
CONTRATO N9:

PROC. ADMIN. N2:0401007/2021
INEXiGIBILIDADE NS; /2021

CONTRATO QUE ENTRE SI

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO EA NP CAPACITAÇÃO
E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA,
PARA CONTRATAÇÃO DO BANCO DE
PREÇOS, NA FORMAABAIXO:

APrefeitura Municipal de-São-João doS'Patos/MA,-através.da Secretaria Municipahde Administração,
inscrita no C^PJ n® 06.089.668/0001-33, !com endereço na Av. Getúlio Vargas,^35, Çentro - CEP:
65.665-000, '̂Sãó João dos Patos/MÃ, neste ato representado por . Secretária
Municipal/dé Administração, doravante.^dénominada. CONTRATANTE, e a empresa ,
CNPJ . ora representada Por-- CPF: e RG' • ;' ^>sediada na
Rua/Av

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N®06.089.668/0001-33

/2021
FOLHA n°

Rubrica

CELEBRAM A

, doravante denominada CONTRÀTADA, têm entre-siOusto elcontratado e
celebrami o presente contrato, conforme, processo administrativo ns 001/2013, sujeitando-se.
Contratante ê; Contratádã,; às. cifüsülas 'da; Lei /8,666^/93 .e^alterações posteriores, jmediante as
cláusulas ^qué seguem: - - r-"' •!

DOOBJETo"-;- 'í'' ' ,1 -V'" i

cláusula PRIMEIRA: o presente contrato tem poV o érppresaiespecializada
no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa é comparação de preços praticados pela
Administração/Pública, confo^rme descrições da-propqstãliomerciàl anexa. v - j

í".' • 'n - ^ .. ;
DA EXECUÇÃO DO OBJETO Nj . ,

'• ^ •" í •. !V . - ' i ' ' ^ '
CLÁUSULA SEGUNDA:rÁ.exec'ucãb5b objeto contratado'contafáfá,partir;da.'emissãp da Nota de
EmpenhoVoçâslão em quía CONTRATADA fornecerá sènhàs,,de^acessp,"em quantidades econdições
previstas nà Proposta GòmerciáL^ •

'7
DO PRAZÒ DE VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA: o prazo dV7igência'do:contrátc-será cle'12 (doze) meses a.contW da data de
assinatura desteTermo dé Contrato.^, , '/V'/'. ' . - _ • . '

PARÁGRAFO :ÚNICp: O prazo .de início ,de execução dos serviços/assinatura não admitirá
prorrogação. ' ' ' ' ; ',

DAS CONDIÇÕES pó PAGAME^ ^ '

CLÁUSULA QUARTA: Opagamento será efetuado em parcela única, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contado a partir da apresentação de Recibo/Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO ÚNICO: Será exigida, no ato do pagamento, a apresentação das Certidões de
Regularidade do INSS e do FGTS, e de Regularidade Fiscal dos encargos tributários das Fazendas
Federal, Estadual e Municipal da sede da CONTRATADA.

V'
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!• ESTADO DO MARANHAO
prefeitura de São JOÃO dos patos - ma .

tWiUiÉiyP CNPJN" 06.089.668/0001-33 uniceW

DO VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA. OUINTA: O valor total do presente Contrato é de R$ 9.875,00 (Nove mil
setenta e cinco reais).

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: A fiscalização da execução dos serviços/assinatura será feita por servidor da
CONTRATANTE, formalmente designado, a quem incumbirá à prática de todos e quaisquer atos
próprios ao exercício deste mister, nasespecificações dosserviços a seremexecutados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:~A~CONTRATADA- declarar anteclpadamerite; aceitar todasj as decisões,
métodos e prpcessos deinspeção, verificação.e-contròle adotados pela CONTRATANTE,;obrigando-se
a fornecer''expilca0és,'esçiareçiméntos e comunicações de que necessitar'e'que forem julgados
necessários aòdesempenho desúasatividadès. • . f .'J

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aatuação fiscaiizadprà em riada restringe a respqnsabiiidad_e única, integral
e exclusiva da CONTRATApA,'no que cohcerníaos serViços/àssinatura contratados, à sua execução e
às conseqüências e--Jmplicações,'-'próximas _ou, Terhòt^,--perante a^ÇONTRATANTÉ, ou perante
terceiros,' do mesrnó -^módo^qué/á ocorrência de eventuais .irreguiãndádes na execução dos
serviços/assinaturá^c0ntrátãdos>hão implica,:em',co-respohsabiIÍdádé 'dajCONTRATANTE ou de seus
prepostos. - \ . -..'••T

' - " s -A m'''*'' '.'v- ' 'i< •' •• / ' • " '
! - . ' ' ' .1/ ( ' - :

DAS OBRÍGAÇÕÉS DA CONTRATADA , . 1 . \ .1 ' Vi .A - :

FOLHA

oitocentos e
Rubrica

CLÁUSULA SÉTIMA: Constítuemrse"obrigaç"õèV ja) prestar" é.-disponibiüzar os
serviços à CONTRATANTE^dèl acordo, com ás normas contratadas le em^ observância a legislação
vigente; b) prover suporte apslserviços ora contratados,-com;pessoal,adequado e capacitado; c)
prestar, sem quaisquer-ônüs parâ^a'̂ CONTRATANTE, os'serviços'n'ecèssájiòs.àcpr;reçâo e revisão de
falhas ou defeitos. vérificadosr;nos,produtos, sempre que, a/;elaVmputaveis;;d) responder pelos
serviços que executar, na fprrnàvda "legislação aplicável; f), injciá/ é^ concluir os serviços nos prazos
estipulados. ' \ 1

PARÁGRAFO. ÚNICO: ACONTRATADA será tárnbém responsável ,pbr todos os ônus ou obrigações
concernentes às Legislações social, trabalhista, fiscal, securitária e previdenciária. ^ ,

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE . « 1 '
I . • ^ •

CLÁUSULA OITAVA: Constituem obrigações da CONTRATANTE: a) realizar os pagamentos devidos à
CONTRATADA, nas condições e prazos estabelecidos neste contrato; b) fornecer à CONTRATADA
documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente
contrato; c) exercer a fiscalização do contrato.

PENALIDADES

CLÁUSULA NONA: O não cumprimento, por parte da CONTRATADA, acarretará a aplicação das
penalidades previstas na Lei Federal ns8.666/93, arts. 86a 88.
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PREIFE ITU R.A, D,6

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N" 06.089.668/0001-33 unicef^^

PARÁGRAFO PRIMEIRO: São as seguintes sanções administrativas que poderão se

CONTRATADA: 1) Peio descumprlmento total ou parcial de qualquer das obrigações ex

contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, previstas no art. 87 e

Lei ns 8.666/93:

a) advertência;

b) muita moratória de 1% (um por cento) ao dia útil, em caso de atraso na entrega/disponibilização
do objeto contratado, elevando-se para 2% (dois por cento) se o atraso for de 30 (trinta) dias, e para

4% (quatro) por cento se o atraso for até 60 (sessenta) dias;

c) Muita de até 5%-(dez por cento) sobre o valor do contrato; c:l) pela recusa de assiná-io; c.2) pela

não entrega/disponibiiizaçio do objeto contratado nosprazos fixados; - ° ' v ;
d) suspensão temporária dê participação em ijcitaçãò e em contratar com'a. Áórninistração
CONTRATANTE, pohprazo de 06 (seis meses);-". -/ • ; . i

e) declaração de jnidoneidade para Ijcitar e contrataúcom a Administração CONTRATANTE, enquanto
perdurarémíos rhòtivos deterrninántes:.de-püriiçãbjtiã'fdrma do inciso IV do Art'.j87 da Lei n®
8.666/93/,.^' _ . •

PARÁGRAFO SEGlj,ND~p: -;Âs \sá.ri^^^ previstas •nos Jtens^- e alíneas/'acima serão aplicadas
individualmente, pociendovser^ cümuiácias com. a pena de^ multa,-'cujò-vaíor deverá ^r recolhido a
favor da CÒNtRATANTE, no'prazo de.lO,'{dez) diasíúteis, a contahda notificação escrita, podendo a
CONTRATANTE descontá-ios das faturai por ocasião'de,seu pagamento, se ássjrh jülgar conveniente,
e até mesmo-cobrá-lds executivamente emJuJio; caso hão obtenha exitò na cobrança extrajudicial.

DA RESCISÃObo CONTRATO,- ,

CLÁUSULÀ DÉCIMA: Onãq^cumpnmento de quaiquer'clau^la deste contrato, poderá importar em
sua rescisão administrativa,'á xritérló da -CONTRATANTÈ/ficando "estabejecido .que "este contrato
pode ser xonsiderado rèsçindidb,-independente de cláusula èxpfésisálou^de qualquer interpretação
judicial, em qualquer das hipóteses enumeradas nos ihcisos i á'Xii',eÃVIi, do artigo 78da Lei Federal
n® 8.666/93, respeitados o contradltoriò e a ampla defesa.. \ •

CESSÃODETRANSFERÊNCIA - V' -

-̂ 7"" ' V • **'" ' '' "
CLÁUSULA' DÉCIMA PRIMEIRA:'0/presente, contrato' não poderá ser "objeto' de cessão ou
transferência', no todo PU em parte, . ^ • "l-

DA ALTEIjÁçÀÇ) DO CONTRATO >
CLÁUSULA" DÉCIMA"SEGUNDA: 'O 'presente' cbritrátd"Tódèrá~sef 'alterado, com as devidas
justificativas, desde que porforça de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo
65, da Lei n® 8.666/93, mediante termo aditivo.

EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de
interesse público ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei; a rescisão, por
inadimplemento das obrigações da CONTRATADA poderá ser declarada unilateralmente após
garantido o devido processo legal, mediante decisão motivada, nos termos da cláusula décima.

sressas neste

seguinte
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

PARÁGRAFO ÚNICO - A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todo
que admitidas, independem de prévia notificação judiciai ou extrajudiciai e operarão :
partir da publicação do ato no Jornal Oficial.

FORO

unícef^J

eus efeitos a

Rubri

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito 0 Foro da Cidade de São João dos Patos/MA para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente Contrato. E, por estarem as partes acordadas,
assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

São João dos Patos/MA, de de 2021.

- — r

' Prefeitura Municlpàí de São Joio dos Patos/MA;
CNPJ ns 06:089.668/0001-33"
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