ESTADO DO MARANHAO

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

na

FOLHA n«

CONTRATO N2:1101001/2021
PROC. ADMIN. N»: 0501006/2021
INEXIGIBILIDADE NS:002/2021
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CONTRATO QUE ENTRE
SECRETARIA

'

'

1 CELEBRAM A

MUNICIPAL

DE

ADMINISTRAÇÃO E A NP CAPACITAÇÃO
E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA,
PARA CONTRATAÇÃO DO BANCO DE
PREÇOS. NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura MunldpaJ de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de,Administração,

inscrita no CNPJ ns 06.089.668/0001-33, com érídéreçq na"Áv.'6etúlio..Vargas, 135, Centro - CEP:

65.665-00Ò,. São João'dos'Patds/MA,. neste ato Vepreseritado por.Thuany/Costa de Sá Gomes,
Secretária MunIcipaLde Administração) doravante denprnlnada .CONTRATANTE; e a empresa NP

CAPACITAÇÃO E.SOLUÇÕES TECNOLÓGICA LTDA, iCNPJ 07.797,967/0001-95, ora representada por
RUDIMAR BARBOSA DOS REIS,!CPF: 574i46Ò.249-68 e RG .4.086.763-5, sediada na Rua Dr. Brasíllo

Vicente de'Castro, 111 - Í09,andar, Campo Cprriprldo,yeurltlba

RR,''81200-526, doravante

denominada CONTRATAD/a>,Ltêrh entre si justo e cqntratádo e celebram-o presente contrato,

conforme.; processo administrativo ns 001/201,3, sujeitando-se. Contratante-.è Contratada, às
cláusulas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as cláusulas
queséguerh:.
, t; r
: í
'•
DO OBJETO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Òípresente contrato tem por objeto á Contratação^dé.Éempresa especializada
no forneciménto.de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparaçãoldeppreços praticados pela

Administração'PÜbllca,)çóhfc'rme descrições 'da proposta,corriercial anexa."
DA EXECUÇÃO DO OBJETO
•"V' •

.

1
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CLÁUSULA -SEGUNDA:'À' éxecucão do objéto contratado contará a partir da,emissão da Nota de

Empenho; dcaslâo-em que a CONTRATÃDÁ fornecerá serihas dèacesso; em quantidades e condições
previstas ha Proposta Comercial. '
V'
DO PRAZO DE VIGêNCiÁ

CLÁUSULA TERCEIRA: Òprazo dé vigência' do contrato seré de 12 (doze)"meps à contar da data de
assinatura deste Termo dé Contrato'; i
"

''

'

PARÁGRAFO :T3NICO:,'0"'prazo 'de i,.riícfa de 'execuçãót cioS;. serviços/assinatura
prorrogação.»"''

não admitirá

i

DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA: O pagamento 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.
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DO VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA. QUINTA: O valor total do presente Contrato é de R$ 9.875,00 (Nove m I oitocentççii
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 exercíciodeste mister, nas especificações dos serviços a serem executados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTf^TADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões,

métodos eprocessos deinspeção, verificação econtròleadotàdosjpeià^CONTIV^TAN

obrigando-se

a fornecer expíicações,/ésciareçIrnentos e. comunicáções^^de que nécéssitar e qüéfòreni julgados
necessários áo désémpenhò de suasatividades.
PARÁGRAFO,SEGUNDO:
Aatuação fiscallzadorà em nada restringe
áVesponsabilidade
única, integrai
'i'
11 f . ,
•

e exciusiva'da CONTRATADA, no que concerne aos serviçòs/assÍnatútá'contratados, à sua execução e

às corisèqÜências»'e-*impÍlcações, próximas ou rem'otas, perante a CONTRATANTE, ou perante
terceiros, )do mesmo modo que a ocorrência^ de. eventuais*.irregularidades, na execução dos

serviços/assinatufà.contratadps não implica em cò-resppnsabliidadê da'CONTRATANTE ou de seus
prepostos. '' '
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA SÉTIMÀ: Çonstituem-sè •Obrigações dá CQNTRÀJADA: prestar e disponibilizar os
serviços à CÓNTRATÁNTE de ácófdo còni^^as normas'contratadas e èm observância a legislação
'.I

r

^

*
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vigente; b) prover supòrte aos serviços ora»cpntratados, cbm pessoal adequado e capacitado; c)
prestar, sém quaisquer ônus para a CONTRATANT^,'pS;serviçós riecessáríps.à correção e revisão de
falhas ou defeitos verificados nos produtos, sempré''qüe. a ela imputáveis; d) responder pelos
serviços que executar, na forma da legislação aplicável; f) inlciar. e concluir os'serviços nos prazos
estipulados;.
"''
\
.

PARÁGRAFO .ÚNÍCO: ACONtRÀfÁDA será.^também responsável por todos ps;.ônus òu obrigações
concernentes às.Legislações social; t'rábalhista> fiscàUsecurltáriá e'-previdenclária.'
M.'

T'..",.
i'í
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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 Federai n® 8.666/93, arts. 86 a 88:
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: São as seguintes sanções administrativas que poderão

er'

CONTRATADA: 1} Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações xpréssas neste
contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, previstas no art. 87 e seguínteRtib^
Lei ns 8.666/93;

a) advertência;

b) multa moratória de 1% (um por cento) ao dia útil, em caso de atraso na entrega/disponifailização
do objeto contratado, elevando-sê para 2% (dois porcento) se o atraso for de 30(trinta) dias, e para
4%(quatro) por cento se o atraso for até 60 (sessenta) dias;

c) Multa dé até 5%.(^ez por cento) sobre o,valor do çpntrato^Cjlj pela recusa de assiná-lo; c.2) pela

não entrega/dlspqnlblHzaçio do objeto côntratádOinbs.ppzòs fixacios; ; íT;
d) suspensã^o^,temporária^-,cle"(partlci^^^^^^^ ;em, llcltà'$?ó!-e''en)'/coptf^^
CONTRATANTE/por prazo de06:(sels meses);
- , r r-J-v;
'V- .

;

'

•;

Administração
*

,t

e)declaração de inidoneidade'pará licitar e contratar com á Administração CONTRATANTE, enquanto

perdurarem os motivos determinantes de punição,^na forma do inciso IV àó Art. 87 da Lei ns
8.666/93./

•

•

.

•

parágrafo SEGUNDO: ASj.,sanções previstas nos ítens e alíneas acima serão aplicadas
individuàirpénte, podendo/ser^çurnuladas com á, pena de'mult3, cujo vàlor deverá ser recolhido a

favor da cpNTfWT^NTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis,, acontar da notíficaçâo'esçrIta, podendo a
CONTRATANTE dèscò"ntá-los das faturas por ocasião deseu pagamento, se.assim Julgar conveniente,
e atémesmo cobrários executivamente em Juízo, caso nâo obtenha êxito nâ'cobránça'extrajudicial.
DA RESCISÃO DO CONTRATO

cláusula DÉCIMA: Oriío cumprimento de,^qu^lquer cláusula, deste contrato.poderá importar em
sua rescisão adrnihlstrativa, a critério da CONTRATANTE, ficando estabeiççidõ ^que este contrato
pode serconsiderado rescindido, independente dé "cláusula expressa oú dé qualquer interpretação
Judicial, em^qualquer das hipóteseis enuméradasmos Incisos Ia XII,eXVÍI/doa'ftigot78 da Lei Federal
ns8.666/93, 'respeitados o contraditório e'a'ampla defesa.

'

CESSÃO DETRAN^FrERÈNClA

'

'' ; ' '

CLÁUSULA.'DÉCIMA PRIMEIRA; O presente contrãth-'nan poderá Tser objetò de cessão OU
transferênçla/n.otodóòü ènipáfte.- vv
''i'-'/"/íí''''; i;
r..,,
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DA ALTERAÇÃOjPO CONTRATO,V;.
)

í.í.í '.
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CLÁUSULA' DÉCIMA SEGUNDA: O presente' contrato poderá ser alterado, com as devidas
Justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo
65, da Lei ns 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, nostermos da cláusula décima.

www.saoJoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlío Vargas, 135. Centro - CEP:65.665-000. São João dos Patos/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N" 06.089.668/0001-33

PARÁGRAFO ÚNICO - Adenúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em tod
que admitidas, Independem de prévia notifícaçao judicial ou extrajudicial e operarãc
partir da publicação do ato no Jornal Oficial.

seus efeitos a

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o Foro da Cidade de São João dos Patos/MA para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígiosdecorrentes 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, 11 de Janeiro de 2021
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DOS PATOS

unicefíí^
FOLHA n°
Rubricai

EXTRATO DO CONTRATO DE NS 1101001/2021

PARTES: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de
Administração, inscrita no CNPJ ns 06.089.668/0001-33, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 135,

Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, e a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES
TECNOLÓGICA LTDA, CNPJ 07.797.967/0001-95, ora representada por RUDIMAR BARBOSA DOS REIS,
CPF: 574.460.249-68 e RG 4.086.763-5, sediada na Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 - 109

andar, Campo Comprido, Curitiba - PR. OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela

Administração Pública, conforme especificaçõej_ contidas no Processo_Admjnlstrativo de n2

0401007/2021, lne_xigibiiid"ade n9 002/2021 é proposta' apresentada. BASE LEGAL:! Lei Federal n®
8.666/1993, suas alterações posteriores e demais,nofnías pertinentes á espécie. VALOR: Ovalor total

aser pago pela contratação será de R$ 9.875,00 (Nove, mjl oitocentos e.sètentaje cinco reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será'.de -12 jdozè) meses.a contar da data de assinatura

do Contrato. As despesas correrão por conta da seguiríte dòtáção.orçamèntárias: PODER: 02 PODER

EXECUTIVO; ORGÃO: 03 SECRETARlA-.-pÉí^ÃDMjNIS^^^

UNIDADE: ^SECRETARIA DE

3.3.90.39.00 -íOutros Serviçps._de té7cÍiroí- Pessoa •Jüfídica

Thuany Costa de Sá

ADMINISTRAÇÃO; 04.122.0003.2004.(^000 jManute'rfçaofe^^

da Sec^dejAdministração;

Gomes, Secretária MuniêipãT
portadora-'"da,:cédula ,de, [identidade n"
0311460720061 SSP/MÃ^é dpíCPF'n9 038.921;083-82; pela (:òhtr;atante;e;p
BARBOSA

DOS REIS, CPF:;'574.460.249-68'e:Rè tÒ86.763-5,'péla,contra
V\ )

de 2021.

í'-""^4 7..7Í

;•

assinatura, 11 de janeiro
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