3.8.

Atender aos

encargos trabalhistas,

previdenciarios,

fiscais

e

comerciais

decorrentes da execu¢ao do presente contrato;
15.3.9. Manter durante toda a execuc5o do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢5es assumidas, inclusive manter todas as condic6es de habilitacao e qualificacao

a

exigidas na licitac5o;

15.3.10. A Contratada respondera, de maneira absoluta e inescus5vel, pela perfeita
condicao da(s) prestacao(6es) de servico(s, inclusive sua(s) quantidade(s) e qualidade,

competindo-lhe tambem, a do(s) produto(s) que nao aceito(s) pela fiscaliza¢ao da

Contratante devera(ao) ser trocado(s);
15.3.11. Serao de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes

que porventura ocorram na entrega do(s) produto(s) e o uso indevido de patentes e
registros; e
15.3.12. Atender, imediatamente, todas as solicitac6es da fiscalizacao da Contratante,

relativamente a execuc5o do contrato.
15.4. Constituem responsabilidades da contratada:

15.4.1. Todo e qualquer dano que causar a contratante, ou a terceiros, ainda que

culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatario, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizac5o ou acompanhamento pela contratante;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

15.4.2. Toda e qualquer tipo de autuac5o ou acao que venha a sofrer em decorrencia da

execuc5o dos servicos em questao, bern como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decis6es judiciais, eximindo a
contratante de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

15.4.3. Toda e quaisquer multas, indenizac5es ou despesas impostas a contratante por

autoridade competente, em decorrencia do descumprimento de lei ou de regulamento
a ser observado na execucao do contrato, desde que devidas e pagas, as quais ser5o
reembolsadas a contratante, que ficara, de pleno direito, autorizada a descontar, de

qualquer pagamento devido a contratada, o valor correspondente.

a

15.4.4. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos

referidos danos ou prejuizos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que
lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada
a pr6via defesa.

15.4.5. 0 valor a ser ressarcido a contratante nos casos de prejuizos em que a contratada
for responsabilizada sera apurado utilizando-se o indice lGP-M -l'ndice Geral de Precos

de Mercado, da Fundacao Getullio Vargas, obtido no periodo compreendido entre a data

da ocorrencia do fato que deu causa ao prejuizo e a data do efetivo ressarcimento a
contratante, utilizando-se a seguinte f6rmula:
VA = VDl / lNI X INF onde:

VA = Valor Atualizado VDl = Valor lnicial

lNl = lGP-M/FGV do mss em que ocorreu o prejuizo (indice inicial) lNF = lGP-M/FGV do

®

mss do ressarcimento (indice final)

15.5. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades

previstas em lei no caso rescisao administrativa deste contrato decorrente de
inexecucao total ou parcial do mesmo.

C15usula d6cima sexta -Da rescisao do contrato:
16.1. A rescis5o do contrato ter5 lugar de pleno direito, a crit6rio da contratante,

independentemente de interposicao judicial ou extrajudicial, em conformidade com o

art. 55, inciso lx, da Lei ng 8.666/93 e suas altera¢6es posteriores nos casos previstos
nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Clausula d6cima s6tima -Das penalidades:
17.1. Pelo nao cumprimento das obrigac6es assumidas, garantida a previa defesa em

processo regular, a empresa prestadora de servico ficara sujeito as seguintes
penalidades, sem prejuizo das demais cominac6es aplicaveis:

``-€.i.S-|j -,
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17.1.1. Advertencia;
17.1.2. Multa;

17.1.3. Suspensao temporaria para licitar e contratar com a contratante;
17.1.4. Declarac5o de inidoneidade.

17.2. A penalidade de advertencia sera aplicada em caso de faltas ou descumprimento

de clausulas contratuais que nao causem prejuizo a contratante e sera publicada na
imprensa oficial.

a

17.3. A contratada sujeitar-se-a a multa de 0,3% (tres d6cimos por cento) sobre o valor

da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 319 (trigesimo

primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/ execu¢ao deste
contrato.
17.4. No caso de atraso na meta/ execu¢5o deste contrato por mais de 30 (trinta) dias,
podera a contratante, a partir do 319 (trig6simo primeiro) dia, a seu exclusivo crit6rio,
rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da

contratada em participar de licitac6es ptiblicas realizadas pela contratante por urn prazo
de ate 05 (cinco) anos.
17.5. As multas previstas nos incisos do tern 17.1 desta cl5usula sao aplicaveis

simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da clausula d6cima quinta, sem

prejuizo, ainda, de outras cominac6es previstas neste instrumento.

17.6. A multa sera descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada

a

ou ainda judicialmente.

17.7. A penalidade de suspensao temporaria para licitar e contratar com a contratante,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, sera publicada na imprensa oficial e podera ser aplicada

nos seguintes casos mesmo que desses fatos nao resultem prejuizos a contratante:
17.7.1. Reincidencia em descumprimento de prazo contratual;

17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigacao contratual;
17.7.3. Rescisao do contrato.

17.8. A penalidade de declaracao de inidoneidade podera ser proposta se a contratada:
17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigacao contratual, desde que desses

fatos resultem prejuizos a contratante;
17.8.2. Sofrer condena¢5o definitiva por pratica de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigac6es fiscais ou parafiscais;
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17.8.3. Tiver praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacao.
17.9. As sanc6es previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4, poder5o ser aplicadas

juntamente com a do 17.1.2 deste instrumento.
17.10. As penalidades de suspensao temporaria e de declarac5o de inidoneidade,

aplicadas pela contratante, ap6s a instrucao do pertinente processo no qual fica
assegurada a ampla defesa da contratada, ser5o publicadas na imprensa oficial.
17.11. A penalidade de declaracao de inidoneidade, implica na impossibilidade da

contratada de se relacionar com a contratante.

a

17.12. A falta da(s) prestacao(6es) de servi¢o(s) para execuc5o deste contrato, n5o

podera ser alegada como motivo de forca maior para o atraso, m5 execucao ou
inexecucao da execucao dos servicos objeto deste contrato e nao a eximira das
penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais condic6es
estabelecidas.

Clausula d6cima oitava -Dos ilicitos penais:
18.1. As infra¢6es penais tipificadas na Lei n9 8.666/93 e suas alterac6es posteriores

serao objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais
comina¢6es aplic5veis.

Clausula d6cima nona -Da troca eventual de documentos:
19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, sera realizada
atrav6s de protocolo.

a

19.1.1. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos.

Clausula vig6sima -Dos casos omissos:
20.1. Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei n910.520/2002, Lei n9123/2006 e

alterac6es posteriores,

Decreto

Municipal

n9 3356/2019,

Decreto

Municipal

n9

3357/2019, e subsidiariamente, no que couber, as disposic6es da Lei n9 8.666/93 e suas
alterac6es posteriores, e dos principios gerais de direito.

Clausula vig6sima primeira -Da publicacao resumida deste instrumento
21.1. Em conformidade com o artigo 61, paragrafo tinico, da Lei n9 8.666/93 e alterac6es

posteriores, a publicac5o resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos
(se houver), sera efetuada na imprensa oficial (art. 69, XIIl, Lei n9 8.666/93 e alterac6es

posteriores), ate o 59 (quinto) dia dtil do mss seguinte ao de sua assinatura.

C15usula vig6sima segunda -Do Foro:
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22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paco do Lumiar-MA, para dirimir quaisquer

dJlvidas oriundas da interpretacao deste contrato com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposic6es contidas na preste ata, as partes assinam

o presente instrumento, que foi impresso em 03 (tres) vias de igual teor, na presenca de
duas testemunhas para que surtam seus legais e juridicos efeitos.

A
Secretaria Municipal de Administra¢ao e
Finan€as

Sr. Izaias Delfino dos Santos

Flavia Virgi'nia Pereira Nolasco

Representante da Empresa

Secretaria

a
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