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ANEXO IX

Contrato

C      I    I       ®XXXXX/2018      PPSRPPMMSEMEDon  ra o nProcessoAdministrativo n° XXXXX/2018-PIVIM-SEMED

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°              /2018 -

PP€RP-PMM-SEMED,        QUE        ENTRE        Si

CELEBRAM   DE   UM   LADO,   0   MUNIcipIO   DE

MARITUBA       ATRAVES       DA       SECRETARIA

MUNicipAL            DE            EDucAeAO            DE

MARITUBA/PA,     E     DE     0uTRO     LADO,     A

EMPRESA                                  .       COMO       MELHOR

ABAIX0 SE  DECLARA

0  MUNICIPIO  DE  MARITUBAIPA,  CNPJ  01.611.666/000149,  sediado a  Rodovia  BR-316,  s/n,

kin  13,   Centro.   Maritiiba/PA,   CEP  67.200-000,   atraves   da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE   EDUCACA0   DE

MARITUBA/PA, CNPJ. 27.329.624/0001J)3 sediada na Rua Fernando Guilhon n°5330 -Centro -Marituba -Pa fa,

CEP 67.200-000,  representada par sua Secretaria,  Sr.a  KATIA CRISTINA DE SOuZA SANTOS,  RG  n° 2214742

SSP/PA  e  CPF  n° 444.334.842-53,  domiciliada  e  domiciliada  na  Passagem  Mucaja  n°213,  Bairro.  Sacramenta,

CEP 66120ro80,  doravante denominada CONTRATANTE,  e do outro lado a empresa

CNPJ   no endereco representada  pelo(a)  Sr.(a)

denominada  CONTRATADA,  vencedora  do  Pregao  Presencial  para  Registro  de  Pre§os  n°

50/                  -PP-SRP-PMM-SEMED,  resolvem celebrar o presente contrato,  em conformidade com  a  Lei  8666/93

e suas alterac:6es,  Lei  10520, de julho de 2012 e altera¢6es,  mediante as seguintes clausulas.

1.1  0 objeto do  presente:  Regi§tro  de  Precos  para eventual  e futura  Contrataeao de  Pessoa  Juri'dica

Especializada    no  desenvolvimento  de  Sistemas  integrados  de  gestao  educacional  aplicado  excliisivamente  ao

setor pdblico para fomecimento de licenea de uso de software por prazo determinado (locaeao), com atualizae6es,

em  conformidade  com  o  Minist6rio  da  educaeao  e  os  6rgaos  de  controle  garantindo  as  alterae6es  corretivas  e

evolutivas,  incluindo servigos de  implantagao,  conversao de  dados  legados,  treinamento,  suporte  e  atendimento

de todos os m6dulos do   slstema, conforme com as especificac6es constantes no Anexo  I  -Termo de Referencia.

1.2 0 (s) item (ns) a serem adquiridos tern suas especificae6es, unidades, quantidades e valores

de  mercado  estimados  no  escopo  da  tabela  abaixo,  com  base  nas  quantidades  apresentadas  no  Termo  de

Refetencia.
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VALOR OTAL -

21   Es[e Contrato encontra-se subordinado a  Lei  n° 8 666, de 21  de junho de  1993 e suas alterac6es, e,

em casos omlssos,  aos preceltos de direito publico, teoria geral de contratos e dlsposlg6es de direito privado,

2.2.  Fazem  parte  integrante  deste  instrumento,  para  todos os  efeltos  legais,  a  instrumento  convocat6rio

que  o  precedeu,  seus  anexos,  e  a  proposta  da  contratada,  constantes  do  processo  licitat6rio,  na  modalidade

PREGAO PRESENCIAL para REGISTRO DE PRECOS  N° 50n{XX2018-PPJSRP-PIVIM-SEMED

cLAu§u
3,10 licitante vencedor devera entregar ou prestar o servieo, conforme espe cac6es de cada item do

lote,    nas  dependencias  da  Secretaria  Municipal  de  Educagao  de  Marituba/PA,  localizado  na  Rua  Fernando

Guilhon  n°5330  -  Centro  - CEP  67200rooo-  Marituba  -  Pa fa  e  nas  dependencias  de  cada  unidade  escolar de

acordo com as especificae6es contidas no instrumento Convocatorio e seus anexos. A execueao do objeto licitado

sera  realizada de acordo com o cronograma fornecido pela Coordenaeao de Compras da Secretaria  Municipal de

Educaeao,  a  qual  enviafa  a  Ordem  de  Servi9os,  contando  a  assinatura  do  responsavel  da  Coordenadoria  de

Compras da  Secretaria  de  Educagao,  identificado  por meio de  carimbo e assinatura  a  atual  devefa se  identificar

tendo  a  proponente  o  prazo  maximo de  72  (setenta  e  duas)  horas  a  contar do  recebimento  da  solicita¢ao,  para

prestar o servlco  obedecendo os  respectivos  hofarios das O8hoo  as  12hoo  e das  14hoo  as  17hoomin  de  2a a  6a

feira.

3 2 o CONTRATADO prestara os servipes  mediante a apresentagao da " Ordem de Servieos", juntamente

com a  Nota de empenho enviado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada

por funcionario designado  pela  Secretaria  Municipal  de  Educagao de  Marituba/PA;

3 3  a  ordem  de  Servigos  e  a  nota  de  empenho  deverao  estarem  devidamente  preenchidas  com  as

informac6es relativas ao produto llcitado em conformidade com as especificag6es do termo de Referencia;

3.4  Em casos fortuitos ou  de forga  major,  que  prejudique a atendimento do subitem  7.1  o CONTRATADO

devefa providenciar alternativas para a prestaeao do servieo nas mesmas condie6es acordadas,  no prazo maximo

de  72  (setenta e duas) horas, apes o  recebimento da  fomalizagao de descontinuidade do obieto  licitado  emitida

pelo CONTRATANTE,  sob pena de sofrer as sane6es previstas no contrato.

3.5  o  recebimento  definitivo  do  objeto   nao  exclui   a   responsabilidade  da  contratada  pelos   prejui'zos

resultantes da  incorreta execu?ao do contrato.

4  1  A  Contratada  deve constantes  no  E I,  seus  anexos  e  sua  proposta,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeifa execueao do objeto

e,  ainda:

4.1.1.efetuar  a  entrega  ou  prestacao  do  serviap  (objeto  licitado)  em  perfeitas  condig6es,  conforme

especificag6es, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,

na qual constarao as indicae6es referentes a:  marca, fabrican`e,  modelo,  na proposta, se for o caso.
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4.1.2 responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos  12,  13 e

17 a 27]  do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de  1990);

4.1.3  substitulr,  reparar  ou  corrigir,  as  suas  expensas,  no  prazo  fixado  no  Termo  de  Refetencia,  os

servicos que nao venha atender as especificag6es descritas no termo de refefencia;

4.1.4 comunicar a Contratante,  no prazo  maximo de  24 (vinte e quatro) horas que antecede  a  data  da

entrega,  os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovac5o;

4.1.5  manter  durante  toda  a  execucao  do  contrato,   em  compatibilidade  com  as  obrigac;6es

assumidas, todas as condic6es de habilitagao e qualifica¢ao exigidas na  licitagao;

4.1.6 responsabilizar-se par quaisquer Onus, despesas, obrigag6es trabalhistas, previdenciarias.

fiscais,  de  acidentes  de  trabalho,  bern  como  alimentaeao,  transporte  ou  outro  beneficio  de  qualquer

natu reza ,                                                                               deco rrentes                                                                                da

aqulsicao de bens e com todos os encargos soclais prevlstos na legislacao vigente e de quaisquer outros

em decorfencia da sua condicao de empregadora

4.1.7 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista,  civel ou  penal  relaclonados

aos  materiais,  originalmente  ou vinculada  por preven¢ao,  conexao ou  ccintinencia.

4.1.8  Nao  se  valer  deste  contrato  para  assumir  obrigae6es  perante  terceiros,  dando-a  coma

garantia,  nem  utilizar os  direitos  de  cfedito,  a  serem  auferidos  em  funeao  dos  servl¢os  prestados,  em

quaisquer operae6es de desconto banedrio,  sem pfevia autoriza9ao da Contratante.

4.1.9 Executar a entrega,  inclusive acompanhado da garantia  (se for o caso), sem transfetencia

de responsabilidade ou sub contratacao.

4.1.10  Se  ap6s  a  entrega  dc)  objeto  licltado  for  identificado  padr6es  fora  das  especificac6es

solicltadas, a prestacao siibstituifa o Item no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados do recebimento

do  aviso   escrito  enviado   por  fax  ou   e-mail   ou   outro   meio   habjl,   sem   Onus   para   a   SECRETARIA

MUNICIPAL DE  EDUCACAO  DE  MARITUBA/PA;

4.1.11   lnformar  nome,   ni]mero   de  telefone   e   e-mail   do   responsavel,   a  tim   de   atender  as

solicitac6es   da   SECRETARIA   MUNICIPAL   DE    EDUCACAO    DE   MARITUBA/PA,    bern   como   para

atendjmento a assistencja tecnica durante a garantla;

4.1.12 Aceitar nas mesmas condi?6es contratuais, os acfescimos ou supress6es que se fizerem

necessarios, ate 25% (vinte e cinco par cento) das quantidades atualizadas no contrato,  na forma do art.

65,  pafagrafos  1° e 2° da Lei n° 8.666/93 e suas alterao6es posteriores.

4.1.13 Prestar todos os esclarecimentos que forem scilicitados pela Administracao, durante a

execugao do contrato,

4.1,14  Comprovar  a  capacidade  de  exequibilidade  da  proposta  quando  assim  solicltado  pelo

6rgao contratante,  no tocante ao pre¢o cifertado e as marcas descritas na proposta.

4.1.15 Dispor de meios necessarios ao transporte,  para a devida entrega de mercadoria no local

de destino

5.1  Efetuar o  empenho  da  despesa,  no  qual  constara  da  dota§ao ca  de  forma  a

garantir o pagamento das obriga96es assumidas;

5.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado,  a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com

as especificae6es constantes dc) Edital e da proposta,  para fins de aceitacao e recebimento definitivo,
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5.3  Receber provisoriamente a(s) produto(s)  mediahte  regular aferigao de quantitativos, disponibilizando

local,  data e hofario observando as condig6es estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.4  comunicar  a  Contratada,  por  escrito,  sabre  imperfeie6es,  falhas  ou  irregularidades  verificadas  no

objeto fornecido,  para  que seja substitui'do,  reparado ou corrigido;

5.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obngag6es da Contratada,  atrav6s de comissao/servidor

especialmente designado;

5.6  A  Administragao  nao  respondera   por  qualsquer  compromlssos  assumidos  pela   Contratada   com

terceiros, alnda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato, bern como par qualquer dano causado

a terceiros em decortencia de ato da Contratada,  de seus empregados,  prepostos ou subordinados.

5.7 Rejeitar,  no todo ou em parte os  produtos entregues em desacordo com as especificac6es contidas

nesse termo de refefencia.

5.8 efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a entrega ou prestacao do objeto, no prazo

e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

cLAu§
6.1   Para   a contratagao   em   tela Contrato   Ad estabelecendo  em  suas

clausulas todas as condie6es, obrigae6es e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o  Edital de

licitacao,  Termo de Referencla e Proposta de Pregos da empresa considerada vencedora.

6.2 0 prazo de vigencia do contrato sera  de  12 (doze) meses a  partir de sua assinatura,   uma vez que

deve  ser observado  a  cafater orcamentario  da  Administraeao  Publica  e  a  devida  vinculaeao  da  despesa  com  o

respectivo ongamento conforme a que prescreve Art. 57 da Lei 8 666/93 e suas alterag6es posteriores; em rela€ao

a sua prorrogaeao, ficara a crit6rio do drgao solicitante mediante a procedimento devidamente motivado acerca da

impenosidade do atendimento em face de necessidade da Administraeao Pdblica.

cLAuS
7.1  De acordo com o art.  79 da n°. 8 666/93, a res ao do Contrato

I -por ato unilateral e escrito da Administraeao nos casos enumerados nos incisos  I a Xll  e

Xvll  do artigo  78 da  citada  Lei;

11 -amigavel,  por acordo entre as partes,  reduzido a termo no processo respectivo, desde que

haja  conveniencia  para  a Adminjstraoao;

111 -judicial,  nos termos da  legislaeao.

PARAGRAFO UNICO

No  caso  da   rescisao  unilateral,  a  CONTRATANTE  nao  indenizafa  o  CONTRATADOS,   salvo  pelos  servicos

executados e aceitos pelo CONTRATANTE.

execuc5o total ou do contrato ou por fraudar a execugao deste, a

desde que garantida a defesa pr6via, aplicar ao  CONTRATADO as seguintes sane6es:

I  -  advertencia  escrita  -  comunica¢5o  formal  quanto  a  conduta  do  CONTRATAD0  sobre  o

descumprimento   do   contrato   e   outras   obriga?6es   assumidas,   e   a   determinaeao   da   adoeao   das

necessarias medidas de correcao;

11 -multa,  observados os seguintes  ljmites  maximos:

a) O,3°/a (tres d6cimos por cento) por dia, ate o tng6simo dia de atraso, sobre a valor dos

ltens  solicitados e  nao entregues;
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b) 2% (dais par cento) sobre a valor total do contrato, em caso de descumprimento das

demais obrigac6es contratuais ou norma da legisla?ao pertinente;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e nao entregues ou preta?ao,

no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vicios ou defejtos ocultos

ou fora das especificae6es contratadas;

Ill -suspensao temporaria de participagao em licita§ao e impedimenta de contratar com a

Administraeao  Publica  Estadual  por prazo nao superior a 02 (dois  anos) nos termos do  inciso  Ill  do  artigo

87 da  Lei  n° 8.666/93.

IV  -  declaracao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contrator  com  a  Administragao  Pi]blica,

enquanto perdurarem  os motivos determinantes da  puni9ao ou ate que seja promovida  a  reabilitagao do

fornecedor  perante  a  pr6pria  autorjdade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida  sempre  que  o

CONTRATADO ressarcir a Administraeao  Publica  Municipal  pelos prejui'zos  resultantes de sua  aeao ou

omissao,  nos termos do artigo 87,  Inciso  lv,  da Lei Federal n° 8.666/93

9.1  0 pagamento sera efetuado em a s, contados da data de entrega  ou  prestaeao do

objeto,  mediante a apresentacao da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente;

9.2 A nota fiscalffatura devefa ser emitida  pela  pr6pria  CONTRATADA,  obrigatoriamente com  o  nLlmero

de  inscrieao  no  CNPJ  apresentado  nos  documentos  de  habilitaeao  e  das  propostas,  nao  se  admitindo  notas

fiscais/faturas com outros CNPJ,  mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

9.3  0  pagamento  sera  credifado  em  favor  da  contratada,  atrav6s  de  ordem  bancaria,  contra  qualquer

banco indicado na proposta,  devendo para isto, ficar explicitadc> o nome,  ndmero da agencia e a nilmero da conta

corrente em que devera ser efetivado a cfedito

9.4 Havendo erro na apresenta¢ao da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contrataeao ou, ainda,

circunstancia  que  impega  a  liquidaeao  da  despesa,  o  pagamento  ficara  sobrestado  ate  a  resolu9ao  da  causa

ensejadora do impedmento;

9.5. Nenhum pagamento sera efetuado a Empresa Contratada se a mesma nao estiver em dias com suas

regularidades fiscal e trabalhista.

10.1  0  valor total  da  presente  avenca

proporcional, conforme autoriza96es expedidas pela Administracao e de conformidade com as notas fiscais/faturas

e/ou recibos da proposta adjudicada.

11.1 A  execucao  do  contrato  sera  acompanhada  e  fiscalizada  pela  SECRETARIA   MUNICIPAL   DE

EDUCAGAO  DE  MARITUBA/PA,  atrav6s do servidor (a) devidamente designado,  conforme os termos  do  art.  67

Lei n° 8.666, de  1993, a fim de acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em reglstro pr6prio todas as

ocorrencjas  relacionadas  com  a  execugao  e  determinando  o  que  for  necessario  a  regularizacao  de  falhas  ou

defeitos observados. 0 fiscal se responsabilizara entre outras atribule6es.

a) Confetencla e Avaliacao do produto ou serviap;

b)  Pelo  recebimento  das  Notas  Fiscais/Faturas,  coma  tamb6m,  realizar  a  devida  confetencla,

para verificar se esta em conformidade com as especificae6es do Termo de  Referencia;
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c)  Pelas anotag6es em  reglstro pr6prio,  de todas as ocorrencias  relaclonadas  com  a  execugao

do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados;

d) As decis6es  e  providencias que ultrapassarem  a  competencia do  representante deverao ser

solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

11.1.2   a   fiscalizacao   de   que   trata   este   Item   nao   exclui   nem   reduz   a   responsabilidade   da

Contratada,  inclusive perante tercelros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de lmperfeig6es

t6cnicas   ou   vl'cios   redibit6rios,   e,    na   ocorrencia   desta,   nao   implica   em   co   responsabilidade   da

Administracao ou de seus agentes e prepostos,  de conformidade com a art.  70 da Lei n° 8.666, de  1993

12.10 acordado empenhado conforme § 3°,  do Art.  60  c/c do art.  61 da Lei 4.320/64,
bern  coma  ao  disposto  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -Lei  Complementar  101/00  e  pago  pela  contratante  a

contratada   conforme   a   previsao   de   dotaoao   orcamentaria   e   disponibilidade   de   recurso   de   acordo   com   a

disponibilidade  originaria  de  recurso em  funeao das seguintes demandas.

13.1  0 presente  contrato  podera  ser alterado,  nos casos previstos no  art.  65,  da  L na 8.666/93,  desde

que haja interesse da Administraeao da CONTRATANTE, com a apresentaeao das devidas justificativas.

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificaeao das especificaO6es,  para melhor adequacao dos seus objetivos,

b)  Quando  necessaria   a   modificacao  do  valor  contratual  em  decortencia   de  acr6scimo  ou

diminuicao  ciuantltativa de seu  objeto,  nos  limites  permitidos por lei;

11-Par acordo das partes:

a) Quando necessaria a modificagao da execueao dos serviaps ou do modo de fomecimento, em

face de verificaeao t6cnjca da inapljcabmdade dos termos contratuais ciriginarios;

b)  Quando  necessaria  a  modificaeao  da  forma  de  pagamento  por  imposlc5o  de  circunstancia

§uperveniente,  mantido o valor inicial  atualizado,  vedada  a  antecipacao do  pagamento,  com  relacac)  ao

cronograma   financeiro   rixado,   sem   correspondente   contraprestacao   de   fornecimento   de   bens   ou

execueao dos services;

c)  Nas  hip6teses  excepcionals  da  revisao  de  preaps,  que  serao  tratados  de  acordo  cc>m  a

legislagao   vigente   e   exigirao   detida   analise   econ6mica   para   a   avaliaeao   de   eventual   desequili'brio

econ6miccLfinancelro do contrato.

13.2 E admissivel a fusao, cisao ou incctrporaeao da contratada com/em outra pessoa jurldica, desde que

sejam observados pela  nova pessoa iurl.dica todos os  requisitos de  habilitaeao exigidos na llcitagao original;  seiam

mantidas as demais clausulas e condic6es do contrato,  nao haia prejuizo a execugao do objeto pactuado e haia a

anuencia expressa da Administraeao a contlnuidade do contrato
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14.1   Durante  a  vigencia  do  Contrato,  os  pregos  registrados  serao  fixos  e  irreajustaveis,  exceto  nas

hip6teses,  devidamente comprovadas, da ocorfencia de situaeao prevista na alinea  "d" do inciso H,  do art,  65,  da

Lei n° 8.666/93 ou de redueao dos preaps praticados no mercado.

14.2  Mesmo comprovada a  ocorfencia  de situacao prevista  na  alinea  "d"  do  inciso  11,  do art   65,  da  Lei  n°

8 666/93,  a  Administraeao,  se julgar conveniente,  podefa  optar par cancelar a  Contrato  e  iniciar outro  processo

'icitat6rio;

14.3  0  pedido  que  vise  a  manutene5o  do  equili.brio  econ6mico-financeiro  dos  contratos  firmados  no

ambito  da  SECRETARIA  EDuCACAO  DE  MARITUBA/PA  sera  apurado  em  processo  apartado,  devendo  ser

observado o que determina a  alinea  "d" do  inciso  11,  do  art.  65,  da  Lei  n°  8.666/93.

15.1   Pode

Lei  n° 8.666/93.

16.1   A   quan

haver prorrogacao do  (s) contrato  (s) em conformldade com  o

contratada   podera   ser  acres

posto  no  art.  57,  §  1o,  da

a   dentro   dos   limites

previstos  no §  1 a,  do art.  65,  da  Lei  8.666/93,  podendo a supressao exceder tal  limite,  nos termos do § 2°,  11,  do

mesmo artigo.

17.1  Fica  ressaltada  a  possibi ade de alteraqao das condig6es avencadas em face da

de normas federais e munidpal.s djsciplinados a mat6ria.

17.2 Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumpnmento de quaisquer das clausulas do ajuste

podefa ser entend`da coma aceitagao,  novacao,  ou  precedente,

17.3 Este CONTRATO sera publicado no mural da Prefeitura, na imprensa e no Portal do Jurisdicionados

do Tribunal de Contas do  Municipio.

17.4 Fica eleito o Foro da comarca de Marituba, como o dnico capaz de dirimir as dtividas oriundas deste

Contrato, caso nao sejam dirimidas amigavelmente.

17.5  Para  firmeza  e  como  prova  de  haverem  as  partes,  entre  si,  ajustado  e  contratado,  6  lavrado  a

presente termo, em 03 (ties) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, e assinado  pelas partes

contratantes e pelas testemunhas abaixo

(LOCAL), _de

?/x:xxx:xxxxxxxxxxx
CNPJ  XXX.XXX/XXXXX

CONTRATADA

KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
Secretaria Municipal de Educagao de Marituba/PA

CONTRATANTE

de
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TESTEMUNHAS:

1.
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