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PREFEiTURA MUNICIPAL DE PíLÕEZINHOS
Ci.MilNin !■ DA FREI'l-;i l A

TERÍVIO DE CONTRATO N"; 1006:3/201;

TÊRiViO ÜE CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A PREFEiTURA
iVlUNICiPAL DE PlLÕEZirsiHGS Ê A EMPRESA iWlPORT iNFORIVIÁTiCA
EIRELi - EPP. PARA FORNECIMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS

^  NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
- Rua Manoel Alvino üe Moura, 56 - Centro - Piiõezinhos - PB, CNPJ 08.788.903/0001-90, neste ato
representada pela Prafeila MôNICA CRISTINA SANTOS DA SII.VA. Brasileiro, Casado, CPF 965.969.374-53,
cioravaiite denominada simpiesme-de CONTRATANTE, e do oulro lado, a empresa IMPORT INFORMÁTICA
EIRELI - Err - Rua Coronel Oilo Feio oa Silveira, 509 - sala 203 - Pedro Gondim - CEP: 58031-010 - João
Pessoa/PB , CNPJ n" 04.067.6Q5.'üü0l -80, neste aio representada por Elpidio Rodrigues Ramalho Neto (Sócio
Administrador), Brasiieiro, Solteiro, iesidente e dorniCiliadu nesta, CPF 076.685.354-38, doravante denominada
simplesmenle CONTRATADA, decidiran:) as parles contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguirites

CLÁuSüLÂ PRiMEiRÁ - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre cia licitação mocaliciade Dispensa ir DP00001/2ü'l8. processada nos termos da Lei Federal
rP 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto; Contratação de empresa para locação cie software para sistema de Licitação
V  Publica para .melhor atender os serviços junto a Comissão Permanente cie Licitação do Município de

Piiõeziniios/PS.

Os lorneciinenios deverão obedecer rígorosamenie às condições expressas neste instrumento, proposta
apresenlaua. ioispensa n" íJPüü00l/20 i8 e iiistruções da Coniralanle. documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do presente contraio, independente cie transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor loiai deste conuato, a base do preço proposto, é de R$ 7.800,000 (SETE MIL E DITOCENTOS REAIS),
assim ! epresenladcs

üíSCRiiViiNÃçÂü UNiDADEQüANTIDADE VALOR
1  Locação, iicença de uso cie süítvi^aie Sisteina de Licilaçâo publica ~ Mês 12 650,00

locías as niocialidaoes previstas na Lei 8666 e seus respectivos
relalónos: Pregão Presencia, iRegislro de Preços, Concorrência,
i Oinacia cie Preços. Convite. Dispensa por valor, Dispensa por
Outros motivos e ineAÍgiDilidacie capa cio processo, solicitação,
pesquisa ue preços rninuia do contraio. 1" parecer da assessoria



^  iUiiüica ccíüpiovaiiie Oe eüli v-yíi ou edila!. cieciaraçao de eíaboraçao
independeiuú cie piopuste. oiaòa-íicaçâo para iaiKes. quaciro
coniparativo de preçuí, .elüíòsiu do processo, coiiiraio, ata do
registro de pieços. puPlicavão registro cie preços, proposta
aiiializada. ordeni de iornecinterito. ata do processo, entre outros
reiatórios

CIÁUSÜLÂ QUARTA - DO REAJUSTÁlVieNTO:

Ocorrendo o desequiiibrio econoniico-íinanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram iniciaímenie. nos le!n;os ou An 06. Inciso li. Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documentai e requerinieriio expresso oa Contratada.

CLÁUSULA QUIRTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRóPRiOS
Dotação consignada no oiçarneiuo vigonie 20*18
Elernenio de despesa
3.3.90.39.0*1 - Ualros Serviços v.le i aroeifos - Pessoa Juí iciica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAr\/iENTO:

Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, Quinzenalmente.

CLÁUSULA SÉTiiVIÃ - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas caracteristicas, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.GG6/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura
do Contraio'

inicio: Janeiro de 2018

Conciusão* üezemoro de

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: considerado da data cie sua assinatura, até dezembro
de 2018.

A vigência deste insuiimenio poderá sei pioriogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
parles, conforme o disposio no /A i o? da Lei 8.666/93, observadas as caracteristicas do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar os pagamentos relativos aos fornecimentos efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas cio presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiei íornecirnento contratado;

o • Notificar a Ccntrataüa sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade cios produtos, exercendo a
mais ai*!ipla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada cie suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OSRiGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente os íornecimenios descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
düs rneliiores paiârneiros de qualidade esiapetecidos para o ramo cie atividade relacionada ao objeto contratual,
con^ observância aos picZios esiipuiaoos.

b - Responsabiiizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
•rabaliiisia. bem como po: iodas as uespesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão ua execução do objeto contratado;

c - iviarUer preposío capacitado o xiòneo. aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralrnenie em locios os s^us aios;

d - Permitir e íacilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;



ft ■■ Será respoíisável pelos darsos causados uueiarnenie a Coniraísníe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dülo íict execução do conuato. não exciuincio ou reciuxiüdo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acoitipanhanienio oeio órcão iiúei v-ssado

í - Não ceder, iransíeni ou suo-coniraia!. uo iodo ou em parte, o oLjjeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contrataiito.

9 - iVIarUer, durante a vigência do contrato, ein compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licilatório, apresentando ao Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIiViA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este conlrato poderá ser alterado, unilateraimente peia Contratante olí por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Anlgo 65 e será rescinüiao, de: pleno direito, coníornie o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93

A Coniraiada fica obrigada a aceitar nas niesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinie e cinco por cento) do valor iniciai atualizado do contrato, e, no caso de
reforma cie eou!parne;\ío, até o iimne de 50% (cinqüenta por cento) para seus acréscimos.

CLÁUSULA DÊCÜvIA PRIít/iEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa irtjusia em deixar cie curiiprir as obrigações assunttcias e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b
- muita de mora de 0,5% {zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
eíitrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecuçáo total ou paícial do contrato; cl - suspensão temporária de participar em licitação e
irnpetíiirienlo de conlraíar coin a Adi ninisííação, por praizo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade
para licitar ou contraia; co.m a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja proniovída scia reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f -
siinullanecmenie. qualquer das penalidades cabíveis lundamenladas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCiívlA SEGUNDA - DO FORO;

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira/PB.

h, por esiaicui de acordo foi iavrauo o piesenie conuato em 02iduas) vias, o qual vai assinado pelas partes
e por duas luítcuiuiuzís.

Pilõezinhos - PB. 10 de Janeiro de 2018.

ESTEíViUNhAS PELA CONTRATANTE

PREFEITURÁIIVIUNICIPÁL DE PILÕEZINHOS
IvíÔNÍCA CíWtINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

CPF: 905.969.37^-53

PELA CONTRA I ANTE

íiViPOiRT iid'-ÜRlViATiCA EIRELI - EPP

clPíDIO RODRIGUES RAMALHO NETO

CPF 076.685.354-38


