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PRE!'E I TUN,À UUNICIPÀI DE I{OGEIRO
corárssÀo pERrlàNEr[TE DE LrcrrÀÇÀo Jr/ l!d \

PREcÃo PREsErcÍÀr, N" ooo31/2021
PROC'SSO ADMINISTRÀIIVO N. PP OOO31/2021

colIlRATo N" : 0013il/2021-cPL

TERMO DE CONTRÂTC QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREEEITURÂ MUNIC1PÀL DE

MOGEIRO E E TTCONS EMPRESÀ DE TECNO;,OG1À DE INFORyÀCÀO & CONSULTORIA

LTDÀ, pAnA ExecuçÀo DE sERViço coNEoRME DrscRrMrNADo NESTÊ

TNSTRUM€NT3 NA i'ORl4A ABA I XO:

PeIo prêsente instrllmento de conttato, de um Iado Pre:eitura Municipal de Mogeiro - Àv.
presiden--e João Pêssoa, 47 - Centro - Mogel!o - PB, CNPJ n" 08.866.501,/0001-67, nêste ato
lepresentada pelo Prefeito Àntonio JoSé Fer!eira, Brasileilo, Umpresa!lo, residente e

domiciliado na sitio Pi:]taco de cina, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPP n" 840.199.644-91,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPÀ, doravante simp.Iesmente CONTRATÀN?E, e do oütro .lado E-
TICONS iM?RESÀ DE TECNOLOG:A DE INFORMÀCÀO 6 CCNSULTORIÀ LTDA - R CECILÍA MIRÀN]A, 84 - JÀGUARIBE

- JoÀO PESSOÀ - pB, CNPJ r. O 9 . 1 9 6 . 9 7 4 / 0 0 0 1- 6 7 , doravante si-rple§Ínente CONÍRÀTÀDO, dêcidj.ram as
partes cgn:ratantes asslaar O plesente con:rato, O gual Se regerá pelas cláuSUlas e COndiçÕes
seguir.tês:

clÁusl[À PRI EIBÀ - DOS ET,NDTüE{TOS:
Este contrato decorrê da licitaçâc modalidedê Pregão Presencial n" 00031/2021, plocessada.os
termos da Lei !'ederal n" 10.520, de 1? de fulho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federaf no

8.666, de 21 de ,]unho de 1993; Lei Complêmenta r D" 123, de 14 dê Dezembrc de 2C06; Decreto
Municipel n. 0i.6, de 10 dê NovêÍnbro de 2006; ê lêgislação pêrtinente, conside:adas as alteraÇôês
posterj.orês das rêferi.das norÍ"as.

C íT'ST'LÀ SEGI'IIDÀ - DO OBJEEO I

O presente contrato ten Por objeto:
ÍNEORMAÇÃO PATÀ LOCAÇAO E i"'ANUTENÇÁO

ÀRRXCÀDÀÇÀO DE TRIBUTCS, LICENÇÀS DE

MI'I{ICI PÀL DE MOGE IRO.

CONTRÀÇÁO DE EMPRESÀ ESPECIALIZÀDA DE TECNOLOGIÀ DÀ

DE SISTEMÀS INEORMÀTIZADOS DE FOLHÂ DE PAGAMENTO E

SOiTSIÀRES PÀFÀ ÀTATiDER ÀS NECESSIDÀDES DÀ PREEEITURÀ

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo corn as condiçÕês expressas neste
instlutnêoao, prcposta apre§entada, especiiicaçÕes técnicas correspondentes, processo de

IicitaÇão nodalidade pregão P!esencial r" 00031/2021 e ins--ruçÔes do Contrata.te, dccumen:os
esses que ficam fazendo partes integrantes do presênte côntrato, indePendente de transcriÇàr,' e

sob o regimê dê êmprêitada pot prêÇo unitárro.

cúusüÀ rERcErRÀ - Do vÀroR E PREços:
o valor to-el dêsle cclLaaLo, a base do
E CINQUENTÀ REAI S ) .

prêço .oroposLo, é de Rs 5.250,0 (CI\CO YIL E DUZENTCS

cóDrêo
1

DrgcRnarNrcf,o
contrachegue onlire: O Softwale realj.zã, com total
eficácia, os cáiculos salarials, incfuindo
âdianEamento, férias, controle de êmP!éstimos
consignados, primeira e sêgunda parcela dc 13"
salári06, rescisÕes, Íeajusies e folhas extras.
Todos os processamentos são gerenciâdos por lotes
que facil.iLa]n a adninistraçào dos valo.ês
Íioanceirôs da íoiha. o SisLema de tmissão de
Contrachequcs Onlinc, tem como objetivo,
disponibi-tizar os comProvantes de renoirentcs dos
sêrvidores usando a rede nundial de comprrtadoÍes
(internet) e co:lvergindo êm ultla ú5:ca sol"ução
tecnoiógica êficiência, conodidâde, segürança e

êficáciâ.
Poss:bilita o controlê de toda a arrêcâdaÇão dÔs

l:runiclpios, tais cono: IPTU, ITBI, elrtre outros,
iâcjlitanclo o processo de recofhimênto de lrlbutos.
:ambém oferêce a posslb-ilidade de integ:aa o sistêma
de notâ fiscel êIêtrôôica. Portal dô contribuinte:
É o serviço disponibilizado pelas prefeituras onde
o contribuinte Pode aonsuLtar seus dêdos constantes
no cadastao de êontribuint-es, bern cono visualizâr
slas declaraÇôes ê pagâanentos de tribuaos êfetuado,
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artênticação de notas fiscais utilizando o oRCODE,
iêgociâção de cilvidas e cerlidões r-egaaivas de
débito.

cráusur.l eIrÀREà - Do REÀJUsrÀltENro w snlrrDo EstRtro:
Os preÇos ccnt!àtaclos sáô fixos ê ir-reajustávêis nô prazo de ur' ano-
Dentro do prazo de vigência do contrato e rnêdiantê soIi..itação do Contratado, os preços Pode.ào
sôfrêr rêajustê após o intêrregno dê um âno, na mesma ploporÇão da variaÇão verificada no IPCÀ_
IBGE acumulado, Lcmando-sê pôr basê o mês de agrêsênLação da respecLiva proPosla, exclusivanenLe
para as ôbligaçôes in.iciadas e concluídas após a ocorrência da anual.idade.
Nos reajustes subsequentes ao pt:irnêiro. o interregno min.imo de um ano será con:ado â partir dos
êfeitos financeiros dc úILiÍo reajusLe.
No caso dê atraso ou não divulgaÇão do indice de leajustâmento, o Contratante pagará ao Contratado
a importâr'rcia calculada pê1a última variação conhecida, liquidando a dlferença corrêspondênte
tâo lcgc se:a divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cá1cu1o refelente ao realustahento dê preÇos oo vafor remanescente, sêmpre que este ôcorrêr.
Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, cbrigatoriámente, o definitivo'
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vler a ser determinado pela leqislaçào
eitâo em vigor.
Na ausência dê previsãc legal quanto ao índice substj.tuto, as pa.tes e-iegerào novo indice
of1cia1, para reajustamento do pleÇo do va-!or remaoe§cente, por meio de termo aditivÔ'
O reaj'.i.s:e poderá ser realizado por aposti-amenlo.

PESSOA JURIDICÀ 3.3.9C.40.00.00

Totâl: 5.250, C0

S DE IÊCN.

cúusur.À errrMÀ - DÀ DorÀÇâo:
Às despeses coÍrêrão por conta da seguinte
Recursos ?róprios do Municipio de Moqreiro:
DE ÀDMÍNrsrRÀÇÃo E PÀLNEJLVENTo 02.030 sEc
sEc MuNrcrpÀi DE SAúDE c2.c50 sE. DE AÇÁo
PECU C2.O8O SEC. DE TN)UST. COMERCTO

3.3.90.39.00.00 001 ourRos saRV. DE TERC.
DA ÍNFoMRAÇÃo E coMUNrcAÇÃo PJ

dotaÇão, constante do o!ÇâmênLo vigente:
LEI 310/2020 02.OIO GABINETE DO PREEEITO 02.O2O SEC

DE EDUCÀÇÃO, CULTURA, ESPORTE, I,ÀZER E TURISMO 02.O4O
SOCIAL FMÀS 02.O7O SEC. ÀGRIC. MEIO ÀM3IENTE, PESCÀ E

E ]NFRÀ ESTRUTURÀ 02. 140 SECRETRIÀ DE FTNÀNÇÀS

CIÁUSÚIÀ SEXTÀ - DO PÀGÀXE§TO:
o pagameato será efetuado mediante processo regular e em ooservânc.ià
adotados pelo Contratante, da sêguinte maneira: Para ocolrer no prazo
do perlodo de adimpl.ênentc.

cúusurÀ sÉTrüÀ - Dos psÀzos E DÀ vrcÊNcrÀ:
os prazcs máxinos de inicic de etapas de execuÇão e de conclusão do
admitem g!o!rogaçeo nas condiÇões e hiPótesês previstas no Ar:- 57, §
âbalxô iadicâdos e serãc consi.derados da assiratu!a do Contratoi
a - l.1c:o: Inediatc,

cbj eto ratado, ê
ião

ment o s
ntados

21,
Lei

b - Co,iclusão: 3 (três)
À vigêncaa do presente
considereda da data Ce
8.666/93.

ct.liusl,Í.A orrÀvÀ - Dàs oBRrGÀÇÔEs
a - Efetuar o pagaÍnênto refativo
respectlvês cláusulas dc plesenl
b - Propc!c.ionar ao Contratado
contratedo,'

DO CONTRÀIÀNTE :

a execuÇão do serviço efetivamênte rêa-lizado, cie a
ê contratot
todos os Í.leios necessá!ios para a fie.i execução

1', da Lei A.666/93, e

2

do serviço

contrato será deterninada até c final do exercicio fina
sua assinatura; podendo ser prcrrogada nos terÍnos do À

as

c - Notificar o Contratado sobre qualquêr irregularidade encontrada quanto à gualidadê do

serviÇo, exercendo a mais ampla e completa flscalização, o qüe não exine o Coltratado de suas
responsabilidades contratuaj.s e legais i
d - Designa! repleseotantes com at::ibuiÇÕes de Gestor e Fiscal dêste coltra-'o. nos termos da
norma vigente, êspecialÍnelrte para acompanhar e fiscalizar a sua execuçáo, xespectivamente,
perrÀitidê a contrataçâo de terceiros pala assistência e s-rrbsidio de informaÇôes pêrtinentes a

essas a'-ribuiÇões.

cúUsur.r NoNÀ - Dls oBBrcÀçôts Do coNÍRÀtÂDo:
â - Exêcuta! dêvÍdanêntê o sêrviÇo descrj'to na C1áusufa corrêspondente do prêsên!e contrato,
d.entro oos mefhores parãnetros de quatidade estabelêcidos para o rano de ativioade rêfacionada
ao obje!o conLraLual, ccn cbsêrvância aos prazo§ êstiPuladÔs;
b - R;sponsabilizar-sê por todos os ônus e obrigaÇões concê.nentês à legisiaÇâo fiscal, civil,
lrj-butária e trabalhista, bêm como poÍ Lodas as despesas ê conpromissos assumidog. a qualquêr
tltulo, perante seus fornecedores ou terce:ros en lazão da êxecuÇão do obieto contrâtado;
c - Mantár preposto câpâcitado e idôneo. aceito pe1ô Contratant.ê, quando da execuÇão do contrato,
que o representê integralnênte em todos os sêus atosi
á - pe:rnitir e fàcilitar a fiscalização do Contratante devendo prêstar os infotmês e

esclarecimentos solici tados;
e - Será responsáve1 pelos danos câusados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na eÍecução do contrato, náo excluindo ou reduzindo essa resPonsabi lidade
a flscallzação ou o acotnPanhâmento Pelo órgâo interêssado; 
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f - Não ceder, transfêr:r ou subcontrata!, r:ô todc ou em parte, o objeto deste instlumênto, sem
o coaheciÍnênto ê a devj.da autorizaÇão êxpressa do Contrataítet
g - Manter, duranLe a vigência do contrato, em compatibiLidadê com as obrigaçõês assumidas,
todas as condiçôês dê habilitação e quaiifrcação ex-igidas no respectivo processo liciEaLório,
apresen.-àndo ao ContratanLê os documêntos necessários. selnlole que solicitado.

crÁusur.a DÉ€rxa - DÀ À!TERÀçÃo E RascrsÃo:
EsLe co:)LraLo podêrá ser a:-Lelado con a devidâ jusLificaLiva, unilaLeralmenac pê10 ConLraLaoLc
ou por acordo entrê as partes. nos casos prêvistos no Ar:t. 65 c será resclndido, de pleno
dirêito, êonforme o disposto nos Arts. '11 , 73 e 79, todos da Lei 8.666,/93.
O Contratado fica obrigado a acêitàr, nas mesmas êondÍÇôes ccntratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerer nos serviços, até o respectivo limit.e fixado no Art. 65. § 1'da Lei

ssôe8.666/93. Nenhum acréscimô ou supressão pôderá exceder o 1iírite estãbelecido, saI
resultan_-es de acordo celebrado entre os coltratantes.

í.
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o

cl.áEsmÀ DÉcIt.À PRII, TRÀ - Do BECEBIIIEITo:
Executado o presente contrato e observadas as conciiÇÕes de adimplemento das c
os proced:nen:os e prazos gara receber o seu objeto pelo Coniratante obe
caso, às dispcsiçôes dcs Àrts. 13 a-l6t da Le: 8.666/93.

cuiusuI.e DÉcItIÀ SECUNDÀ - DÀs PEXAI.IDÀDE9:
A recusa injusta em deixar de cumprir as ob:igaçôes assumidas e preceiios

c-
ga €

, olega
Côntratado, garantida â prévia defesa. às seguintes penalidades prêvistas nos Arts. 86 e 87, da
Lei 8.666193: a - advertê:ci.a; b - multa de rora de 0,5t (ze.o virgula cinco por cento) aPlicada
sobre o valor do contrato por: dia de atraso na entrega, no inlci.o ou na execuÇão do objeto orô
contratado; c - multa de 1C* (dêz por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcia: do contrato; d - s irnu l taneamente, qualquer das penalidades cablveis fundanentadas :.a
Lei 8.666/93 e na Lei 1A.520/02.
se o vâl-or da multà ou indenizaÇão devida não for recol.hidc no prazo de 15 dias após a comunicação
ao Cont!atado, será autonaticamente desccntado da pri.n.eira parcela do Pagamento a çFre o

Contratado vier a fazeÍ jus. acresc.ido de juros motátórios de 1t lum por cen.o) ao mês. cu,
guando for c caso, cobrado :udicia-Lmente.

crÁusl,IÀ DÉcrüA ERCDTRÀ - DÀ coüPEngÀÇlo FTNINCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamen-:c nos termos deste instlumento, e desde quê o contlatado
náo tenia concorrido de alg_,lma forma para o atraso, será ad$itida a compensaÇão financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da paicela, Os eôcarqos moratórj-os devidos em razão do atreso ao pagamento seráo calculados com
ütilizaÇâo da seguj.nte fórr,uIa: EM = N , vP x Í, onde: EM: encalgos mo.atór:os; N = númelo de
dias entre a data prevista para o paq.amên:o e a do efetivo Pagamento; vP = valor da palcêla a

ser paga; e I = indice dê compensaÇão fi.anceira, assi..l apu.ado: I = (Tx + 100) -:365, sêndo Tx
: percen:ual do IPCA-IBGE acunulado l]os últimos cioze meses ou, na sua faita, un novo indice
adotado pelo Governo Fedelal quê o substitua. Na hipótêse do :eferido indice estabelêcido Para
a cônpênsaÇãc finànceira venha a se! ext.ii:o or] de quâfqJer forí..à nãc possâ mais ser utilizâdo,
será ado:ado, em substituição, o que vie! a ser determinadc Pela -Legis-Lação entãô em vÍgo!'

ê Outubro dé 2021.

cIÁUsgLÀ DúcI!.À QgÀRTÀ - DO FORO:
Para darimir âs questôes dêcorrentes deste
Itabarâna.

E, por estarem de pieno acordo, foi lavracio o

asslnado pêIas partes e por duas testenunhas -

TESTEMU\EÀS

pa/.rÊ Éfr-/7

contrato, as partes elegem o ioro da Comarca dê

2(duâs) vaas, o qual va!
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