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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

CONTRATO N".2412018.

COI\ITRATO QUE ENTRE SI CELBBRAM C)

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ _ PA E A
BMPRESA GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO EIRELI -
ME.

O MUNICÍPIO DE SANTA IZAIIELDO PARÁ, pessoa.jurídicae direito púbtico. através de sua

Prefeitura MLuricipalcom secle no PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALI-{O, nesta sidade

cle Santa tzabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, N". 1060, CEP: 68790-000, com CNP.I:

05.l71 .6991000l-16, representada neste ato pelo Prelêito, Sr. EVANDRO BAIIROS WATANABE'
brasileiro, casado, plefeito municipal de Sarrta Izabeldo Pará. inscrito no CPF/MF sob o no 304.410.562-

53, OABi PA n" 6.584 , r'esidente e domiciliado na cidade cle Santa lzabel do Pará, na Tv. .lose Arlrâncio,
púnrero 1522. CE,P: 68.790-000, por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, inscrita no CNPJ no 05.171.699/0001-76 e situada na Avenida

Barão clo Rio Blanco, 1060, cidade de Santa lzabel do Pará, Estado do Pará, na pessoa de seu

representante a Secretária, senhola CLAUDINE YUKARI WA'IANABE SASAKA, brasileira'

,olt.iru, nomeado atraves <le Decreto Municipal n' 13912017 de 14 de Junho de 2011, inscrito no

CPF/MF sob o número 684.918.082-73 e poftador da Carteira de ldentidade n" 3076073 - SEGUP/PA,

residente e donriciliada na Avenida Francisco Amâncio, rr'1490, AP 604, Bairro: Triângulo. Sarrta

tzabel clo Pará/PA, CEP: 68.790-000, denominado aqui de CONTRA'|ANTE. e a empresa GOVTI
CONEXÃO E SOLUÇÃO grnBLI, com sede na Rua Rodovia Br 316, Krn 15. Rtta

Trar.rsjuta, S/N, Marituba - PA, CEP:67.200-000, CNPJ: 04.568.900/0001-90. r.reste ato

represêntada por ANTONTO .IOSE GOMES DE ALENCAR, brasileiro, solteiro, ernpresário. CPF':

235.587.172-81 e RG: 1358057. com endereço plofissional idêntico ao da Representada, doravante

clenonrina<la CONTRATADA, tem entre si, justo e avençado o presente, observadas as disposições da

t-ei 8.666193. art. 25. ll c/c art 13" IV vinculado ao Processo Administrativo no 5612018,

MODALTDADE LICITATORIA INEXGIBILIDADE N'001/2018, mediante as cláusulas e condições

seguintes,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
l.l. O presente lnstlumento tell por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de

sERViÇos DE LocAÇÃo n, cúsroirarzaçÃo EM stsrEMAS DE soLUÇÕES INTEGRADAS,

incluinclo rnigração de «1ados, irnplantação, tnanutenção corretivas e treinamento dos servidores pal'â a

Gestão Pública do Tributos Municipais. para atender a Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará'

confolue condições, qLranticiade e especificações constantes no processo administrativo acinla

dentificado. de acordo com as I abaixo:

ITEM DISCRIMINAÇAO VALOR
MENSAL

TOTAL DE
MESES

YALOR TOTAL

I Locação e customização
em sisterlas de soluções
integradas, incluindo
migração de dados,

irnplarrtação, uanutenção
corretivas e treiuaueuto
dos servidores pal'a a

gestão pÍrblica clos

tributos tnunicipais

R$ 9.466,00 12 Rs r r 3.s92.00

ao estipulado neste contl'ato, beln

e as disposições dos docttt.uentos
1.2. A contratação citacla na sLrbclausula 1.1

especiflcações técnicas, forua de execução
obedecerá
/ entrega

colno as

r adiante



PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO
ASSESSORIA JURIDICA

enutrel.ados, e qLle, indepeltdentel.ltente de transcrição, Í'azettt parte integrante e complelllentar deste, no

que não o coutrarietn. São eles:

1.2. 1. Processo Administrativo 56/20I8; TERMO DE REFERENCIA.

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscitrcls iltt

supressões que se Íizeretn, até 25oÁ do valor inicial attralizado do contÍato.

1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item antetior, salvo as supressões

que poderão exceder os limites legais, cluando acordada entre as pal'tes.

CLAUSULA SEGUNDA _ DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

2.1. - O for.nececlor deverá elttl'egar o objeto desta licitação nos pl'azos, qtrantidades, especificações

e tet.lnos clispostos no Terrno cle ReÍ'erência clo Edital clue originou o presente contrato e o integra

inclepenclentemente cle sua transcrição, em dias e horários de expediente.

2.2.-O objeto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquel despesas por parte desta Secretaria,

conro Íiete ott descarga e outros.

2.3. - O objeto desta licitação será(ão) recebido(s):

2.J. 1.provisoriarnelte, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do

objeto cotn as especilicações constantes da proposta da entpresa, especiÍicações técnicas e

exigências edital ícias.

2.3.2. - Defllitivamente, após a verificação cia conformidade com as especificações constantes do

Edital e da proposta, contaclos 10 (dez) dias a partir do recebintento provisório e sua conseqLlellte

aceitação, mecliante a etnissão do Tet'mo Definitivo assinado pelas partes.

2,4. Caberáao servidor, designado para fiscalizal' a entl'ega, acompanhamento e execLrção do contrato.

r.ejeitar totalmeute o, .r.,., purt", qualquer matet'ial que não este.la de acordo com as exigências editalícias

e contratuais, ben como àeterrninar prazo de 60 (sessenta) dias para substituição do objeto da lioitação

eventuahnente fora da especificação e exigências editalicias

CLÁLTSULA TERCEIRÁ _ DO RECEBIMENTO
3.1. As coldições de recebimento dos objetos deste contrato são aquelas previstas no Ternlo de

Referência.

CLAUSULA QUARTA _ DA GARANTIA
4.1 . Todos os ierviços clever'ão ser de acoldo com o especificado tro Termo de Referência.

4.2. A garantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90).

4.3. O fornecedor deverá r'efazer qualquel serviço defeituoso, seln ôl1us adicionais ao Orgão

Demanclante no plazo de 24hs, sob pena de multa, por hora de atraso, no valor de 5o/o soble o preço clo

serviço a ser lefeito.
4.4. Caso seja eÍêtuada a substituição cle algum produto/serviço devido a lalhas / probletnas, o prazo de

garantia puriu u ser contaclo novar.nente a paftir do momento do aceite definitivo do novo obieto.

CLÁUSULA QUINTA _ DO VALOR E DO PAGAMENTO
5.1. O valor orclinário do presente instrnmento e de R$ 773.592,00 (cento etreze mil, quinhentos e

noventa e dois reais) con-rpleendendo todas as despesas e cllstos diretos e indiretos uecessár'ios à

perfeita execução deste Contrato.'5.2. 
A CONTRATADA e o CONTRATANTE se aterão ao disposto no Tertno de Referência, cout

observância que o pagamento será realizado, no pl'azo de até 30 dias após o fornecimento do bem ort

serviço, por nteio aà orAem bancária ern conta corlente da Contratada, Banco do Brasil, Agêncta:.2946'

7, Conta Corrente n" 26833-X ou outra informada previamente pela Contratada, quando mantidas as

mesmas condições iniciais cle habilitação e caso não l'raja fato impeditivo para o qual não tenha

concorrido

PREFEITURA MUNICIP A IZABEL DO PARÁ
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ctÁusutl yEXTA - DA DorAÇÃo onÇentoyrÁnu,
6.1. A despesa com A execução do objeto deste Contrato correrá à conta das

consignadas:

Dotações Orçalnentárias

Natureza da

UO 030 r

PT 04 1 220003 1 00 1

Nutureza da Despesa 339039

CLÁT]SULA SETIMA.DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. A Secretaria dernanclante ir'á clesignar, mediante portaria especíÍica ort outt'o ato administrativo

congê1ere, um servidor púrblico clesta Mr:nicipalidade para fiscalizar o fiel cumprimento do pactuado

neste contrato.

CLÁT]SULA OITAVA _ DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
8.1. Caberá a CONTRATANTE:

Atém clas obrigações resultantes da observância da Lei n'8.666/93, a CONTRAI'AN'IE deverá:

B. 1. 1. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desdeque cutrpridas todas

as Íbrrnalidades e exigências do presente contrato.

8.1.2. RecebeL o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas;

,!.1.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e l'espollsabilidade da Contratada;

8.t.1. Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;

8. 1.5. Permitir acesso aos empregados, devidatnente identificados. da empresa CONTRATADA às

dependências da CONTRATANTE para fornecimento do objeto contt'atual, referentes ao ob-ieto, quando

necessáriol
8. 1.ó. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadospelos empregados da

CONTRATADA;
8.1.7. F.miÍi1. por intermedio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à execução do

Contrato que viel a ser firmado, ern especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da

CONTRATADA.
B. 1.8. As decisões e providências que ultrapassam a competêttcia do servidor designado para fiscalizar'

o presente contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE, em tetnpo hábil, para a

adição das rnedidas couvenientes;

8.2. Caber'á a CONTRATADA:
Caberá à CONTRÂTADA, além do currprirnento às disposições da Lei 8.666/93. do contrato

assinado colr a CONTRÀTANTE, e das disposições legulalnentat'es pertinentes ao fornecitnento do

ob.|eto contratual:
8.)./. Fornecer.o objeto contratual de conformidade corn as exigências contidas no tertno de retêrência

e ata aderida
8,2,2. F,XEçUIAr dirEtANrEIItE O COtItrAtO, SEM A TRANSFERI|NCIA DE RESPONSABILIDADES
OU SUBCONTRATAÇÔES;
8.2.J. Manter no curso do Contrato, as condições de habilitação e qualificação,que ense.iaram sua

contratação, uos termos do altigo 55, Vlll, da Lei n".8'6661931,

8.2.4. Responder, eln relação aos seus empregaclos, por todas as despesas decotrentes do Íbrneciniento

do objeto do contrato;
8.2.5. Responder pelos danos causados diretatlente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa oLr dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não excluindo ou recluzindo essa

responsabilidade à Ílscalização ou ao acotnpanhamento pela PMSIP;
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8.2.6. Arcar corn clespesas decorrentes de qualquer inÍiação seja qual Í'or. desde que praticadapor setls

técnicos durante do Íbrnecimento do objeto contratual, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
8.2.7. Responcler pelo cumpriurento dos postulados legais vigentes de âmbito federal. estadual ou

municipal, bern aínda, assegul'aÍ os direitos e cumpt'inteltto de todas as obrigações estabelecidas pelo

contlato, inclusive quanto aos preços praticados;

8.2.8. Zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual;

,Y.2.9. Prestar o fornecimento do objeto contlatual dentro dos parâmetros e t'otinas estabelecidas. etn

observância às recotnendações aceitas pela boa técnica, nollTlas e legislação;

8.2.t0. Atender prontamente quaiscluer exigências do representante da CONTRATANTE. inerente ao

objeto da licitação;
8.2.11. Comr-rnicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquel anorrralidade de car'áter urgerlte e

prestar os esclat'ecitnentos jr-rlgados necessários;

8.2.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obligações sociais

previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las lla epoca propria, vez qtte

os seLts empregados não manterão nenhutn vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
8.2. 13. Assumir, tarnbém, a responsabiliclade por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da especie, forem vítimas os

,"u, .,rpr.gâdor nu entrega clo objeto contratual ou em conexão com ela, ainda qtte acontecido nas

dependências da CONTRA-TANTE ;

8.2.14. Assurnir todos os encargos de possível demanda tlabalhista, cível oupenal relacionados ao

fonrecirnertto do obj eto contratual.
8.2.15. Assumir ainda a responsabilidade pelos ellcargos fiscais e colnel'ciais;

8.2.16. Executar fielrnente o ob.ieto contratado, de acordo corr as nol'mas legais, verificando sempre o

ser,r bom desernpenho, realizando o fornecimento em conforrnidade com a proposta apresentada e as

orientações da CON'fRATAN'f E.

pARÁGRAFO PRIMEIRO - A inaclimptência da Contratada, com referência aos encargos

estabeleciclos nas condições anteliores não transfere a responsabilidade do seu pagamento a

CONTRATANTE, nem poderá oneral'o objeto contratual, razão pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, pal'a conl a

CONTRATANTEI

pARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquet'danos lressoais

ou materiais causadas pol seus ploÍissiorrais oLl prepostos, inclusive por omissão destes, a

CONTRATANTE ou a terceiros, isentanclo a PMSIP de quaisquer responsabilidades solidária ou

subsidiária.

pARÁGRÂFO TERCEIRO - A CONTRATADA se su.jeita às disposições do Código de Proteção e

DeÍ-esa do Consumidor, instituído pela l-ei nn 8.078, de I I de setetnbro de 1990.

CLÁUSULA NONA _ DAS RESPONSABILIDADES

9.1 - A Contratada assLlrle corlo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execr-rção das obrigações contlatadas. na forma do processo licitatório. Responsabiliza-se'

tarnbem, pela icloneidacle e pelo compoftarnento de seus empregados, prepostos ou subordinaclos, e.

ainda, por quaisquel plejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros'

pARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressat'cidos a Contratatlte tro prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas, contadas de notificação admirristrativa à Contratada, sob pena de multa de 0,2Yo

(dois clécimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso.

C
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pAnÁCnaFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações

vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária. e decorrente da execr.tçãoÜo

presente contraio. cujo oumplintento e responsabilidade caberão, exclusivamente. à Contratada. '
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contrataute não responderá por quaisquer compromisso, urrr,ri,lo, 1

pela Contratada com telceilos. ainda que vinculados à execução do presente contrato. benl como por

qualquer dano causado a terceiros ent decorrência de ato da Contlatada, de seus entpt'egados, propostos

ou suboldinados.

CLÁUSULA DECIMA_ DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
À contlatacla, total ou parcialmente inadimpler-rte, serâo aplicadas as sanções previstas nos

artigos. 86 e 87 da Lei federal n'. 8.666/93, a saber:

10.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregulal de que não resulte prejuízo paraaelttrega.

10.2. Mrrlta, que não excederá, em seu Íotal,20Yo (vinte por cento) do valor docontrato, nas

hipóteses de inexecução, com ou sellt prejuízo para a entrega.

10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a
Aclrninistração do Estado do Pará, por prazo não superior a 05 (cinco) altos, nas hipóteses de

execução illegular, atrasos ot"t inexecução de que lesulte prejuízo para a entrega.

10.4. Declaração de inidoneidade pala licitar e contratar com a Adrninistração Pública, enquanto
perdurarer.n os seus motivos deterrninantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses enl que a execução irregular, os atrasos ou a

inexecução associern-se à prática de ilícito penal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida no item l0.2. desta cláusula,
poderá ser aplicada de Íbrnta isolada or.r cumulativarxente com qualquer das dentais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo, sujeitará a

contratada ao pagameltto da multa de 0.2oÁ (dois decirnos por cento), sobre o valor global do

Contrato a contar do vencimento daquele.

PARÁGRAFO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm llatllreza cotlpensatór'ia e

o seu pagatnento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a Contratante.

PARÁGRAFO QUAR'[O- A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas rra cláusula e

parágrafos acirna, principalmente. pelos motivos que se segueln:
a) Pela l'ecusa injustificada em assinar o Contrato.
b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato

convocatório e cour as peltinentes norntas técnicas.
c) Pelo atraso uo início e conclusào da entrega.

d) Pelo descurnprir"nento de qualquel das condições dispostas no presente Instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA _ DA RESCISÃO
ll.l. Potlerú ser rescindido o presenÍe instrumenÍo:
1 1 .1.l. Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados na Lei 8.666193.

11.1.2. Arnigavelmente, pol' acordo entre as pafies, reduzido a termo no respectivo procedimento
administrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou
I L L3. Judicialmente, nos termos da lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão arnigável, a parte que pretender rescindir o contrato
courunicará sua intenção à outra, por escrito.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Na hipótese do constante no i1.l.l. não haverá indenização algur.na a
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ser pago à Contratada.

ctÁusuta DECIMA yEGUNDA - tttcÊNct,q
12.1. O plazo de vigência deste contlato será de l 2 (doze) meses, a contar da assinatura, podendo ser

prorrogado se a Lei 8.666193 assirn o permitir, observado a obtenção de preço e cottdições mais

vantajosos à Administração.

CLÁTTS(TLA DECIMA TERCEIRA - DA TERCEIRIZAÇÃO
13.1. A CON'lRAl'AN'l'E não se lesponsabilizará pol contlatos que a CONTRATADA venha celebt'ar'

com terceiros, cr.tjas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade.

CLÁUSULA DECIMA QUART,A. _ DA PUBLICAÇÃO
14.1 - A publicação resumida deste contrato, no Diário Oficial do Estado, condição indisperrsável para

sua eflcácia. será providenciada pela CONTRATANTE, ate o décirno dia seguinte a sua assinatura.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA_ DO FORO
15.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa lzabel do Pará, Estaclo do Pará para solução das

clemandas decorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as paftes

resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos

representalttes das partes. na preseltça de 02 (duas) testet4unhas, em 03 (três) vias de idêntico teor.

;'íE\r^g,:

Santa lzabel do ParálPA, 0l de Í-evereiro de 2018.
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