
CONTRATO Ns : 00005/2022—PPT..

^L.a.u U..CH.M,MAOO

Avenida^Manoel Tom\Td\"''Aqu?nor?8" Prefeitura Municipal de Riachão -58 neste ato representada pela Prefeitf Maria da ^ 01.612.770/0001-
Solterra, Pedagoga, residente e domiciliada na Sitio b^- Santos Lima, Brasileira,
Riachão - pb, cpf 013.088 854-07 Cart-oi ^ aixio, SN Casa - Zona Rural -
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro^^Ln 2.627.161 SSP/PB,
R SUBTENENTE MANOEL GATO. 5!3n - TORRE - JOÃO PPQcna SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA -
neste ato representado pi, b°a- - PB rm-ü n» 29.R.S ««/-ÕÕÕTIgr
^resàrle. residente Braei l.i
Apto 2404 ~ Miramar - Jogn P£>«.o^« _ ^ ^tônxo Mendes de Souza Neto. 252.
sL.Í057732 SSDS/PB. doravante simplesmente Carteira de Identidade
assinar o presente contrato, o qi^l se reaerá partes contratantesqual se regera pelas cláusulas e condições seguintes:
CLAÜSÜLA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS*

fler"/err°ain?T66t l^ar^lur^dn^. P-^-sada nos termos

SEGUNDA — DO OBJETO:
O presente contrato tem por ob^fa^n• r,%r.4-«.,>4.
Sistema do E-Sic (Sistema eletrônico de especializada na Locação de
Hospedagem do Portal da transparência e do PortA cidadão); Licenciamento e
de aconçanhamento para cumprimento dos índices da e Serviço de Consultoria^
de Riachão/PB. ^ índices da transparência na Prefeitura Municipal

I

instrumenttlloposL"plesenLlar«pecl?iLçLr?é^ condições expressas nest JDispensa de Licitação ns DVOOOOl/2022 e instrurÕPQ r ̂  correspondentes, processo d^
ícam fazendo partes integrantes do presente contrato.ficam fazendo partes integrantes do presente^ cont^ Contratante, documentos esses

presente contrato, independente de tran
O

scrição.
^OSDLA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: «

contrato, a base do preço proposto, é de R$ 12.000.00 ,nnzm

CÓDIGO
discrimihação

Locação de sistema do

Cidadão f aletrônloo de informação ao
da tranVn» ® "°«Pedagem do Portal
Lvfco institucional d
cumoíiLnf Consultoria de acompanhamento par3

transparência na

Mensa" """i^iPm de Riachâo/PB. Pagamento
VALOR TOTAL

R$ 12,000.00

QUANTIDADE

T2

PREÇO
unitário
1.000,00

PREÇO TOTAL

12.000,00

C^USULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO-

Dentr^do pr^zo^de"^vigência^^,^^^ a^o* li
poderão sofrer reajuste após o ilite^rregno ̂ de^um^ Contratado, os preçSs".
verificada no IPCA-IBGE acumulado, toLndo-sr ooT^h"^ proporção da variaç|oÍ
sinatura do contrato, exclusivamente para as obrirr , ̂ es de apresentação ia|

a ocorrência da anualidade. obrigações iniciadas e concluídas apgs|

reaju:tT'"° -^^tado^afCont-tãfo ̂ "rp:r\et°if-ÍL~ o Contretãnte pegarã H
diferença correspondente tão logo seja divulaado n - liquidando -aj
rema ° ̂  memória de cálculo referente a"o r^ definitivo. Fica o Contratalqgremanescente, sempre que este ocorrer. ®° teajustamento de preços do valp

definitivo. ° utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, Ij



Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado/ será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
ORÇAMENTO DE 2022: Recursos Próprios do Municipio de Riachâo:
02.020 - Secretaria Municipal de Administração e Transparência: 04.122.1002.2003;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: PAGAMENTO MENSAL.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora
contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, §
1®, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do
Contrato:

a " Inicio: Imediato;
- Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: Até 13/01/2023, considerada da data
de sua assinatura; podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante
acordo entre as partes e observadas as características do objeto contratado, conforme
o disposto no Art. 57, incisos II e IV, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: g
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo?
com as respectivas cláusulas do presente contrato; S
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviçcS
contratado; 5
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidadaã
do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratadof?
de suas responsabilidades contratuais e legais; o
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nosf
termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,o
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio dei
informações pertinentes a essas atribuições. a

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: ^
^ - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente!

ontrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo def
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscaK,E
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidoK,§
a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeÇoS
contratado; 5 x
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução »af
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos; § 1
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informesiJ"
esclarecimentos solicitados; S g
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceirol,1
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzinóáog
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; o 3

Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto desleS
ins^trumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; ^ S
g  Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõãsg
assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respecti^og
processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessáriols
sempre que solicitado. ® 5

*- os

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO: ^|
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pe|o?
contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e seiág

pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei°"
o.006/93.



o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

M  ° -respectivo limite fixado no Art. 65,s 1- da Ler 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

oactüada^ ° presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigaçõespactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante
obedecerão, conforme o caso, as disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,

nn^t garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstass Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero
irgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega,
no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cenL;
temoLár "® h'' inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão
por orízo de ®'" ® impedimento de contratar com a Administração,p  P"2o de ate 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou

peLSTade^^f reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
8.666/93 simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei

^"-^«"izsÇâo devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
pLamenrr® ®° automaticamente descontado da primeira parcela do
Lr centni® ® iarer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (umpor cento) ao mes, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
o®!"®"® '1® acentuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde queo Contratado nao tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida Í

correspoSLte"®"''%"i®' ''®®'^® ® P®*^® ° Pagamento até a data?
dritrasô nf ®° afativo pagamento da parcela Os encargos moratórios devidos em razão!
X T onA p,? ® serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x vpS
paoámento a J moratórios; N = número de dias entre a data prevista para Jpagamentoe a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e 1 = Índice deS

IPCA-ÍBcrt apb"do: I . (TX e 100) e 365, sendo TX - percentual dcgCA IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo Índice adotad^
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido par^

utmLT^Ifrá rd^rn" ®®^ forma"não possa mais -3
eníâ^em ;igor a-bstituição, o que vier a ser determinado pela legislação!
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: ^

'^'"LatSnâ" decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca!
I

dúarvara«?n"'H'^® ^!®"° ° PP®a®nt® contrato em 02 (duas) vias, golqual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. a 8

S á
<c ®-.Riachão - PB, 14 de janeiro de 202g.g

TESTEMUNHAS p^LO CONTRATANTE 0) S

i|
Q Ç

CPF: 013.088.854-07 Sc

PELO CONTRATADO
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0<:W n9 ̂ SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ^ S
(  Elder Miguel Esperidião Silva Borges « S

CPF ê 1: 112.846.654-61 g §
•i S



VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

Código para verificação: EA5E-83AE-9088-1D79

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

^  tecnologia E serviços LTDA (CNPJ 29.345.698/0001-69) VIA PORTADOR ELDER

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sogo.1doc.com.br/verificacao/EA5E-83AE-9088-1 D79


