
ESTADO DÂ PARAÍSA
PREFEITURA MUI{ICTPAI DE DUAS ESTMDAS

DTSPENSA No @gq2/2a22

CONTMTO Ne | @O7 /2022-CPL

ÍERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA I.IUNICTPAL DE DUAS ESTRADÀS
E soco TECl{OLoGra E sERvIços LTDA., PARA PRESTAÇÃo DE SERvlços coNFoRtlÊ
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FOR}tÀ ABAIXO:

Pelo presente instrumento particula. de contrato, de um lado Prêfeitura i'lunicipal de Duas Estradas -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI na @a -787 .012/OO01- 10, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionania Publica, residente e
domiciliada na Fãzênda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne @9O.4O7.5O4-40,
Carteina de Identidade ne 3.57O.572 SSP, doravante simplesoente CONTRATANTE, e do outro lado SOGO

TECNOLOGIA E SERVIçOS LTDA. - RUA SUBÍENDENTE MNOEL GATO, 526, SALA ê2 _ TORRE _ ]OÃO PESSOA - PB,
CNPI ne 29.345 - 69A/A601-69, doravante si(plesmente CONTRATADA, decidinam as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CIÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDA'.IENTOs DO CO'{TMTO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa ne OOOO2/2O22, processada nos termos da Lei
Federaf ne A,666/93 e suas altenações e a Lei Complementar ns 123, de 14 de dezembro de 2066, altenada.

CLÁUSULA SEGUNDA . DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de êmpresa especializada no desenvolvi.mento,
implantação, locação de Sistema do E-SÍc (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), ficenciamento e
hospedagem do Portal da Íransparência e do Portal InstitucÍona] e serviço de Consultoria de
acompanhamento para cumprimento dos índices da tnanspanência na Prefej.tura f4unicipal de Duas Estradas -
PB, durãnte o exercicio financeiro de 2022, nos termos da Lei no 8.666/93.
os serviÇos deverão ser pnestados de acondo com as condições expressas neste instnumento, pnoposta
apnesentada, Dispensa ne 0à662/2622 e instruções do Contràtante, do.umentos esses que ficaÍn fazendo
pantes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUsULA TERCEIRÂ - DO VALOR E PREçOS:
o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 14.100,00 (QUAIoRZE flIL E TREZENToS
REArS).
Representado por: 11 x R$ 1,.30O,A0.

IJI{IDADE

dê Sistema do E-Sir (Sistêmà Eletrônico
ao Cidadão), licenciànento e hospedagen

da Transparência e do Portal lnstitucÍonal
de consultoria de acompãnhamento

CLÁUSULA qJANTA . Do REA]USTA E TO:
Os precos contratados são fixos peTo periodo de un ano, exceto para os .âsos previstos oo Art- 65, §§
5' e 6", da Le.i 8.666/93.
ocoriendo o desequilíbrio econôr j.co-financeiro do .ontrato, poderá ser .estabelecida a relação que às
pa.tes pactuaram iniciã1mente, nos termos do Àrt. 65, lnciso II, A1ínea d, da Lei 8.666,/93, nediante
comprovação documentaf e .equerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA qJINTA - DA DOTAçÃO:
As despesas conrerão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos:
o2.oo - 04.722.LO@2.2006 - 5gO. - 3.3.94.39.OL

CLÁUSULA SEXTA - Do PAGA}TE ÍO:
O paganento será efetuado na Tesourarla do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira;
Mensal-mente, para ocorner no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento de cada parcela.

CLÁUSULÂ SÉTIHA - DOS PRÂZOS:
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o prazo máxlno para a êxecução do objeto orâ contratado, cohforme suas caracterÍsticas, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e sená considerado a partir dã
emissão da Orden de Serviço:

fnício: fmediato
Conclusão: 11 (onze) neses

o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercicio financeiro de 2022,
considerado dã data de sua assinatura.

CL/fuSULA OTTAVA . DAS OBRIGAçõES Íx, C(xtÍiÁTÂ TE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente rêalizados, de acordo com as
respectivas cláusulas do prêsentê contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços
contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer lrnegul-aridade encontrada quanto à qualidade dosiserviços,
exercendo a mais ampla Ê completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais.
d - Designar rêpresentantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivâmente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de informaçôes pertinentes a essas atribuiçóes.

cllirJsulÂ túÍ{A - DAs oBRIGAçôE5 m Cü{TRÂTAID:
a - Executar devidanente os serviços descritos na Cláusula coprespondente do presente contiato, dentro
dos nelhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o rano de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legi.sLação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Manter prêposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente ên todos os seus atos; l

d - Permitir e facilitar a fiscalização do contratante deverdo prestar os informes e êsclarecimentos
solicitados;
e - será responsável pelos danos causados dinetamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabllidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceden, transferir ou sub-contratâr, no todo ou em parte, o objeto deste Ínstrumento, sem o
conhecimênto e a devida autorização expressa do Contratante; -j 

.

g - tlanter, durante a vi8ência do contrato, em conpatibilidade co ãs obrigaçôes assumidas, todas as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, senpre que solicitado;

cUÚsuLA DÉCIÍ.IÂ . DA ALTERAçÃo E REscIsÃo Do coITRÂÍo:
Este contrato poderá ser alterado, unilatêralmentê pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei 8.666193.
o contratado flca obrlgado a aceitar nas mesmas condições contratuaisJ os acnésclmos ou supressões que
se fizerêm necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuallzado do contrato.

cLÁusULA DÉcIIitA PRIÍ.IEIRA . DAs PEMLIDÂDES:
A recusa lnjusta em deixar de cumprir as obrlgações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contnatado, garantida a prévia defesa, às seguÍntes penalidades previstas nos Arts. 85 e 87 da Lei
A.666/931 a - advertência; b - multa de mora de â,5X (zero vírgu1a cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no 1nÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de IOX (dez por cento) sobre o valor contratado pela Ínexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temponária de participar em licitação e impedimento de contratar cofi a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licLtar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

GúU5ULA DÉcITtA SEG!ÍDA - Do FoRo:
Para dirimlr as questões decoffentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Pinpirituba.

E, por estarem dê pleno acordo, foi Lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e pon duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 04 de Fevereiro de 2022,



ÍEST ETTJI{HAs

rbr 16É 6t\-Il ]OYCE REMLLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional
990.407.so4-40

PELO CONTMTADO
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