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CNPJ : 06. 125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 2O1901O17.CPL/PMSB
Contrato nq 20190205001

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI

CELEBRAM DE UM LADO A EMPRESA: A S P DA SILVA
SOFTWARE EIRELI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO. Pessoa Jurídica de Direito Público
lnterno. inscrita no CNPJ n" 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 862 - Centro,
SÀO BERNARDO MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, represenrada pelo Sr. RAIMUNDO
NONATO CARVALHO portador do RG: 91969798-4 SSP/MA e CPF: 099.156.133-34, Secretário Municipal de
Administração. residente e domiciliado na cidade de Mâgalhâes de Almeida, no uso de suas atribuições legais que
lhe conlêre poderes para celebrar com a empresa: A S P DA SILVA SOFTWARE EIRELI, CNPJ; 12.996.028/0001-
00 Av. leronimo de Albuquerque Maranhão, Ne 25 - Vinhais - São Luis/MA., neste ato representada pelo Sr.
Antonio Stanrley Pereira da Silva, com o CPF: 028.948.61:l-03, doravante denominada CONTRATADA, têm
justo e contratado o que se discrimina através das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULÁ PRIMEIRA - DO OBIETO
O presente contrato tem por base legal o processo Administraüvo ne 201901077-

CPL/PI\'ÍSB referente ao Conüte 001- 12079, tendo por ob,eto a bara Contratação de empresa para locação de
Softwares do sistema de Contâbilidade pública de folha de pagamento par" atender a Prefeitura Municipâl de
São tsernardo/MA Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à C0NTRA'IANTE, os serviços constantes do Editâl, do
qual a C0N1'RATADA foi vencedom; integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o
Edital, seus anexos e a Proposta da Contratada. Coirforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculaçào
ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexrgiu, ao convite e a proposta do licitante
vencedor.

CúUSULA SEGUNDA - DA ExEcUÇÀo Do coNTRATo
Os serviços constante5 do Edit ri suura-citados serão realizados conforme solicitação da

CONTRATANTE, de acordo com a necessicade verillcadir. A CONTRATADA cumprirá o obieto deste Convite,
no prazo pré-estabelecido neste Edital : seus /,0rxr.,s do Cr;rrvite ne 001/20L9 - CPL:

cúUsU[Á TERCEIRA - Do vALoR

^ 
CONTRATANTE pagaÉ à CONTIIÁTADA mediante nota fiscal, tendo o presente

contrato.
o Valor mensai Rg: 2.5oo,oo (dois mil e quinhentos reais)
. Valor geral de R$: 27.soo,oo (virte sete mil c quinhentos reais)

CúUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Em caso de reaiustamento, o mesmo será realizado com base nos índices estabelecidos
pelo Coverno l-ederal.

cLÁusuLA eulNTA - Dos AcRÉsctMos ou supREssÕEs
Além do que estabelece o CONVI'I'E, fica a licitante obrigada a aceitar na

condiçóes conh'atuais, o aumento ou a redução da quantidade co:,rratada até 2 5olo do valor original.
s mesmas

cLÁUSULA sExTA _ DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

dotação
As despesas de( orrentes da execução do objeto correrão por conta da seguinte
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração, por prazo não superior a 02 [dois) auos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

e) As sanções previstas nas alineas "d" podendo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita
comunicação escrita à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento
legal, excluÍdas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

DECIMA TERCEIRA _ DA RESCISAO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as

consequências contratuais e as previstas em lei.
Constituern motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos;
c) - a lentidâo do seu cumprimento, levando a CONTRÁTANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipuladosj
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisaçào do serviço, sem justa causa e prévia comunicâção à

CONTRATANTE;

0 - a subcontratâção total ou parcial do seu objeto, a associaçâo da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusâo, cisão ou incorporaçâo nào
admitidâs no edital e no cL)ntrato;

g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a Secretário dessa Casa
Legislativa;

h) - o cometimento reiterâdo de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1q

do art.67 desta Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;

i) - a dissolução da sociedade ou o [alecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

C0NTRÁTADA, que prejudique a execução do contraro;
l) - razões de iuteresse púb)ico, Ce alta relevância e amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela nráxrma autoridade da est'era administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por partc da Ci)NTRATAN1'E, de obras, serviços ou compras,

acarretando modificação do valor inicial do contrato alénr do hmite permitido no § 1q do art.65 desta
lei;

n) - a suspensão de sua execuçâo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerrâ, ou ainda por repetidas suspensões que totaLizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçóes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizaçiies e mcbilrzaçõcs e outras previstas, assegurado a C0NTRÁTADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumpíimerrto das obrigações assunridas até que seia
normâlizada a situaçãoj

o) - o atraso superior a 90 (novental dias dos pagamentos deüdos pela
CONTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo ern caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRA'I'ADA o direito de optar pela suspensào
do cumprimento de suas obrigaçôes até que seia normalizada a situação.

PARIíGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formal mente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARI1GRAFO SEGUNDO - A rescisào deste Contrato poderá ser:
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DorAÇÂo oRÇAMENTÁRra
04.122.ooso.2o18.ooo - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE
339039 - ooo - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO: O presente contrato vincula-se ao edital de
CONVITE N.e -001/2019 e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato entrará em
vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de execução de 31 de dezembro de 2019 podendo
o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a Administração de acordo com o art. 57, inciso I, da Lei nq 8.666/93

cúusulA NoNA - DA FISCALIZAçÂO: A fiscalização do Contrato será efetuada
por um servidor da Secretaria de Administração o Sr. lzaniel Cutrim Bogéa do MunicÍpio que poderá a

qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização dos serviços observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento

CLIIUSULA DECIMA. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se'á:
a) Ácompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçào

da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionâdas a execução do contrato determinando o
que tbr necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;

c) Fornecer a qualquer tenlpo e com o Máximo de presteza, mediante solicitaçâo
escrita da C0NTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orientações em todos os casos
om issos;

d) As decisôes e providências que ultrapassarem as competências, do
representante deverâo ser solicitadas aos seus superiorcs em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

cúUsUt.A DÉcIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRÁTADA
CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Executar o objeto deste contrato rnediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviço expedida pelo Setor responsável;

b) Cumprir Iielnrente o estaLrelecido nas clausulas e condições do presente contrato
e de seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfêita execução do contrato;

c) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do
contrato e outros correspondentes;

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, totâl ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das

obrigações ora estâbeleíiidas, sujeitará e CONTRATADA as sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei
Federal n" 8.666/93.

PARíGRAFO PRIMERO - 0 atrasu iniustificado no cumprimento do objeto deste
(:ontrato sujeitârá a CON'IRATADA, à multa dc rnora correspondeute a 0,3%o (três centésimos por cento)
ao dia, sobre o valor do fornecinrento, até o limite de 100/o (dez por centoJ.

PAR]ÍGRAFO SEGIINDO Além da multa indicada no parágrafo an:erior,
CONTRATAN'I'E poderá garantida a pr évia defesa, aplicar a CONTRATADA, na hipótese d
total ou parcial do Contrato, as seguintes sançôes:

a) Advertência;
b) Multa de 10 0/o (dez por cento) st-rbre o valor do Contrato;
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a - Deternrinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:

b- Amigável, por acordo entre as pârtes, reduzidas a termo no processo da licitaçào,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

c) fudicialmente nos termos da legislação

DÉCIMA QUABTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as pârtes a respeito do presente Contrato, só produz
efeito legais se processada por escrito, mediante protocolo ou por meio de registro, que comprove a sua
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

DÉCIMA QUINTA - DAs ALTERÁÇOEs
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no

art. da Lei n' 8.666193.

DÉITMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o tbro da Comarca de SÃ0 BERNARDo/MA, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da execução do presente Contrato.
E por combinarem com todas as cláusulas e condições contratadas, assinam este

instrumento de Contrato de Fornecimento, em 03 (trêsJ üas de igual teor e forma, que vai também âssinado
porduas testemunhas a tudo presente a tudo presente.

Prefei u pa lde São tserna o/lvlA, 05 de fevereir 9

PREFEI'TU

TES'fEMIINHAS:

Secretário de Admi

CIPAL DE SÁ ERNARDÔ
Nonato Ca

VA SOFTWARE EIRELI
CNPI: 12.996.028/0001-00

Antonio Stanrley Pereira da Silva
CPF: 028.948.613-03

Contratâda

o

CONTRATANTE
Contratante

CPF CPF:

Rairnunão
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