
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA IIUNICIPAL DE DUAS ESTMDAS

CO}IISSÃO PERMI'IENTE DE LICITAÇÀO

Co|{TRÂÍO Ne:. oM4/2O2t -CPL

TERI1O DE CONÍRATÔ QUE ENTRE SI CELEBRAT1 A PREFEITURA MUNICTPÀL DE DUAS ESTRADAS

E SOGO TECNOLOGIA E SERVIçOS ITDA., PARA PRESTAÇÀO DE SERVIÇ05 CONFORI4E

DISCRIIIINADO NESTE ]NSTRUMENTO NA FORlttA ABAIXO:

Pêlo presente inst! umento particular de contrãto, de um lado Pnefeitura Munlcipal de Duas Estradas -
Rua do Conércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 08 -787 -072/0OA1-16, neste ato represeBtada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, SolteÍra, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Fazenda São Francisco, sN - zona Rural - Duas Estradas - PB, cPF ne o9g,4o7.so4-40,
Carteina de Identidade ne 3.570.572 SSP, donavante sioplesmente CONTRATANTE, e do outro lado soGO

TECI'IOLOGIA E SERVIçOS LTDA. RUA SUBTENDENTE I4ANOEL 6AT0, 520, 5ALA A2 - ÍORRE - ]OÃO PESSOA - PB,

CNPI ns 29-345,69A/000L-69, doravante simplesmente CoNTRATADA, decÍdiram as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se negerá pelas cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRIIiIEIRÁ - DOS FUNDAÍIIENTOS DO CONTRÂTO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa ne OOOOT/ 2O2L, processada nos termos da Lei
Federal ne 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006, ãlterada.

CLÁUSULA SEGUNDA . DO OBJETO DO CO TRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa especializada no desenvolvimento,
implantâção, locação de Si"stemà do E-Sic (Sistema Eletnônico de InformaÇão ão Cidadão), 1icênciamento e

hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e Serviço de Consultot.Ía de

acompanhamento para cumprimento dos índices da tnansparência na Prefeitura t'lunicipal de Duas Estradàs -
PB, durante o exercÍcio financêino de 2021.
Os serviços deverão ser pnestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apnesentada, Dispensa ne AOOOL/2027 e instnuções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do pnesente contrato, independente de tnanscnição.

CLÁUSULA TERCEIRA - OO VALOR E PREçOS:
o valor total deste contrato, â base do preço proposto, é de R$ 17.504,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENT0S
REArS).
Representado por: 12 x R$ 1,300,00 + a1 x R$ 7.9oo,OO.

vifiento e trelharDento
de sistema do E-Sic (sistemâ

ao Cidâdão), licenciaúento e hospedagem
da Íransparênciã ê do Portal Ins'titucional

de consultoria de àcompãnhanento
dos indices da transpârênciã na Prefei

de Duâs Est.adas - PB

CLÁUsULA QUARTA . DO REA]USTA}IENTO:
os preços contnatados são fixos pelo perÍgdo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§
5e e 6er da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbnio económi co -financ ei no do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaran inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da Lei 8.666,/93, mediante
comprovação documental e requerimento expnesso do Contràtado.

CLÁUSULA QUINTA . DA DOÍAçÃO:
As despesas correrâo por conta da seguinte dotãçâo, constante do orçamento vigente:
Recursos:
a2. oa - a4. 722.2007. 2005 - 9070000.o7 - 3. 3. 94. 39. 01

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAI4ENÍO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regulâr, da seguinte maneirai
flensalmente, pa.a ocorren no pnazo de trinta dias, contados do perÍodo de adimplemento de cada parcela.

CLÁUsULA 5ÉTIT4A - DOS PRAZOS:
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o p.azo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas caracterÍsticas, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei A.666/91, está abaíxo indicado e será considerado a partin da
emissão dâ ordem de Serviço:

Iníci.o: ImedÍeto
conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exencício financeiro de 2921,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA . OA5 OBRIGAçôES Í)o CO TRAÍÂ'ÍTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prêstação dos serviços efetivarnente realizados, de acordo com as
respectivas cláusulas do pnesente contrato;
b - Propor.ionar ao Contnatado todos os neios necessários para a fiel prêstâção dos servlços
contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer iregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de sues responsabilidades
contratuais e legais.
d - Designan representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contnato, nos tenmos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a suâ execuçâo, respectivanente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informaçôes pertinentes a essas âtribuições.

CLÁUSULA IIoTtIÂ - DAs oSRIGAçõÊS Do GoI'{TRATADo:
a - Executar devidanente os serviços descritos na Cláusula conrespondente do presente contrato, dêntno
dos melhores parânetros de qualidade estabelecidos pâra o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, con observância aos prazos estipulados;
b - Respon sabill zar- se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fiscal, civil,
tnibutária e tnabalhista, bem como por todas as despesas e compnomissos assumidos, â qualquer título,
perante seus fornecedores ou tenceiros em razão da execução do objeto contratàdo;
c - Manter preposto capacj.tâdo e Ídôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Pemj.tir e facilitãr a fiscaLização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - Sená responsáveI pelos danos causados diretamente ao contrãtante ou a terceiros, deconrentes de sua
culpa ou dolo na execuçâo do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidâde a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado.;
f - Não ceder, transfêrir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste lnstrumento, sem o
conhecimento e a devidâ autorização expressa do Contratante;
g - Hanten, durante a vigência do contrato, en compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas as
condições de habilitação e qualifÍcação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

ctÁusuLA DÉcÍ,la - DA aLTERÁçÃo E REscrsÃo Do co TRATo:
Este contrato poderá ser altenado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, confonme o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei 8.666/91.
O Contratâdo fica obrigado a aceitar nas nesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizeren necessários, até 25% (vinte ê cinco por cento) do valor inicial atualizado do contnato.

cÚusuLA DÉCI}IA PRI EIRA - DAs PEIüTLIDÀDCS:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigâçôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contnatado, garantida a préviê defesa, às seguintes penalidades pnevistas nos Arts. 86 e 87 dê Lei
A.666/91: a - advertência; b - multa de nona de o,S% (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contnato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contrâtado; c -
multa dê 70% (dez pon cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parci.al do contrato; d -
suspensão temponária de participar enr Iicitação e impedimento de contratar corn a Administnaçâo, por
pnazo de até 02 (dois) aôos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perduranem os motivos detenminantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação perante a pnópria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabíveis fundanentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULÀ DÉCIIIIÂ SEGU DA - Do FoRoi
Pana dirimin as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Pirpirituba,

E, por estanen de pleno acondo, foi lavrado o presente contrato êm 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas pãntes e por duâs testemunhas.

laneiro de 2421.Duas
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