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ESXADO OA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COUSSÀO PERMANENTE DE UCIIAÇ&O

CONTRATO N": 126/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO H* 039/2021

PRE&ÀO PRESENCIAL 9RP H" 005/2021
TERMO

DE

CONTRATO

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM

8BCRBTRARIA

DE

AEHIMISZRAÇÃO B CBSTÂO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E

SOCO TECNOLOGIA E SERWIÇOS LTDA, PARA EXECUC&O DE SERVIÇO
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de un lado o MUNICÍPIO DE SAHTA RITA, ente de Direito PCiblico
interno, sediado à Rua Juates Tâvora, n" 93, Centro, CEP: 56.300-410, Santa Rita, Estado da
Paraíba,

inscrito

no Cadastro

Gerai

do Contribuinte do Ministério da

Fazenda sob

o n'

09,159.€66/0001-61, neste ato representado pelo Secretário de Administração e Gestão o Sr.
JQ&O JOSÉ DB ALMEIDA CRUZ, inscrito no CPF/MF sob O n" 038.626.124-64, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado 60G0 TECNOLOGIA B SERVIÇOS LTDA , CNPJ n' 29.345.698/0001-69, com
sede

na

Rua

SUBTENEHTE

MANOEL

6AX0.

n°

520

-

Sala

02

-

CEP

58.040-150 - TORRE - JOÃO PESSOA-PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se reqerá pelas cláusulas e condiçdes
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
l.i. Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00005/2021, processada
nos termos da Lei Federal n" 10.520, de ii de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal

n' B.666, de 21 de Junho de 1993; Lei complementar n* 123, de 14 de Dezembro de 2006; Lei
Complementar n* 22, de 25 de Setembro de 2019; Decreto Federal n" 3.555, de 08 de Agosto de
2000; Decreto Federai n° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal n° 38. de 24 de
Outubro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DB

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO,
MANUTENÇÃO S EVOLUÇÃO DB SISTEMAS HO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIXA, PB, Q!
lOCAL/UHIDADE/INDICADA PELA CONTRATANTE, PARA PROVXMEHTO DE SERVIÇOS DIGITAIS COM APLICATIVO
DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA CCM

MONITORAMENTO E SISTEMA DB ADKINISTRAC^ E CWTROLE OB CONTRATOS/LICITAÇÕES E AUICMATIZACÁO
CCatPLEXA DOS PROCESSOS INTERNOS 8 INTERNOS, CCKUHICAÇÃO INTERNA B EXTERNA OFICIAL, PROVIMENTO
DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS. CENTRAL DE ATENDIMENTO, GESTÃO ELETRÔNICA, SISTEMAS ESPECIALISTAS
oriEGRADOS, aa ennfozmidsida com as cazacteriatlcas constantes no TERIK) DB REFERÊNCIA.
2.2. O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçdes expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de

licitação modalidade Pce^o Presencial n' 00005/2021 e instruçOes do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA ISROilRA - DO VALOR S PREÇOS:
3.1. O valor total deste contrato, a base do preço proposto, è de RS 511.500,00 (QUINHENTOS E
ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS).
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UHD

(N>TE

CUSTO HSH8AL

CUSTO ANUAL

HÊS

1

RS 39.900,00

RS 39,900,00

MENSAL

12

R$ 39.300,00

RS 471.600,00

TOTAL

R8 511.500,00

CONFIGURAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO,

TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO (SERVIÇO
ÚNICO)

1

LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO,
2

ATUALIZAÇÕES LIMITADAS DA PLATAFORMA
CONTRATADA - SERVIÇO MENSAIS
1600 FRANODIAS/I.TCENCAS)

3-2. A franquia de usuários requerida é de 600 (SEISCENTOSl licenças, no entanto, caso seia

ultrapassado este quantitativo. NÃO SERÃO acrescidos Qualquer valor adicional i franquia
contratada, ficando, desde 1ã, a CONTRATADA ciente desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAHENTO:

JOELMA DA

4.1. Os preços cotados pelo CONTRATADO, nâo poderão sei reajustados, antes de decorridos 12
(doze) meses do iniCAo da prestação dos serviços, conforme a Lei Federal n' 9.069/95 de

SILVA

29.06.95, apôs o interregno mínimo, caso haja prorrogação do contrato o mesmo poderá ser

AQUINO:09

reajustado e repactuado e utilizará como Índice o IGP-M - índice Geral de Preços do Mercado,
da Fundação GetUlio Vargas, ou outro Índice que vier a substitui-lo no caso de extinção deste.
4.2. Havendo qualquer fato devidamente comprovado e alheio á vontade das partes, que altere o

342619460
Assinado deforma

equilíbrio econômico - financeiro iniciai do presente Contrato poderá o mesmo ser revisto e
restabelecido em igual proporção, mediante requerimento da parte interessada, mantida a mesma

dignai Dor iOELMA

margem de lucro da proposta.

DA 5I1.VA

4.3. Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-financeico do

AOUINO:O934;bI9a60
Dado5;J021.0A.2n

contrato.

I0:A8'4S -03'M'

4.4. Nos casos er. que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a Administração poderá
repactuar com o contratante, com vistas â obtenção de preços e condições mais vantajosas.
4.5. Prefeitura deverá assegurar-se de que os preços contratados sSo compatíveis com os
praticados no mercado, de fomta a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

4.6. O praio para o exercicio do direito á repactuaçSo se inicia na data do fato que

desequilibrou financeiramente o Contrato e se exaure cora o encercaraenco do Contrato, sendo
que, se nâo for requerida de forma tempestiva, haverá a preelusáo do direito do contratado á
repactuaçáo.

4.7. As eventuais repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento.
CLÁuaoiA gniMTA - da bocm^:

5.1. As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vlgei
Recursos Próprios do Município de Santa Rita:

OMIDADB ORÇAMEMTAAZA: 02.050 - SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO £ GESTAO
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.2102.2009 - MANUTSMÇAO DE COORDENAÇÃO DE ADMIHISTRAÇAO
ELEMEHTOS OE DESPESAS: 44.9039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
rOHTB OE RECURSOS: 001 - RECURSOS PROFRIOS.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAQAtíEHTO:

6.1. 0 pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, mediante apresentação das notas
fiscais/faturas

atestando o serviço

do

objeto

do

Contrato,

acompanhada

da

seguinte

documentação hábil á quitação: Certificado de Regularidade de Situação do PGTS - CRP, emitido
pela Caixa Econômica Federal e Certidão Negativa ou de Regularidade de Débitos junto as
Fazendas Federal (conjunta), Estadual e Municipal e CNDT:
6.2. Eventuais pagamentos efetuados a maior ou a menor em virtude da erro no faturamento,
poderão ser compensados quando evidenciado o referido equivoco.

6.3. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 6.1 com a validade expirada,
o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade,
não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento.

6.4.Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios - POPN,

conforme dispóe o art. 7", inciso I, da Lei Complementar n' 22/2019, á exceção dos pagamentos
contemplados no inciso VII do Parágrafo único do artigo 7* da referida lei.
CLÁOaOLA BÉTZKA - DOS PRAZOS B DA VIGÊNCIA:

7.1, Os prazos mãxlmos de inicio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado,

que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, 5 i°, da lei 6.666/93,
estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Inicio: 5 (cinco) dias;

b - Conclusão: 20 (vinte) dias.

7.2. A vigência do presente contrato serã determinada: 12 (dose) meses, considerada da data de
sua assinatura: podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre
as partes e observadas as características do obceco contratado, conforme o disposto no Art.
57, incisos II e IV, da Lei 6.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
8.1. Constituem obrigaçóes da CONTRATANTE, além das demais previstas no contrato ou dele
decorrentes:

8.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato;

8.3. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do Contrato;
8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por
meio dos seus en^iregados, dentro das normas do Contrato;

6.5. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA para a execução dos serviços;
6.6. Prestar aa informações e os esclarecimentos, necessários á prestação dos serviços, que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
8.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67, da Lei n° 6.666/1993;
8.8. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa

CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados
os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;
9.9. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade da verificar a prestação
dos serviços e o atendimento das exlgãnclas contratuais;

8.10. Exigir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o afastamento e/ou substituição
e qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços,
que produza complicações para a supervisão e fiscalização e que adote postura inconveniente
ou incompatível com o exercicio das atribuições que lhe foram designadas;
6.11. Comunicar, por escrito, á CONTRATADA coda e qualquer ocorrência relacionada com a
cxocução do serviço;

8.12. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato;
8.13. Não permitir que OS profissionais executem tarefas em desacordo cora as condições
prcestabelecldas:

8.14. Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados por meio da
fiscalização do contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e detemlnando a imediata
regularização das falhas eventualmente detectadas:

8.15. Solicitar á CONTRATADA a substituição iraediata de qualquer equipamento ou software com
JOELMA DA

defeito, ou seja, considerado prejudicial â boa conservação de equiparaentos ou instalações,
ou ainda, que nâo atendam as especificações;

SILVA
8.16. Aplicar á CONTRATADA as penalidades
AQUINO:0934 o contraditório e a ampla defesa;

contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos

6.17. Caso seja de interesse da CONTRATANTE e demonstrada a vantajosidade da administração em

2619460

prorrogar o contrato, a mesma deverá notificar a CONTRATADA, no mínimo 30 dias antes do

A55i(iâdo do forn>9

aniversário do contrato a manifestação de interesse em prorrogar o contraio.

digKãl por JO£LA^A DA
SILVA

AQUINOOOM2&I946D
0,1do V 2021.M.20
i 0.48.16-OJtJO'
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CLÁ0SUXA ROtOV - DAS OBJUSAÇÕBS DO COKTFAZADO:

9.1. Em cumprimento âs suas obrigações, cabem S CONTRATADA, aiém das obrigações cons

das Condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelecidas em lei, em especial
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações:

9.2. Assumir tocai responsabilidade pela manutenção e guarda segura destes dados, mas nao
pelo conteúdo dos documentos,

,

9.3. Disponibilizar integralmente sempre que solicitado em formato digital e sem qualquer
custo todos os dados de propriedade da CONTRATANTE.

9.4. Realizar cópia integral de dados, ao final o Contrato para devolução a CONTRATANTE e
apagar todos estes dados dos seus Servidores.

9.5. Realizar o treinamento em atõ no máximo 20 dias contados a partir do inicio doa serviços

no locai que a CONTRATANTE determinar dentro do município e respeitando ctonograma a ser
acordado previamente.

.

j

• i i

^

9.6. A implantação será realizada em até no máximo 20 dias contados a partir do inicio dos
serviços.

.

9.7. Em caso de rescisão contratual, a CONTRATADA deverá disponibilizar acesso de seus
servidores para equipamento da CONTRATANTE, sendo estes todos os documentos e seus anexos.

9.0. Prover suporte sem custos e ilimitado, via sistema de atendimento e respostas acessados
dentro da própria ferramenta e avisos por e-mall e em formato de chat.
9.9.

Manter

a

Plataforma

atualizada

sem

interrupções.

9.10. Manter sigilo em face de todas as informações e dados que tiver acesso, relativos ao
CONTRATANTE;

9.11. Fornecer mensalmente auditoria de transparência ativa e passiva cora relatórios de

acompanhamento com diagnostico e plano de ação para melhoria no atendimento dos Itens exigidos

na Escala Brasil Transparente (CGUl, Ranking Nacional da Transparência (HPF) e índice de
Transparência Pública <TCE).

9.12. Se for o caso, indicar terceiros idôneos para a realizaçêo de serviços que exijam
habilitação legal especifica e sob sua exclusiva responsabilidade;
CLÁOSOLA DÉCna - DA ALTERAÇÃO B RB6CISÃ0:

10.1. Este contrato poderá ser alterado coro a devida justificativa, unilateralraente pelo

Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido,
de pleno direito, conforme o disposto nos Atts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
10.2. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1' da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DéCIHA FRUSIRA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO

n.l. o prazo para execução dos serviços será de 12 (doso) sases, prorrogável até
60(sessenta)meses, nos termos do art.57, inciso II da Lei n. 6.666/93.
CLÁUSULA OBCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

12.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará

o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,53 Uero vírgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçâo
total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 6.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA OÉCIHA TBRCBIM - DA CCHFEN8AÇÃ0 FltUMCBIRA:
13.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos desce instrumento, e desde que o
Contratado nâo tenha concorrido de alguma forma pata o atraso, será admitida a compensação
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Oa encargos moracõrios devidos em razêo do atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N • VP « I, onde: EM = encargos
moratOrios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga; e I - índice de compensação financeira, assim apurado: I =

(TX ♦ 100) T 365, sendo TX = percentual do IPCA-IB6E acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, um novo Índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
Índice eacaoelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma náo

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIHA QUARTA - DA FISCALIEAÇÃO B GESTÃO DO CONTRATO

14.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
poc representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a). JDLZA
JOÉLMA DA
SILVA

AQUINO:09
342619460

RAFAELLT DE SOOLA MACIEL, portador(a) do CPF 097.121.134-50, coRi lotação fixada na Secretaria
Municipal de Administração e Gestão do Município de Santa Rita - PB.
14.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr<a). MAAI2A CAMILO DOS SANTOS portador(a) do CPF 028.020.55461, com lotação na Secretária Municipal de Administração do Município de Santa Rita - PB,
formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complementares.

D«r >OtLk*A
ÜAsnvA
AQÍJ\H0VÍlWH6
D

O.idov j02liM20
1Ü:47,Ai

n/

^

•

CL&nsuiA DéczMx QunnA - do fgbo:

15.1.Para dirirair as questões decorrentes deste contrato/ as partes eleqetn o Foro da Comarca
de Santa Rita.

15.2. E, por estarem de pleno acorda, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual
vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Santa Rita - PB, 20 de Abril de 2021.
TeSTEMlMHAS
PELO COI

B DE

SECRETARIO

ABHlpISmçAO E GESTAO

PELO CONTRATA:
I^CIMA HA
u/rv ÇILVA

*iimadodeí'j'f«ad»flrtalpo'JOELW*
y*íuvAAOUInOWJ^?61»*«>

AQUINO:09342619460 o-io» ;o!iru7nic«,<!<v(n
80G0 lEQlOIiOSIA E SERVIÇOS liTBA
CHPJ a' 29.345.698/0001-69

OAOOS BANCARIOS: 001 - BANCO DO BRASIL
AG: 1636-5

C/C: 64.375-0

