Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA

N° 20180002
Pelo 1 resente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ACARÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL
DE A--ARA, CNPJ-MF, N° 05.196.54810001-72, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado
neste ito pela Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, portadora do CPF if 742.904.87220, re idente na RODOVIA PA-252, KM 05, e do outro lado LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE
DADOS 5/5 LTDA-ME, CNPJ 73.807.71110001-46, com sede na Rua Çalixto Machado, 21, Pieres Façanha,
Eusé 'o-CE, CEP 61760-000, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pela Sra.
RAIIV UNDA MENDES COSTA, residente na Rua Maria Luisa Silva n° 464, Siqueira, Fortaleza-CE, CEP 60732553, rortadora do CPF 649.054.034-72, têm justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

- Contratação de empresa para fome mento de licença de uso, suporte e manutenção de sistema informatizado de
,olha le pagamento.
SEGUNDA - DA

LEGAL

2,1 - Este contrato fundamenta-se no
TERCEIRA

-

3.1. Fixecutar o objeto deste contrato de

25, caput da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores

ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA

com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. 4ssumir a responsabilidade por
terceikos, quando no desempenho de

Lier danos ou prejuízos causados ao: patrimônio do CONTRATANTE ou a
ividades profissionais, objeto deste contrato;

3.1 ncaminhar para o Setor Finance
resp4tivas notas fiscais/faturas concer

da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA as notas de empenhos e
tes ao objeto contratual;

4 Assumir integralmente a responsat
comie1ação aos encargos trabalhistas e

por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente
neiários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. vIanter, durante toda a execução: do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condiões de habilitação e qualificação ¶xigidas na assinatura deste Contrato.
3.6. $ovidenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
3.7.
Lei

nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1°, do art. 65, da
/93 e suas alterações posteriores.
QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1

Contratante se obriga a
ões decorrentes do Tem

à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
consoante estabelece a Lei n° 8,666/93 e suas alterações posteriores;
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4.2. liscalizar e acompanhar a execução Øo objeto contratual;
4.1 Çomunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,
diligejnçiando nos casos que exigem proi 1'dências conetivas;
4.4. Pro-videnciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
CLÁ'IJSVLA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - A •Vigência deste instrumento contratual iniciará em 30 de Janeiro de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro
de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.
LÁ SULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo para a rescisão f onfratuaI os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei no 8.666/93, e poderá
ser sicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante
comu icação por escrito.
CLÃ SULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Ejm caso de inexecução total ou paral do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução
do oj eto deste contrato, submeter-sjá a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de pa4icipações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento
de coi itratar com o mesmo, por prazo nãJ superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade rara licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os mo tivos da punição, ou até que seja pzmovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;
/.2. A4 multa prevista acima será a seguine:
- Até 10% (dez por cento) do iklor total contratado,: no caso de sua não realização e/ou descumprimento de
das cláusulas contratuais;
¶
7.3 4s sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
intere$sado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
7.4. q valor da multa aplicada deverá se recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contail da data da notificação, podend. o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do
pagan4enjo, se julgar conveniente;
7.5.

9

pagamento da multa não exim'á a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à
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7.6.
CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada
duranjte a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
7,7. 4.s penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão
aceit4 por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.
OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8.1 - valor total da presente avença é de R$ 7.200,00 (sete mil, duzentos reais), a ser pago no prazo de até trinta
dias, $ontado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente
prest4dos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pele(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACA4(A e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente,
bserjiadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.
afo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada,
-se-á o índice do IPCA, a título 1e compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação
índice do dia anterior ao pagame$o pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de

CLÁUSULA NONA - DA DOT
9.1 - As despesas contratuais correrãc4 por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação
orçanjentária Exercício 2018 Atividade 501.041220012.2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal
de Alministração, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento
3.19(39.11, no valor de R$ 7.200,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado
oportijinainente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.
CLÃ SÜLA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 - 10 presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja
intere se da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA -

FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 Este Contrato encontra-se suboi inado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas posteriores alter ões, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de
,entra tos e disposições de direito privad
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11.2 Fica eleito o Foro da cidade de
caso Iãosejam dirimidas amigavelmen
11.3 - Para firmeza e como prova de]
02 (d4as) vias de igual teor, o qual,
testenjunhas abaixo.

como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato,

• as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em
de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas

ACARÁ-PA, 30 de Janeiro de 2018
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