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ESTADO DE SERGIPE

MUNICíPIO DE NOSSA SENHORA DAi I}o I .

CoNTRATO No 02/ 2O2O

CoNTRATO DE PRESTAÇAC DE -.ERVrçO,
QUE EilTRE SI FrRr'ÂÀr't Ê) FUNDO
í{UNICIPAL DE ASSISTÊ\CI,1 5Í?.:iAL OE
NOSSA SEÍ{HORA DAS f)Oí<E5.,-iE, E A
ET,IPRESA 3TECNOS TEcNOLOcIA : roA, DE
ACORDO COM A INEXIGIBILIDAD.T !T' I.-} J I.'-O2C.

] FUNDO ÍIIUÍ{ICTPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NO55A
?essoa lurídica de Direito Público, com CNPJ no 14.498,649,/C\-OL- .

dos Reis Lima Neto, no 35, Bairro Centro, Nossa Senhora das Da:€.s, :
denominada LOCATÁRIO, representada por sua Gestor-a, a Sr:.
SOUZA SANTOS, brasileira, maior, capaz, portadora do R,G nc rt.
575.628.905-44, residente e domiciliada à Avenida Beira t/r.. r

G.ageru, Aracaju/SE - CEP: 49025-040 e a empresa 3TECNDS
,rscrita no CNPJ sob o no 09.568.632l0001-20, sedr,,r(l I

Souza Fontes. no 98, Bairro Salgado Filho, CEP 4902C +l: .

denominada CONTRATADA, aqui representada por ijL :
NASCIIIIENTO CERQUEIRA,, portador de CPF Sob o fi . ] :

3.018.433-9 SSP/SE e ROGERIO DE SOUZA CARDOSO, I

nt) 950.893.145-00 e RG no 1.162.37O SSP/SE ten:c..
orocesso de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento t'ro ar:i.:l
8.666/1993 e sua atual redação, resolvem celebrar o prese"t3
cláusulas e as condições seguintes:

C'-AUSULA PRI MEIRA - DO OBTETO íaÉ. s5. inciso I. da Ll r :

2,1. Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA
Dor preço global, de acordo com as necessidades da CONTRAÍA|']T
estabelecidas na Cláusula Quinta deste instrumento, visando â L-er
deste Contrato.

3.1. Em contraprestação aos serviços previstos na cle.-:_<er :, .
CONTRATANTE a pagar a CONTRATADA a importância {n{jT,,,.
duzentos e sessenta e dois rêais e cinquênta ê oito cêntavos) -,.
.e R$ 15.150,96 (quinzê mil, cento e canquenta reais e nov€ntá
:Jordo com a tabela abaixo:
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CLÀUSULA TERCEIRA. DO PRECO, DAS CONDICõES DE ?&AI,],i]\,I? i,EJ T. -)..,. !.0! LSgIII, dA Lei no 8.66
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Calçâdão Joâo dos Reis l-ima Neto.35 Ceílro - Nossa Senhon ürs i ,L) j. \

Cn-PJ n' 14..t98.ó49lffi01-99 Tel : (79) 326)- i-it:

#
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1.1. O presente Contrato consiste na contratação de en-. -:: .r;c rlo
3istema ERP Contabilis - Software de Gestão Pública, Ívlóc u .: : , r.tt,:rio
IFPA, LOA. LDO), Administrativo e Financeiro, Contabilidad€, --.n. ,tra tle
)agamento, Gestão de Pessoal. Portal do Servidor Público, Alrc'rr,- : , ,r:o'rio-iorr as especificações constantes no Processo de Inexigrbi ic..j s:a da
:rntratada, de acordo com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93i p:,;s: . : I : fa;:3r
parte integrante do presente instrumento para todos os fins de i rcit.

cLÁusuLA SEGUNDA - pO REGIME pE EXECUCÃO íarl _g-L i., --i ..1, 1, .ei f
8.665/93).

\--_
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ESTADO DE SERCIPE

nrtrutcÍplo DE Nossl SENHoRA DAS DoREs

VL TOTAL
R

R$ s.36s,92

R$ 236 R$ ?.'81S,!ql
197 28 R 2 ]9L3_

R 15.150 9
6
6

§1o Os pagamentos serão efetuado em até 30 (trinta) dias, através de crédito na Conta
Bancária do contratado, obedecendo a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, para cada fonte diferenciada de recurso, salvo quando presentes relevantes
razões de interesse público mediante prévia justificativa da autoridade competente,
devidamente publicada, a teor do que dispõe o art. 70§ 20, inciso III, da Lei no 4.320/1964, art.
50 e 70, § 20, inciso III, da Lei no 8.666/93.
§2o Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Estadual e
Federal e prova de regularidade perante o FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.
§3o Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de liquidação
de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
§4o Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
§5o Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratado.
§60 No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no
caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.
§7o Nestes preÇos estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da
execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

cúusulA ouARÍA - DA VrGÊNCIA íArt. 55, inciso tV, da Lêi no 8.666/93)

4.1. O presente Contrato terá
assinatura.

prazo de vigência de 12 meses a contar da data da sua

IT E ltt HóDULo QTD
VL UNIT

(R$)
1.1 Planejamento Orçamentário
t.2 Ad ministrativo e Financeiro
1.3 Contabilidade e Lei 131

72 R$ 447,t61

2,7 Folha de Paqamento
)) Gestão de Pessoa I

Porta I do Servidor Público
2

2.3
L23,1 Almoxarifado
t24 4.7 Patrimôn io

Total Geral R$ 1.262,58

5.1, A CONTRATADA deverá efetuar. obrigatoriamente, a execução dos serviços descritos na
sua Proposta, e outros que se fizerem necessários durante a execução do contrato, devendo
iniciar os mesmos num prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo único - O recebimento dos serviços dar-se-á de acordo com o disposto no art. 73, I,
a e b, da Lei no 8.666/93.

CLÁuSuLA SEXTA - DoTACÃO ORCAMENT IA íert. 55. inciso V. da Lei no 8.666/93).

6.1. As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento do Fundo
Municipal de Assistência Social de Nossa Sra. Das Dores, conforme classificação orçamentária
detalhada abaixo:

Calçalào João dos Reis Lima Ncto. 15 Centro - Nossa Scnhora das Dores/SE- CIP: {9.«)0.0tx)
CNPJ n' 14.498.G9ru01-99 I'.1 : (79) 3265-1322

L2 I ns 381,40 R$ 4.s76,80

3
R$

cLÁusuLA ourNTA - DA ExEcucÃo Dos sERvrcos (Art. 55, inciso rv. da Lei no
a.666/93)

k
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ESTADO DE SERG IPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORÁ DAS DORES

IT E ÍII UODULO QTD
VL UNIT

(R$)
VL TOTAL

( R$)

1

1.1 Planejamento O rÇa men tá rio
t2t.2 Ad ministratavo e Financeiro

1.3 Contabilidade e Lei 131
2,t Folha de Pagamento

L22.2 Gestão de Pessoa I

2.3 Po rta I do Servidor Público
3.1 Alm oxa rifad o t2 R$ 236,74

4 4.\ Patrimônio R$ 197,28
R$ r.262,58

2

R$ 2.840,q§ l
R 2.367 36

Total Geral R 15.15

§1o Os pagamentos serão efetuado em até 30 (trinta) dias, através de crédito na Conta
Bancária do contratado, obedecendo a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, para cada fonte diferenciada de recurso, salvo quando presentes relevantes
razões de interesse público mediante prévia justificativa da autoridade competente,
devidamente publicada, a teor do que dispõe o art. 70§ 20. inciso III, da Lei no 4.320/t964, art,
50 e 70, § 20, inciso III, da Lei no 8.666/93.
§2o Para fazer jus ao pagamento. a Contratada deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Estadual e
Federal e prova de regularidade perante o FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.
§3o Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de liquidação
de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
§4o Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
§5o Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratado.
§60 No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualizaÇão do valor mencionado no
caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.
§7o Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da
execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, administração, tributos. emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

cLÁusuLA oUARTA - DA VrGÊÍ{CrA (Art. 55, inciso rV, da Lei no 8.666/93)

4.1. O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 meses a contar da data da sua
assinatu ra.

CLÁUSULA oUINTA - DA ExEcUcÃo oos SERVICOS (Art, 55, inciso IV, da Lei n"
8.666/93)

5.1. A CONTRATADA deverá efetuar, obrigatoriamente. a execução dos serviços descritos na
sua Proposta, e outros que se fizerem necessários durante a execução do contrato, devendo
iniciar os mesmos num prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo único - O recebimento dos serviços dar-se-á de acordo com o disposto no art.73, I.
a e b, da Lei no 8.666/93.

CLÂU SU LÂ SEXÍA - DOTACÃO ORCÀMEN Â fÀ íârt- 55- in.isô V- .lâ Lêi no 8-666 /93)-

6.1, As despesas com o pagamênto do referido objeto estão previstas no orçamento do Fundo
Municipal de Assistência Social de Nossa Sra. Das Dores, conforme classificação orçamentária
deta lhada abaixo:

Calçadâo Joào dos Reis l-ima N!'to- l5 - Centro - Nossa Seúora das Dores/Sti. CEP: 49.ó00.000
CNPJ n" 1 4.498.649/«)0 1 -99 l el. : (79) 3265-1 122

l

R$ 447 ,t6 R$ 5.365,92

R$ 38r,40 R$ 4.s76,80

6§^+D W
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ESTADO DE SERGIPE
MuNtcÍplo DE NossA sENHoRA D.{s rloRr\

CLASSIFICAç o
OR auertÁntl ECONOM:Cq

34049 33904000

1úUSULA SETIMA - DO D -Q.Ll. PAR: E5

7,L

7,2. A Contratante, durante a vigência deste Contrato, comprortnr:- .j
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.
. Proporcionar à Contratada todas as condições necessar a:. ..- _

obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante esiãfc,.j _,"
. Designar um representante para acompanhar e fisca iz.:1. .
Contrato. que deverá anotar em registro próprio, todas as ccrTr !-.:.1
. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrênoa r: àr ic . ,

serviços, diligenciando nos casos que exigem providências r-,Àv,-.i !.

r (ti tSO

:

.l(:1;o
VII e XIrI. dâ L a no 8.666/93).

A Contratada, durante a vigência deste Contrato, comproir,ÊLi-s: .

. Pagamento dos salários, encargos socials, taxas, forne:r:',e ri ..,
e demais despesas exigidas para a execução dos serv çc; :
Contratada;
. Deverá executar os serviços descritos no presente Carl-:l:. i i

venham a ser fazer necessário durante o decorrer do peric r;:
.A Contratada deverá, se assim exigido, manter à dispc: ;ic
serviços, o responsável pela empresa.
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamentÊ .l r- i:'. :. l
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contratc r^"1_- t.< t_.i .1..,

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanharnento pel: a- ,i t'r,. i r' :
. Responsa bilíza r-se pela obtênção de Alvarás, Licenças cu ci:..,.c:.,r,- I :-.)-
Autorização que se façam necessário s à execução do Ccnt, ato
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulaüo
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contratc i i.i :r .--: r . : i:
sem prévia e expressa anuência desta.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferê,rcra rt :I . i ..i_ ::
a fusão, cisão ou incorporação, sem previa a expressa anueniiú i,: . r i

. Reparar. corrigir, remover ou substituir, às suas expensâ!. to i ..: . f,
do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou ,:.cr.---- .. _ : ,

vigência do Contrato.
.Manter, durante toda a execução do contrato. as exigêL.c;as :.. .: . t::
determinadas no procedimento da licitação que deu úr ,:rl : t

pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstês.
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.LAUSU OITAVA DAS PE ALIDADES E MULT íArt.5 inciso VII.
8.666/93'l

8,1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela ,nexecuçàc
objeto pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá apirca:- a ic,.
sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a previa oeres,-
I - advertência;
II - multa de O,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o maxr,rr. c i
sobre o valor do Contrato, êm decorrência de atraso injustificado no í.-,,'.
III - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Ctnti-rtc ,.r
tctal ou parcial do mesmo;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedinreni:
Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para llcitar ou contratar com a Acj;nrnist.à:j

GjSu-6'
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Calçadào Joâo dos Reis t-ima Neto. 35 - Centío - Nossa Seúora das ltore.§
CNPJ n' 14..{98.649/0001-99 Tct.: (79) 3265-jjtl

UNIDADE PROJETO
ATIVIDADE
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ESTADO DE SERGIPE

Nruxlcipto os NossA SENHoRA t)AS rx)nr \

cr-Áusutl NoNA - oa nescrsÃo (art. 55. inciso VIIL da Lei n' I íi66/93).

9.1. I ndependentemente de notificações ou interpelações JUdrciars o. ,-r: : 3 ,t ,-t,tuem
motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artrgos 7I ,: ' . r' . 'C,' . ti arl igo
79, da Lei no 8.666/93.
§1o - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, ,or cor,r:' :r .r:r ::, . . r,,t va a
)uizo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação c rr

§2o - No caso de rescisâo do Contrato. o Contratante fica oorigad- .i .ri .-' rI :rsà,, à
Contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de an.ecec5 , .

§3o - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláus,tla, rr':t r - I .,: solre
tr Ccntratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposic :c . - ,: Ler no
7.666/93 e alterações.

cr,-Áusula DÉcrMA DOS DIRE DO CONTRATA^{Ti: ' ':

10.1, Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contiôt(, .r ,,.) : r.c 1,, ,

ogo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, 3s ne{t,-. I .' i.
da Lel no 8.666/93.

CLAUSULÂ DECIMA PRIMEIRA - DA LEG ISLÂ AO APLICTT', -i.

f.,rce, de
;; tgO 80

l-. lo
CONTRATO E OS c SOS OMISSOS íaÉ. 55. inciso xII. da Lei no 8.666/93).

11.1. O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos Inexigibilidade de licitação Art. 25. II, que, simultaneãrnir., €

. constam do Processo Administrativo que o originou;

. não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Conti"alcs e ^t,, ::
Privado.
ParágraÍo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes q.je s-. , , i
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, tavrê-..: -.
Aditivo.

sposrço

lm nec
na ôa

-: Direito

írcs, em
). Termo

cLÁusuLA pÉcrMA SEGUNDA - DAs ALTERACÕES (Art. 6s, -tçir,.t i.Í2§.r .,:if,-

12.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de qua,:j::: ( :i:: {,.
artigo 65 da Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§1o - A Contratada fica obrigada a aceitar. nas mesmas condiçôes ct-i.ai :,1 ,r!
supressões que se fizerem necessários. até o limite legal pre\,lsto r: ,ii :.r. :l

3.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contratLr.
§2o - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limrie e.:-,r t ,:: r --.. ..:.
salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as parte.- :i, :i:.r-i.: r, ,

§2o, II da lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHA MENTO E DA F:S(.AL.i,IAC'Aú r-A-_t--_ôZ

i los no

tl:iC llTlOS ê
r.r Lei no

.. rdr_các,
.- .i q

Lei no 8.666/93).

131. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93 e em atencj'n.
296 de 11 de agosto de 2016, do TCE/SE, ficará designado seru,,dc- ,,0
específica. para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contral: ..

exercer, em nome deste município, toda e qualquer ação de orrenrâç,1
fiscalização dos serviços prestados:

,65A*G-
'l

' Çãc n"
Orti,tia

' : t1-a. .il,: e

Câlçadilo Joâo dos Reis Lima N€to. 35 - Cenúo - No6sa SênhoÍa d.!s I)oí. , i
CNPJ n' 14.49t.649/0001-99 1el.: (79I 3265- l.'ill

W

55, inciso IX. da Le
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ESTADO DE SERGIPE
MuNtcipro DE NossA sENHoRÁ DAs t)otrE\

13.2. A FISCALIZAÇAO compete, entre outras atribuições:

I - Solicitar ao contratado e seus prepostos, ou obter da Admin,i':.,r!.1: . :
ê5 providências necessárias ao bom andamento da execução clo., s-:
II-VerificaraconformidadedaexecuçãocontratUalcomajn).
,rocedimentos empregados são adequados, para garantir ô qr,a _l: d. :

IV - Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relaoon::ts , .

determinando o que for necessário à regularização das falhas or. :r,fe r. .

))J i :c/

13.3. A ação da FISCALIZAçÃO não
contratuais.

exonera a CONTRATADA de da ls

CLAUSULA DECIMA OUARTA - DO FORO

:rca êleito o Foro da Cidade de Nossa Senhora das Dores/SE, p..a c , : .r

trfesente contrato, renunciando, as partesr a qualquer outrc, --.- - , , ,ri
,, das do
:r,e s( rja.

E, assim, por estarem justas e acordadas as partes i.s!ir. , . t
ern três vias de igual teor e forma, na presença das testemulhi,s q1.,. :.. , r r r

í!rn de que produza seus efeitos legais.

' ( r:o
'li- a

l\ossa Senhora das Dores/SE, 09 de janeiro de 2020

'7-'.-..ti--w
rlXrlene àr

&c<-5*-6
REIRA DE UZA SANTOS

Gestora do Fundo Municipal de Assistê n: .; S: . ..

ntrata nte

3TEC TECNOLOGIA LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. Á**"r .t -^,^ S-L..

2 6ê.Gv)

Joào dos Reis Lima Neto- 35 - Centro - Nossa Senhora dai ICalçâdão
CNPJ n" I 4.498.6,19/0001 -99 Tel. : ( 79 I lt6: - i ti l,

Lc ls

SE OS


