
CONTRATO N°: 00032/2016.

TERMO DE CONTRATO OÜE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITORA MONICIPAL DE

RIACHÃO E POBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão -
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n° 01.612.770/0001-58, neste ato
representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura, Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF
n® 436.330.974-00, Carteira de Identidade n» 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado POBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ROA CARNEIRO DA CUNHA, 40-A -
TORRE - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ N° 07.553.129/0001-76, NESTE ATO REPRESENTADO POR JOSÉ CARLOS
FONSECA DE OLIVEIRA JÚNIOR, BRASILEIRO, CASADO, REPRESENTANTE COMERCIAL, RESIDENTE E

DOMICILIADO NA RUA LEONILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 181, CASA - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO
PESSOA - PB, CPF N° 930.953.504-06. CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 1.730.815 SSP/PB, DORAVANTE
SIMPLESMENTE CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial no 00013/2016, processada nos
termos tía Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 006/2007, de 07
de Agosto de 2007, e subsidiariaraante pela Lei Federal n*^ 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa especializada em implantação e
suporte de sistemas informatizados para utilização nos departamentos administrativos
municipais deste municipio, sistema de contabilidade e o portal de transparência, todos os
sistemas deverão permitir a integração, possibilitando assim, a importação e o intercâmbio de
dados, e o servidor de dados deverá ser em nuvem, fora do espaço fisico do órgão, por total
custo da empresa contratada. Banco de dados consolidado, com todos os órgãos do municipio,
sendo executados num mesmo banco de dados permitindo a emissão tempestiva de relatórios
consolidado, mas com controle de permissões de acesso por usuário.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
oroposta apresentada. Pregão Presencial n° 00013/2016 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente dc transcrição.

CIÁ.USULA TERCEIRA - DO VALOR S PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 18.480,00 (DEZOITO MIL E
QUATR0CEI4T0S S OITENTA REAIS) .

CLÁUSUIA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo c desequilíbrio econõmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇAO:

As despesas correrão por conta da segui.nte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento de 2016: Recursos Próprios do Municipio de Riachão/PB: 0202 - Secretaria de
A.dministraçâo e Planejamento: 04.122.1002.2003 - Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros
Serviços de Terceiros/Pessoa Juridica.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processe regular, da seguinte
maneira: PAGAMENTO MENSAL.

CLÁUSULA. SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.665/93, está abdj:<o indicado e será
considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:

Inicie: Imediato

Conclusão: X (um) ano

O prazo de vigência do presente conr. -ato será determinado: 1 (um) ano, considerado da data de
sua assinatura.

A vigência deste i:'istruinentc poderá .:er prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante
acordo entra as partes, cc forna i disposto no Art. 57, da Lei 8.6.66/53, observadas as
características dc objete ccntratauo. ^ \\ /.




