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ÍEFro DE COrlnATO Q|.JE EXrnE Sr CELEBR fi Â PnÉFErnnl t{'llICIRÀL DE ÀrÂ§ ESInIDS E

IIFONT I]fOTrlÁTIfI EIIELI, PÁÀÀ FORiIECIIfI{TO COI{FORIIE DISCRIHD'ÁDO NESTÊ

IIISTRI,.EIITO IÀ FOPTA Â8ÂIrc;

PeLo prÊserte lnstnrnênto pa!.ticul.ar de contrato, de r, lro PiEfEfÍUnÀ iUiICInÀL * * O*É, - *r,
do Cocércio, 2:I - Cêntr§ - DJas Estradãs - PB, Cl{Pl n, 08.787 .O72/âO1-10, Ícste ato r€ppe5eitada pela
P.EfêÍta foyce Rê,lally FelÍv ttun€s, Drasileirâ, Sottêira, Ft,cionarta Púllra, .esiderÉe e doriciliada
na Fazenda São Franclsco, Si - Zq|a Rural - Duas Estradâs - pB, CPf nc O .&7.50Á-40, Cartêlra de
Identidade ni 3.579.572 SSp, doravaÍrte slrplêsÍEÍrte COúTRAÍÂ IE, e do outrc lado IIiDOXT Í{FC}lÁÍt(^
ETnELI - Rua coÍÍnfl orro FEro oa srlrrErRÀ, 509 - satÂ 203 - pmRo GonDrlr - loÁo prssoa - pB, c'lp] nr
sa.061.69s/owl-80, dot'avarltÊ sirplesrpnte c0 TRÂTAB, deridi.ír as partes cü)trat.otes sssinrr o
pr€sente cofitrato, o quâl 5e regerá pel.s cláusulâs ê coüdtções sêguintes:

crÍJsu-Â PRtEItl - (D§ FüfliE{mS:
fste contrâto decore da llcitação rcdalidade Pregão Presenclal n, gO@Al2OZl, procêssâda nos teríps dâ
Ler, Federal ne 10.520, de 17 de lulho de 2sa2 e slüsidlarlamnte a Lêi federal n" 8.666, de 2.1 de luíüo
de 1993; Lei CapLerrtar õe 123, de 14 de dezeóro de 2096; e leglsleção peítlneÍÍte, (onsid€rãdâs es
alterações postêriores das r.eferldôs mrDõs.

cllrsu.r sE6rxD - m (tJEro:
O pres€nte coÍÍtrato tert por ôJeto: Locaçáo de llcença de uso de soft$res para Slstürasr CoÍtabiu.dade
PúbIlca, Poftal da Trôns0arêRcia, Folha dê Pãg*rerto, Trlbutos ttbnk lpais e tbta Fis(â1. ÉtretrôÍ}l(ô, Frotã
veicular, e Licitação, que ter cqro objetit o suprir as ne(essldad€s das Sê(rêtarias que i.tegran esta
Entldade Ptiôllca.

i.l
0 serviço deverá ser êxe(utado rigorosa;ente de acordo co'l as condlçôes expfessas neste in5trurÉnto,
proposta apr€sêntadà, €5pêclÍicaçôes técnl(as co.respqrdeÍttes, pro(€sso dÊ llcltação nodalidade Pregão
Presênclal ne Oí,,QBI ?gal e instiuÍôês do CmtrataÍte, docurÉntos êsses quê firar íazendo partes
integrartes ô presente (qrtrato, lrúÇeÍd€nt€ de transcrição.

cl/Írstf,Á Í8cEr*a - m v tot I PiEç(E:
O valor total dêstê cqrtrato, a base do preço proposto, é
orTocENÍos REÂrs).
Reprêsêntedo por: 12 x. RÍ 4,65O,n.

:.
de R, 55.840,00 ( CIXqJEiIÍÂ E CIN«) [tIL E

:_
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Íl l.úe,oe ,r.w,u
-,,§

cô. Drscrr'Exrdo uxrD, qr m. P.uürÁtto P. rur l
1 Co.rt-IliddÊ Rlôlicr c lortal da Trin?.rlnc1l, to<açàú d€ és !2 l.@,OA 16.8a0,OO

so+tnare 6ê5tlo Cootábll. - siste â de cootabfidadê Púb:ícà -
O slst.ra e[contra-sc ell cooforrüade à leglslâção vlgênte -
L€t no ,1.32e/196/t. Lel n' 7OU2W (LRF), IrcASP (}larual de
Contabiudd. Àpltcedo ao sêtoí. Ítbllco - 5lll), LC n" 131,/2001
(Lel de ÍÉrÉpârêída) - assl,l . o às e{l8ênclas do TcE - PB

(coapatível ao Siste.a SaSrei), possibultando o controle
orçârÊntá'lo, pâtrhooÍal e fÍnarEêlro, através de relatóflo
tânto Í+rt550 cdro por aêlo Egnétiao, torÍEndo-s€ ura
fer.aieítr auxlllàr parà toiada de êclsôes, cspeclalrcntê no
qu€ diz rcspaito ào atêrdl|llêôtô dos pêt'cCíturis de sardê,
EducâCão e Pesroal.
PortaL da Íransparênclà Íàlbll(a - 6ereção dos dados (oÍ,t&ris
pare o Po.tel da Íranspãaêncla. o slstêr€ êxtrai ,s lnforr4ô€$
do benco de dad6 da Comâbilldde, para allrentação autaáücô,
os Sl9taiâ glcoírtra-se a!. confor..r.da& cal a LC n' 73,/2â9 e
perrlte aresro à5 1nfú .cões sob.e (üpras. D1+ô. .lndã de
rêlatórlos flscais, (úo iGF (Relâtórlo d! Gêstão Fkcal) ê
[t€O (nê]rtôlo nêsuddo de Exêorçôes Orcaêntári.'). O Sirt!..
possui,EcanlsE de cortrole de aces5o para all.lntaÉo dos
dadgs ê Íácil adrytaçro à fiovas rorlas governmantrls Ê/ou
rêqúlsltoi do cll.nte.

2 Folhr óC Plrarto. l-ocaçõ de ststci, de Folha d€ Pa8âr6rto - ilê5
Sistrla coel.to de 8êstão dê pcsioal voltado pr'â ó.9ão
plibllco: cd.rtFo ccpleb do Írnclonárlo, lnclulndo: íoto,
gêreção dê aiaartvos ei seus acsírêatlvog leiâste5 âtualizdot,
para SEfD, OIRf, RAIS, Í{xÀD, StPnEv, SIGXGS - P8, CO§IGFIIL,



d€ntre o{tÍros. ÀdÊÇJãdo pã"ã tràbelhos cofi os bàncos: Bârro do
Brasil, Cahr Écô.Êrllica fêderâ1, 8rades.o, Sãntander, IBEC,
Iteú, Gererriãrento de usuárÍos/pê-fir de àrêsro, Contrâchê+re
online, forfras de cá]culos personalizadas, incluslve parâ IJ",
fénlas, 1/f dÊ ÍÉrias, dentre outros; dlvergol õodêlôs de
contraaheq*t; dtverSos re1àtóriosr dertre eles: adFaastivo
ilen.âI, ltâLa-dtreta (lntetrâção col! Hlo-osoft !{q.d parô 8êrâção
de cont.atg dê tr&âlho, portôria, etc-
Tr.Itn to§ lntqrâdo à Xots Fr.scal Élêt,.ônl.o. Ldâçãô de Sl§têàâ
de Íilbutos - Côntr.ole dos sêguintes ite.s: ,PTU, Díylda Atlvà,
Cadastro lhrcantll, lSSQt, Fls(allzação de e fresas, otà
Fiscal ,uulsa e online. 6ereÍi.ür dlversos tipos dê elvarár e
aertidões. Possibtltter efilssão dê Dr{t's de qlalqtEr recelta,
Contàr (on d:verro6 relatóilos geaenclals. pernútê co.lsultã
dirêtâ à recêÍta fedÊral a fim de obtsr da&s da erip.esa e
atividêdês corúo'.íÉ ô allÀE e CiPJ fo.neald6, Contà co! sr.st€rà
de bà(k!p 6r11ne nâr nurens. Perriti,- ênissão de gules de I?tU,
dividâ atlva de IPtu e certi.dôes rÊb ôtrãvés da lnte8.acfo cffi
o portaf do cofltrlbl]inte, Íacl.lltãr o ehvlo de gui.âs de IPTU
por ê-ôâil. Possulr relat(iios grencials e âdmlnistrátivôs.
Integraíão bn{áaià a(rt bàIrãs ds râcêbili€írtos àtra/és de
Êonvêhj.os de rêtorÍ1os barxá.ios de gualquer co^respondente
baícár'1o- Controle de us!íios por perfll de a(e'!o. Âlditorla
de sistefia.
Coitiola dc Frda Veicular - Locâcão dê Softrare Co!úústlvel.
Cãdãstro dos aotoalstatr dos \reÍculos ê dos postos de
csrbustívêl,s que ãbêstÊce6 B Írota. Cmtrole dos gastgs da fr"otã
de veícü1os, o cdrüE5tive1, n utenção ê setor'oôdê os vêicúlos
sê encontaarn. (ontrole de entrada5 € 5âÍda6r p€rcúr5os, e
quântldades dê cdüustivel usadô rDs t,"ectE3. 6€rãçã0 de Ú.dei
de abã5te<1.ento. Veículo vlÍrôrlàdo departâDento e unüade
orçaftêntárla. O 51§tqm trabalhâ cor bercô de dadôs Flr€blrd,
Eolsseo de tudos os rê].âtórios Éces5ái1o5, podendô sêr mntàdos
no Pet'fil do ugrrãrlo por neio ê filtr6, est€5 pode, 9er
êhitidos eü arguirro! do tipo PDF, Ercel, l{ord e qrtros.
Llcltagáo - Loaação llaença dÊ uso softyare slstel9 de
llcltaÍão: Todar es ãodâlidâdes prrviltai na Leí fio 6.666/93 e
geus resp€ctivos relató.ios: preEão Presênc1àI, Regl5tao dê
Preços, Cdrcorrâtlâ, Tdrâdà & Pr€ços, Corui.tê, Dispênsa por
Velor, Dispênsâ por (tut.os llotivos e Inexl8r.blLldàde. Caga de
proc€sso, sol1citação, pesquisa de pfeçôs, elinuta do (ontrirto,
1o par€(er dâ âs5e5sorj"a juridica, coírpr"ovâítÊ ds entreSâ do
edital, declaração de elúoração indepeíldente de proposta,
(]âssificação parã lancês, quôôo coripBrativo de prêços,
reJ.âtórlo do Íaocesso, coat,.ato, atà de registro de p.êçor,
publÍ(ação retistro de pre@s, pioposta atuàlizáda, orde6 dê
fornecirentô/serviço, âta ô procêsso, entrs oútros relatórlos.

íOTAT

(Llu§r.n-r o,llnrl - tx, f,EAf,t!;Í^ttalm:
Os preços contratados são fj.xos e irreàjustáveis pelo período de um arp, exçeto pana os casos prcvisto5
no art- 65, §§ 5e ê 6e, dâ Lei 8-666/93.
Ocor-reírdo o d€seqrilíbiio econ-oniro-finarcêir. do contrato, poderá se,r rêstêbêleclda à relaçãê,:,qse as
pàrtes pà.tua.aD Lni.cj.alrÉnte, nos têi,ros do Art. 65, Intiso II, Allnêa d, dã Lel a,666/93, ,Êdlante
colproyação doctmental € requeri[rnto expresso do CorÍtrãtado.
Dentro do praza & vigâ'tcla do cqrtrato e íEdiarlte soli(itação do cont.atado, 05 p..eços poderão sofrer
reajuste aÉs o lnterregno de un ano, na ltEsoa propor(ão da varlação vsriflcadâ no IPcÁ-I8GE acunulado,
isiciadas e concluídas após a ocorrência d. anuêl,idadê,
t{os reàjustes subs€quentê3 ao prl,!ei.ro, o lnterre8no lrlnlno de u'l ano 5et'á contado a partlr 'dos aíeitos
.f 1ÍEn(€ lros do ú1tiÍro rêâjuste-
No caso de atraso ol não divulgaçào do Índlce de reâJüstàEnto, o contratantê p,8,atá ao contratado a

irÍpo.tán<ia calculada petô úttll[a \rariâção <onhecLdã, llquidaÍúo a diíêrença corÍtspoftCente táô 1o8o
seja dj,vulgado o Índlce dêflnltlvo. Flca o Contrõtado órlgado a apresentar nenória de cálcul.o rêfererúe
ao reajustarento de preços do valor ráranescente, seipre que este ocotr€r.
as âfêrlções firais, o lrdt(e at!alizado pôra reaju5te será, obrlgatorianente, o deÍlnltivo.

Caso o lndice estabelecido para reajustôDento veÍúa a se. extlnto ou de qua.I$Jer fumtâ não possa oais
ser utilizado, será adotado, €.r slàstitulção, o grrê vler a ser deteríninado peJ.a 1egls1ação êntão eít
vi 8or.
Na ausârcla de previsão 1egal quanto e íôdice substituto, as pôrtes elege.ão novo irdice sficiôl para
o reajustarEnto do preçô do valor renanescente, por [Éio de têÍ o adltlvo.
O reajuste pderá ser realizado por apostilane$to,

clfusu,À QrrÍíra - Dr DoÍlçÃo:
Âs dêspesas correrão por corÉa da segsiflte dotaçào, constarte do orçamento vitente;
Recursos do itunicipi.o de DJas Éstradas:
62.09 - O4.t22. 2001. 2905 - útút. Or - 1. 1.90. 39.01

85e,O6 as.7s4,AA
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clfuStta sErÍA - D p c^ltHto.
O pâ8aiênto s€rá efetuado üed.drte pÍlcesso regular e Ç obsêrváEia às ÍDr as e procedirentos rdcÊados
pêlo corÊrãtanta, da setuinte ianeirai llensàlrÊírte, para ocorf,êi m prazo de trlÍta dias, contâôs do
periodo de adhplsrento de cadà Í,ercela,

(rÁrsrlÂ sÉÍ.uA - DOS mÀzrs, .):.
Os prãzos ltláxlDs de inicio de etàpas de execução e de conclusão do obJeto ora cortrãtado, qrre ôdnlteil
prorrogação nas (ordlções e hlpúteses prerrlstas no Ârt. 57, §1ô, da Lel g.565193t estão abaixo iÍdtcados
e sêl"fu consi-derados da erlssão dã o.der de Setvr.ço:
a - Inicio: Inediato;
b - Cmclusão: 12 (dore) ,psês.
A vl8àrtlâ do Fese,Ite cqttr'ato será êtendnada: 72 (doze) leses, consldera do da dõta de súa as5ioatura;
podêndo ser ProFogadâ por- ituais e sucêsslvos pel.íodos, Ediânte acoi{o entrê âs p tes e ob6êí.vías a5
cà.acterísti€as do ôJeto contratado, cqríorm o dlsposto no Art. 57, incisos fI e IV, da Lei n" 8.666/93.

clÍrst -t orrlM - D s (DRI6IçõE oo ((xTB T xTE:
â - Efetuar o Pag êíúo relatl\.o âo fc'neclreírto efêtivatênte realizado, de acordo côn às r"espe(ti\ras
c1áusulas do presentê contratoj
b - proporÉlonar ao CorÍtratado todos os nElos necessárlos pãra o flel íoriecitEnto contrâtado;
c - ltotlflcar o contlatado sobre qualqier lrÍ?güta.ldade €ncmtrâdâ qudlto à qoalldàde de pÍlduto
forneclô, exerc€ndo â rais rtplâ e aolTleta fiscalizaçtu, o que oão Extue o fontrtstàdo de suas
responsabllidades corÊratuals e legais;
d - Desr.gtlar repa6entôntes cor atrlbulções d€ GÊstor e Fiscal deste contrato, .tos terürs da noítta
vlgente, espe<lâlr€nte pã.a aconÍraràar e ílscalizar â sua execucão, respectlvânentê, perlltida a
cortratação ê tercelros para assistência e subsidio de inforlaçôes peÍtlnertês a essã5 atrlbuiçôes;
e - A subcqtratâção e/ou t€rcelrizacão é perÇ!.ti& nr 5ua lntegralidadÊ ou parclalldadê,
lnediànte àv15o P.évlo e autorlzaçáo do GontrãtârÍte, vlsàndo . ,elhor rxecucãD áo objêto (ortfonie lei
especiflca Lêl Fe&ral L1.429 de 2017 ê o!Êros dlsposltivos peitln€í,tes quê stÉsídia,r ã5 lels de
licitâcões.

clÁrsu.A t(f,a - Dls (Dtlo^çõÊs Do cúírnATÂDo i
â - Exe<utar devldaE[te o íprÍêclEoto descrlto na Cláusula coffêspondêírte do prcs€íte cmtrato, dêntro
dos 

'relho..es 
pôràrctros de qual,idade êstabelecldos pa-a o rarD de âtlvldadÊ re1ã€isnada áo aüJeto

contfãtuâI, coll observttcia aos lÍazos Éstlpulados;
b - Respú'abili2ar- 5e por todos 05 ô.rrs e obrl8açôes cqtc€r.,Entes à leglslação fls(ãI, rivil, tributária
e t.abalhista, be! cúo Por" todas as despesas e ccprord,ssos assurLdos, a (|rlàlqlEr tltulo, pêriúte seüs
foíÍêcêdoresi ou teicelms m riufo dã execução ô óJeto contrõtado;( - llanter prcposto €âpacitado ê idôrro, a<eito pelo CúrtratarÍte, qlando da €xecução do cmtrato, qla o
repres€ÍÍte l[te8ralnerte ít todos os sêus ítos;
d - Per"d,tÍr e facllttaf a fiscâIlzàção do Cmtratente devado pÉstâr os lnfoí'-s e esclleciÉntos
sollcltadoi;
e - Sêrá respfisável pelos danos causados dÍretarrcnte ao Coraratante ou a tercel.o§, decomeltd§ de sua
culpa ou dolo na êxêcução do contrato, não êxclutndô ou r€duzlodo essâ nesponsúilidade â flscallzação
ou o acopmlulanto pelo órgão lÍter€ssado;
f - ltu ceder, trasferir ou sú-(üntratar, no todo oü ês parte, o obJêto destÊ iIrstrlxrentà; sêji o
coúeci,Ento e a devida autflzàção eryressa do CoÍÊratantê;
I - llanter, durônte a vi8ênciâ do coõtrõto, er c patlbilldade cqr as oàrigaçõês assuridas, todas as
coÍdlçôes de habilLtação e gualificação êxltldas no respêctlvo procêsso llcltatório, apr€s€ntàndo ao
cortratrte os ôcurcntos necessário6, s€rpl.e que sollcltado;
h - A subcqtrâtação ê/ou têrceirização é pÊrÍiti& na sua lntegralldade ou par.clalldade,
ttediarÍte aviso prévlo e âutcizafão do contratarÊê, vlsardo a nelhd. €xecução ô objeto co,rfoôê 1el
especÍficâ Lel tederal Ii,429 de 2417 e outros dispositlvos pertinentes que subsidia, as lels de
llcita(ôcs.

crArsu.A DÉct r - oA ALÍÉRAçÃo E REscfslo3
Êste comrato poderá ser âlte.ado cor a devldâ Justlflcallva, unllateralrErúe pela Co[tratante an por
aco,"do ê[tre ás partes, m5 ca5os previstos no Ârtlgo 65 e 5erá rcsclúldo, dÊ plêno dr.reito, ,ioÍrforre
o disposto nos Ârtlgos 77, 78 e 79 da Lei a.66193.
O CoítEtado fica obrlteô a a€eitar nas rêsEs coíúlçõGs cmtratuais, os acréscrrog ou su[r€ssõês que
se fizer€n nas corpras, até o resFctlvo llilte ftxaô no AÉ. 65, §1o da Lei no 8.666/93: ttenhu[
ãcrÉscl'E ou supressão poderá êx(eder o lLlltê estabêIêcldo, saldo as supressões ttsultaítes de acoÍ{o
c€lebrado eítre os cqrtrôtàntes.

CL/Ú.ISIT-A DÉC T P$iÉINA - 0o IECEII'IBÍO:
ExÉcutado o prrs€nte contrãto e obseÍaedas as cardlções de âdfupler€nto das obrlgaçõe5 pactuadas os
proceditEntq € prâzos parâ rê€ebe. o s€u objEto pêlo CorÊrãtãntê obedecêfáo, conforÍe o Êaso, as
dlsposições (bs Arts. 7! a 76, da Lel n' 8,666/93.

CLll,SUj DÉCIXI SEGI,IDÀ - DAS PÉ'TLIDâDES:



A recusa injuttâ ên deixar dê cuÍprir as obrigaçôês assir idas ê prêceitos legais, sujeitará o (ontrãtado,
garaitida a prÉviâ def€sa, às seguintes penàlidàdes p.êvistas nôs Ârts- 86 e 87 da Lei 8,666/93: â -
advertênriÀ; b - n ltã de rcra de 0,5X (z€ro vírgula cirico por cento) âp1i(ôda sobi e o vólo" do {orÍtrâto
por dia de atraso na entrega, oo lnírlo ou na execução do objeto ora contrôtado; c - [ultà de 16X (dez
por cêíto) sobre o va1o. co.rti"ôtôdo pela Lnexecução total ou parcial do coôtrato; d - sinultaneanente,
qualque. das penalldades cabiveis furdammtãdes nã Lel A.fÉ,619) e na LeL 70.5m/Oz
5ê o vâloi da ,rültã ou indênizàção dêvidâ íão {or rê.olhido no prazo de 15 dias após ã coBunlaãçào âo
Contrâtado, será aut.matlcerE.te descortado da pr"i$eira parcela do p4arEBto a que o cdrtretàdo viêr à
fazer jts, âcr€scldo d€ Juros rnorÊtóri.os de 1X (ú por c€nto) ao íBêsr orr, quando for o caso, (ürdo
'irrdlctelreme.

clfusll"A DÉCII.i ÍRCEIiÂ - I srpEEÂçiO Fr[fiCEIt't;
l{os casos de evÊntuals atrâso5 de pagaíier}to nos ter[os d€ste lnstruÊnto, e desô gue o Contratôdo Írâo
teoha corr[orrldc, de algum íop a pa^a o atrãso, será aàrltida ã corpensação ,inancei.ra, dev:idâ desde a
data liDite fixãda para o pagaEnto ôté a datâ (or"rêspondêBtê aô efgtirro paga€ÍÍto dâ parcela, os qncàrgos
Àoiatórios devidos € rãzão do ãtr"aso íp paganeôto serão calculados .or utlllzação da seguinte íóÍ'ülul-â:
EH=NxVPxI, otrde: E = eocargos rDrãtórLos; N * nrheFo de dias entre a data previstà parâ o pageênto
e a do efetivo paSaEntoj VP . vàlor da pa.cela a se. paga; € I = Índicê de ccrpens?ção fi.nãrceLra, assiú
apurado: I = (lx/100) 1365, se.tdo D( = percentual do IPCÀ-IAGE ã<urulado rlos ri].ttuos doze lleses crJ, na
sua Íalta, ua novo índice adotaô pelo Goverro Federal gue o substltua. lta hlpótese do referldo indice
estabele€ido pãrã ã coarpensaÇão finãDceirà venha a ser extlito ou de qualquer forra não possa nais ser
utillzado, será adotado, en substltul.ção, o que viêr a sei deterGinado pela Legisl.ação então er! vigor.

clfusu.a DÉ(IlrA eraf,TA - m Foio:
Para dlri lr as quegtões de(o.rente5 deste (ôrítrato, as partes êLe8glr o Foro da CoiBrca dÊ 6úanabirà.

E, por estar€Í! de plem acordo, foi -lav.ado o preseÍÍte csrtrato eD o2(dras) vias, o qual vai âssinado
pelas pãrtes e ,or duas testenunhas.
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