
CONTRATO N" : 00110/2022-CPL

TERMO DE CON1RATO QUE ENTRE SI CELEBRAM À PREFEITURA MÚNICÍPÀL DE

MOGEIRO E Rl COMERCIO E SERVICOS EM ÍNFORMATICÀ EIRELI' PABÀ ÉXECUÇÁO

DE SERVIÇO CONEORME DISCRI}4TNÀDO NESTE INSTRUMENTO NA EOR}'ÍÀ ABAIXOI

Pelo presente j-nstrumento de contrato, de um fado Prefeitura Municlpal de Mogei'ro - Av'

Presidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB' CNPJ no 08'866'501/0001-6?' neste ato

.ãp.ã".rra.a. pelo prefeito Antonio ,losé Fêrreira, Brasileiro, solteiro, Emplêsario' rêsi'dênte ê

dorniciliado na sitio P.Íntado dê cima, 138 - Area Rural - Mogeilo - PB, cPE n. 
-8 

4 0 . 1 9 9 . 6 4 4. 9 1 ,

carteila de Ídentidadê ,r" ::eúg ssppA, dor"runte sünplesne;te coNTRATÀNrE, ê--do outro rado R1

CO},ÍERCIOESERVICOSEMINEORMÀTICAEÍRELI_AVDOMPEDROII'963-CENTRO_JOÀOPESSOÀ-PB'
CNP.]n.18.296.153,/0001-g3,doravantesinplesrnentecoNTRAlADo,decidiralrraspartêscontratantes
assinar o presentê contrato, à guat se regerá pelas cláusulas e condiÇóês seguintesl

PREGÃO PRESENCIÀ! NO OOO31,/2022

PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N. PP OOO31/2022

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PR-EEEITUB,A MUNICIPÀI DE UOGEIRO

coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

esp

CIáI,SI,IÂ PRI},TEIRA . DOS FINDÀ}'ENTOS:

Este contrato decorrê da licitaÇão modalidadê Plêgão Presencla]. t!- vuusttzv4

iã. o" au Lei Federal n' 10.520, de 1? de Julho de 2002 e sub§ idiariamente
õ.ã6;; à;21 de Junho de 1993; Lêi complemênt ar rto 123' de 14 de DêzerÔbro

Eederal no '1 .8g2, de 23 de Janeiro de 2013; Decieto Municipal n" 016' de 10 de

e legislaqão pertinente, consj.dêradas as alteraÇões posteriores das referidas

2, processada nos
a Lei Eederal no
dê 2006; Decrêto
Novê[üro de 2006;
normas .

DE EQUI PÀMENTOS DEctÁosul,À SEGUNDÀ - DO OBJETO:

o presente contrato a"* po.'objeto: coNTRÀTÀÇÃo D]i EMPRESA PARA LOCAÇÃo

INEOB].IATICÀ PARÀ ÀTBNDER À ÀDMÍNISTRÀÇÂO DIRETA DESTE MUNICIPIO'

O serviÇo devêrá ser executado rigorosamente de acordo con as condiÇÔes
ecificaÇôês técnicas correspondênt

ial n' AOO3],/2022 e instruÇões do Cootrainstn]mento. proposta ap!esêntadâ.
licltaçáo modalidade Pregão Presenc
essês quê ficam fazendo partes inteq
sob o regime de tarefa.

expressas neste
ês, ptocesso de
tante, documentos
de transcriÇáo; e

C].ÁUSULÀ QUÀRTÀ DO REA,TUSÍÀIIÍENTO EM SENTIDO ESTRITO:

rantes do Presente contrato. inde

azo de um ano.

or base o mês de apresentação da r
e concluldas aPôs a ocorrência d

o prirnêiro, o intêrlegno mÍnimo de

aÇão do índice dê reaj
úItima variação conhecida, liqu
cê dêfinitivo. Eica o Contrâtádo

to dê Prêços do vafot remanêsc
tilizado Para reajuste será/ o

ENTOS E OUARENTA

êspectlva proposta, exclusivahênte
a anualidade.

e

cr.Áusl,I,À TERCETRÀ - DO \rÀr,oR E PREçOS:

ó valor total deste contrato, a base do preÇo proposto' é de R§ 348'24

E OITO MÍL E DUZENTOS E OUARENTA REAÍS) '

Os preÇos contr
Dêntro do Prazo

atados sáo fixos e irreajustáveis no pr
de vigência do contlato e mêdiantê soli

s o intêrregno de lm ano, na mesma proporÇ
citaÇão do Contlatádo, os plêÇos Poderão

ão da variaÇão verificada oo IPCA-
sofrer reajuste aPô
ÍBGE acumulado, tomando-se P
para as obriqaçóês iÍliciadas

No caso de atlaso ou não divulg
a inportância calculada PeIa

um ano se!á contado a paltir dos
Nos rêajustes subsequentes a

efeitos financeiros do último reaj uste
ustamento, o Contratante pagará ao Contratado

idando a diferença corrêspondente
obrigado a apleseDtar mêmória dê

tão logo seja divulgado o lndj'

Nas afêriÇôes finai§, o lndice u
eDtê, sêmPte quê este ocorrel'

cá1culo lefêrerlte ao reajustamen

mais ser utj-lizado. §erá adotado, êm substituiÇão, o que viê! a

brigatorianente, o definitivo.

indice

orçamento vigênte:
02. OIO-GABINETE DO PREEEI?O

PREFEITO 02.02 O-SEC. DE

VIDÀDES DÀ SEC DE ADM E

Caso o lndice estêbelecido Para reajustamento venha a ser extin to ou de quâlquer forma náo Possa
ser determinado Pêla legisl"aÇáo

entáo en vigor '
Naausênciadeprevisão]êgalquantoaolndicesubstituto,agparte§elegeIãonovo
oficial, para reajustame"to áo p'!ço do vafor 

'êmaDêscente' 
por nêio de terlno aditivo'

ó r."j""tã poderá ser rearizado por aPostiramento '

,00 (r

Clifu'SULÀ QUIIÚTÀ - DA DOTÀÇÂO:

Àsdespesascofre!ãoPorcontadaseguintedotaÇão,constantedo
*ã.rr"L" Próp!ios do Municlpio dt Mts:t-::-:-- l:1 358/2027

aiótõ.oq.tzz.ioo2,2aa3 - MÀNUíENcAo DAs ATrvrDÀDES Do GABTNE

orúir.rrsrnocao E PLANEJAMENTo a2o2o' o 4' :r22' 2oo3' 200 6 - MÀNUTÉNcAo
TE DO

DAS AT



PLÀNE,fAM 02.030-SEC.DE EDUCÀCAO. CULTURA. ESP. LAZER E TURIS!4O o2o3o .12 -122.2006.2948 - MÀNUTENÇÃO

DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP, LAZBR E TURISM 02.04O_SEC' MUNICIPAL DE SÀUDE / TMS

o2o4a .10 .122. ooo4 .2920 - MÀNUTENÇÂO DÀS A!ÍVIDADES DA SECRETÀRIA DE SAÚDE 02040.7a '307 '2001 '2042
_ MANUT DÀS ATÍVIDADES DO EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O2O4O.10.3O2'1013'2031 _ I'ÍÀNUT ' ÀTIV'HOSP'E

MÀTERN. MÀRIA HERMINIÀ SILVEIRÀ 02.050-sEc.DE ÀcÂo soclÀL '/ EMAS 02050.08.244.2008'2040 - MANUT '
ÀTIVIDÀDESDAsEC.DEACAosocIAL02.o6o-sE.DEIND.CoM.CoMPRÀsETRÀNsPoRTEs
02060.11.r22.2012.2950-MÀNUT.DAsATIV'DEsEc.DEÍND.CoMCoMPRASETRÀN02.070_
SEC.AGRIC.,MEIOAMBIENTE,PESCAEPECUO2OTO.2O.T22.2OTO'2066-MANUT'ÀTÍV'ÀDM'DASEC'DE
AGRIC. E MEIO AMBIENTE O2.O8O-SEC.DE INDUST. COMERCTO E INT'RÀ ESTRUTURA O2O8O'1-5'452'2009'2413
_MANUTENCAoATIVIDADESADMINISTRÀTIVASDASEINFRÀ02.14o-SECRETÀRIÀDErlNÃNcAs
02140.04.123.0004,2088 - MÀNUTENÇÁO DAS ÀTTVIDÀDES DA SEC DE EÍNANÇAS 3.3.90.39.00'00 ouTRos

SERV. DE TERC. PESSOA JURIDÍCA

crÁusur.l sEx!À - Do PÀcÀl.lBNTo:
o pagamento será efetuado mediante procêsso regular
aaàtáaos pêIo contratante, da seguinte maneira: Para

do perÍodo de adinPlenento.

e em obsetvância às noflnas e plocedimentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

contratado, que
8 - 666l93, estão

cuiusu.à sÉrn{À - Dos PRÀzos E DÀ vrcÊNcrÀ:
;;;;;" máx j"rnos de início de etapas de êxecuÇão 

. 
e de conclusão do ob j eto ora

admitêm prorrogaÇão nas condiÇõês . nipótt"t" previstas no Àrt' 5?' § 1" da Lêi

abaixo indicados e serão considerados da emissão da ordern de serviÇo:

a - Inicio: 3 (três) dias,
b - Conclusão: 12 (doze) mêses'
A vigêncj.a do pxesente contlato §erá determinadar aLé 08/09/2022' considelada

assinatura; podêndo ser prorrogada nos têrmos do Àrt' 57' da tei 8'666/93'

CLáI,SI,IÀ OÍTÀr,.À - DAS OBRICÀçõE§ DO CONTRÀTÀN,TE I

a - Efetuar o pagamento a"iJit'o a êxecução dÔ serviÇo efetivamente rêalizado' dê acordo com as

respectivas cláu§ulas do Plesente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessârios para a fiet execuÇão do serviÇo

contratadoi
c - Notj-ficar o Contratado sobre qualquêr irregrllaiidade encontlada quanto à qualidade do

sêrviÇo, exercendo u .ui" ..piu à t"^pr"1u fiscaúzaÇão' o quê não exime o contratado de suaa

responsabj.lidades contratuais e legais;
d - Designar lepresentantes con airibuiÇóes de Gestor e Fiscal deste contrato' nÔs termos da

norma vigente, .sp..i.Le,,1.- fara acompanhar e -fiscalizar a sua exêcução' respectivamente '
permitida a contrataÇão o.'1"r'.ãi.." paia assistência e sub§idio de informaÇões pêrtinentea a

essas atribuiÇões.

da data de sua

ctÁosuÍ,À NoNÀ - DÀs oBRrsAçõEs Do coNrRÀrÀDo:
a - Executa! devidamente o-"ã,"iço descrito na Cláusu1a correspondente do presênte contrato'

dentro dos mefhores pu.a^.a.ã" a" qualidade estabetecidos pala o ramo de atividade lelacionada

-à o»j.to coDtlatual, com observância aos prazos estipuladosi
b _ Responsabilizar-se po. tãào" os ônus e obligaÇÕes concelnentes à fegislaÇão fiscal, civil.
tributária e trabalhista, o"^ 

"o^o 
por todas as dêspêsas e compromissos assumidos, a quafquer

tlturo, perante "eu" fotne.Jotts oli terceiros em lazão da êxecuÇão do objeto contratado;

c - Mante! preposto capacitaào e idÔneo, aceito pelo contratante' quando da execuÇão do contrato'

qru o ."p.é".ttê integralnênte en todos os sêus atos;
d - Pêrnitir e facilitai a fiscalizaçáo do contratante devêndo prestar os informes e

esclarecimeDtos solicitados ;
ê - Será responsávêI peLos danos causados diletamente âo Contratante ou a terceilos' decorlentes

de sua culpa ou dolo na ""tt"ijo 
do coDtrato' náo excluindo ou reduzindo e§sa responsabil-idade

a fiscalj.zação ou o acomPanhamento pelÔ órgão intêressado'
f - Não ceder, transferir o,., ",rr"oniautua. 

no todo ou em parte, o objêto deste instrlmento' sem

à conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - l,lanter, dulante a vi'gência do contlato' ern compatibitidade d\as obrigaÇões assumidas'

todas as condições a" i,"ur"riiãiao-"-q'iriti"uçao:"isi1i:-i: j.:^"*::\1::""esso licitatório'
ãfre".rrtundo aó contratante os documentos necêssários' sêmpre que 

folac\tduo'

crÁusul,À DÉcD,íÀ - DÀ ÀrrERÀçÃo E nrscrsÃo: . .rjcalivá, ,..,ni r[M*.ra" pêro conrraranLe
Este contrato poderá ser âItêrado com a devida jusEij
ou po! acordo entre as pu_t-t-t"=, 

-"o" 
casos pÍevis-tos no Alt' 65 e se!á rescindido' dê p1eno

direito, conforne o ai-sposto nàs erts' '7'7 
' i8 e ?9' todos da Lei 8'666/93'

ocontratadoficaobrigadoaacej-tal,nasúesmascondiÇõescontratuais,osacréscimosou
supressões que se fizêrem to" ""tt'içot' 

até o respectivo linite fixado no Art' 65' § 1" da Lei

8,666/93. Nenh,m acréscint àu "'ptt""ao' 
poderá excáder o linite estabelecido' salvo as supressões

ra"lrftarrta" dê acordo cel"eb'ado ênt!ê os contratantes'

CIÁUSUÍÀ DÉCÚ{À PRI}{EÍRÀ - DO RECEBN,ENÍO:

Exêcutado o presentê contrato e obselvadas a

os procêdimentos e prazos Para receber o

ãu"à, a" disposiÇões dos Àrts' ?3 a ?6' dâ

CIÁUSuI,À DÉC:UA SEq,TÚÀ - DÀ,s PENÀIIDàDES:

s condições de adimPfêmento das obrigaçôes pactuadas'
seu objeto pelo Contratante obedêcerão' conforme o

Léí 8.666/93. d



À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações âssumidas e preceitos lêgais, gujeitará o

contratado, giarantlda a prévia defesa, às seguintes penalidades plevistas nos Ârts. 86 e 87, da

Lei 8.666,/93: a - advertênciai b - mul-ta de mora dê 0,5? (zero virgula cinco po! cênto) aplicada
sobre o vaLor do contrato por dia dê atlaso na entlêga, no inlciÔ ou na êxêcuçáo do obieto oxa

contratado; c - multa de lot (dêz por cênto) sobre o valor contratado pela inêxecução total ou

parcial do contlato; d - silnultaneamente, qualquer das penalidades cabÍveis fundamêntadas na

Lêi 8.666/93 e na Lei 1'0.52A/o2.
Se o valor da nulta ou indenizaÇáo devida não for rêcolhido no prazo de 15 dias após a cÔmunicaçào

ao contratado. setá automatj.cômentê descontado da primeila palcela do pagamento a quê o

Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros moratólios de 1t (un1 por cento) ao nês. ou,

guando for o caso, cobrado judicia.lmente.

cúusulÂ DÉcruÀ rERcEtB,À - DÀ coiíPENsÀçÀo FrNA!ÍCEÍRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde quê o Contratado
nãotenhaconcolridodealgumaformaparaoatlaso,seláadmitidaaconpensaÇãofinancêira,
devida desdê a data Iinite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcefa. os êncargos moratórioÃ dêvidos em razáo do attaso no pagamênto serão calculados com

utilizaÇãodaseguiniefórmula:EM=NtVP'I,onde:EM=encargosmolatólios'N=númerode
di-as enire a datã prevista para o pâgamento e a do efetivo pagamênto; vP = valor da parcêIa a

sêr paga; e I = ináice de compensação- financeira, assim apurado: r : (Tx + 100) -: 365' sendo Tx

: peicãntuat do rPcÀ-rBGB acl]mulado nos últimos doze meses ou, na sua falta' um novo indice
adãtado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecido paia

u ao^par'r"uçao financeira venha a ser extinto ou dê qualquer forma não Possa mais se! utili'zâdo'
será àdotado, êm substj-tuiÇão, o que vier a sel determinado pela legislação então em vigo!'

cl.,Áusul,À DÉcD{À QgÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questôes decorrentes deste
Itabai,ana,

contrato, as partes eLegen o Eoro da Comarca de

E. por estarem de Pleno acordo,
assinado Pelas Partes ê Por duas

foi lavrado o
testemunhas '

p to em o2(duas) vias, o quaf vai

I
íaw u -3j

àa"ztg g/+- /1

de setêmbro de 2022,
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