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l > .. : ~. ESTADO DE ALAGOAS , . 
~ . ; \ ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO 

:~~~~)!} \'Q,:. 
· -~~1~··.; · -. . PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0301018/2018 

PREGÃO PRESENCIAL- SRP N2 015/2018 
~· 

TERMO DE CONTRATO W 0606,004/2018 

•:'.::; :·:· RATANTE: O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, inscrito no CNPJ 
;. ,~{(', .<: 1.275/0001-58, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Cláudio Roberto Ayres 
,:.t.l<;.:;sta, inscrito no CPF n° 046.880.984-80 e Cédula de Identidade n° 98001379144. 

CONTRATADA: A empresa TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ n° 
00.362.695/0001-51 com sede na R. Tereza de Azevedo, 1772, Pinheiro- Maceió/AL, neste ato 
representado pelo Sr. Mercio Jose Tavares Lopes, inscrito no CPF no 030.835.197.-53 e RG 
mo01880352-8 SSP/RJ . 

. INTERVENIENTE(S): Secretaria Municipal de Finanças , situada a Rua Tenente José Tomé, no 
L ·~. Centro, neste Município, neste ato representado pelo Secretário Marcus Vinicius 
Cavalcante Lins Filho, portador(a) do CPF no 051.567.164-90 e Cédula de Identidade no 
2000001279372; Secretaria Municipal de Gestão, dos Rec. Hum. e do Patrimônio, situadas 
à Rua Dr. Tavares Bastos, s/n, Centro, neste Município, neste ato representada pelo Secretário 
::-: r. Diogo Alencar Silva de Araújo, portador do CPF n°. 072,678,764-71 e RG 
n°.:W0.200.116.746-9 SSP/AL; Superintendência Municipal de Transporte e Transito, 
·:;ituadas à Rodovia Edval Lemos, S/n, Taperaguá, neste Município, neste ato representada pelo 

. 3ur·t'rintendente Sr. Guilherme Casado Breda, portador do CPF n°.84139226404; Fundação 
. '?1i\~ipal de Ação Cultural, situado na Rua Santa Genoveva, no 03, Praia do Frances, 

: . ·' . :;h ai Deodoro/AL, neste ato representada pelo Sr. Thiago Ayres Agra, portador do CPF no 
· '· :~· -" · · ·:. iJ0.57 4-00; Fundo da Procuradoria situada na Rua Dr. Tavares Bastos, s/n, Centro, 

. ·.v~, el;hal Deodoro, neste ato representado pelo Sr. Alessandro José de Oliveira Peixoto, 
portador do CPF n° 027.341.754-10. 

Os CONTRATANTES celebram, por força do presente instrumento, CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, o qual se regerá pelas disposições da Lei n° 8.666, de 21 ~e _ . .f.~) 
junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e, demais normas legais aplicáveis, \L 
mediante as seguintes cláusulas: 

SLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1. 
..... 

O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada em 

sistemas integrados de gestão pública, para atendimento aos diversos Órgãos e 

Entidades da Administração Púbica do Município de Marechal Deodoro, conforme 
especificações e quantidades discriminadas no seu Anexo I - Termo de Referência 

·. : • :"" do Edital do Pregao Presencial n.' 015/20~ Cf 





.... ~ ~ 

Página 2 de 15 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0301018/2018 
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 015/2018 

_: ,.'·H+t' ~. ------------------------------
~·: l')t\{1 

=:~~;:~1 ·1.::.. ·:i.·. \1 .. 
. ;.r ... • ~ 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS 

2.1 

.. :,. 
•'"• 
' 

O objeto deste CONTRATO envolvera a execução dos serviços caracterizados no 

Termo de referência (ANEXO I do edital do Pregão n° 015/2018), devendo ser 

executados por profissionais especializados, com metodologias, técnicas, materiais e 
equipamentos específicos e apropriados, bem como em estrita observância às normas 

técnicas vigentes e ao Termo de referência . 

· CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR DO CONTRATO 
·~ 

·. 31·1. - O valor global deste contrato é de R$ TOTAL R$ 468.240,00 (quatrocentos e 
· :.;.essenta e oito mil duzentos e quarenta reais) 

· ~['·\;:~;. Os valores Unitârios dos serviços contratados são os constantes da tabela abaixo: 

G:·;~~~:i:~:;r~;~....,--D-E_s_c_R_I_Ç_Ã_o_-,-_u_N_ID-,,--o-u_A_N-T.-y--:-;v-=-A-=-Lo=R---=M-:-:E=-=N--:-:s=-A:-:L:--r-v-A_L_o_R_To-TA_L_(R_$_), 
_ c.,;k-._ .. -+--:::-:::-=-~:-:::---t----t-----r---(,__IR-'-$,_) ---1-----------1 

4 

' / '5 I ....... 

I - ~\ 
I 
i ~ 

! ··_.3/!. 

SOFTWARE-
CONTROLE DE 
PATRIMÔNIO 
SOFTWARE

CONTROLE DE 
ALMOXARIFADO 

SOFTWARE-
RECURSOS 

HUMANOS/FOLHA 
DE PAGAMENTO; 

SOFTWARE-
CONTRACHEQUE 

WEB 
1. tii.>~ ·· SOFTWARE-

12 MÊS R$6.800,00 R$81.600,00 

12 MÊS R$1.360,00 
R$16.320,00 

12 MÊS R$5.900,00 
R$70.800,00 

• ·, :~: "( ::; TRIBUTOS 
I . " .. ·· (ARRECADAÇÃO R$201.600,00 

L:üi;~':-.~ +---=f--=~u-=~N=~:-:-::-:-~-=~-=f-'-õ-f--1-2 --i--:-M-ÊS--+---=R:-=-$-=-1.-=-36=-:0~. 0::-::0:----t---R-$-16-.-32-0-.0-0--j 

12 MÊS R$16.800,00 

- ·' ---r--=s-=o-=FT=w-:--:-7A-=R-=E,..:..--+---+-----t-------t----------i 
ADMINISTRAÇÃO 12 MÊS R$6.800,00 11 R$81 .600,00 

DE FROTA 
;_vALOR TOTAL R$ 468.240,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil duzentos e quarenta reais) 

. CLÁUSULA QUARTA- DA DESPESA 

4 ~ 1. A despesa com a aquisição de que trata o objeto deste contrato corre à conta do 

seguinte crédito orçamentârio para o exercício financeiro de 2r. · ~ · :. 

1

. w (f! 

lo 
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. 1. Órgão Orçamentário:. 05- Secretaria Municipal de Finanças 
<2. Unidade: 0550- Secretaria Municipal de Finanças 
,:·Estrutura Programática: 
' 1. Programa: 0001 -Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 

2. Ação- Projeto/Atividade: 2012- Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 
Classificação Funcional: 
1. Função: 04 -Administração 
2. Subfunção: 123 -Administração geral · 
Classificação Orçamentária: 
Elemento de despesa: 3.3.3.9.0.39- Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica. 

Classificação Orçamentária: 
3. Órgão Orçamentário: 14- Superintendência Mun. de transporte - SMTT 
4. Unidade: 1414- Superintendência Mun. de transporte - SMTT 
Estrutura Programática: 
3. Programa: 0008- Manutenção da Superintendência de Transporte- SMTT 
4. Ação- Projeto/Atividade: 2027 - Manutenção da Superintendência de Transporte

SMTT 
Classificação Funcional: 

·_· 3. Função: 26- Transporte 
:.:.;,4. Subfunção: 122 -Administração geral 

·Classificação Orçamentária: 
Elemento de despesa: 3.3.3.9.0.39- Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica. 

Classificação Orçamentária: 
1. · Órgão Orçamentário: 16 - Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do 
Patrimônio Histórico 
2. Unidade: 1617- Fundação Municipal de Ação Cultural 
Estrutura Programática: 
1. Programa: 001 O- Manutenção da Fundação Municipal de Ação Cultural 
2. Ação - Projeto/Atividade: 2040 - Manutenção da Fundação Municipal de Ação 

Cultural 
Classificação Funcional: 

1. Função: 13 - Cultura 
2. Subfunção: 392.- Difusão Cultural 

Classificação Orçamentária: 
Elemento de despesa: 3.3.3.9.0.39- Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica . 

.Classificação Orçamentária: 
'· ·1. Órgão Orçamentário: 04 - Secretaria Municipal de Gestão, dos Recursos Humanos 

e do Patrimônio. 
2. Unidade: 0440 - Secretaria Municipal de Gestão, dos Recursos Humanos e do 
Patrimônio. 
Estrutura Programática: 
1. Programa: 0001 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão, dos Recursos $,--

Humanos e do Patrimônio. ·. 
2. Ação - Projeto/Atividade: 2008 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão, , 

dos Recursos Humanos e do Patrimônt~~. . /, . 

~ y ~/ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 0301018/2018 
PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nº 015/2018 

Elemento de despesa: 3.3.3.9.0.39- Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica. 

Classificação Orçamentária: 
'1. Órgão Orçamentário: 03- Procuradoria Geral do Município 

~- ,.:·2 . Unidade: 0331 -Fundo Municipal Especial da Procuradoria 
· ·'Estrutura Programática: 

1. Programa: 0001 - Manutenção Fundo Municipal Especial da Procuradoria 
2. Ação - Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção · Fundo Municipal Especial da 

Procuradoria 
Classificação Funcional: 
1. Função: 02- Judiciária 
2. Subfunção: 122 -Administração Geral 
Classificação Orçamentária: 
Elemento de despesa: 3.3.3.9.0.39- Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica. 

. CLÁUSULA QUINTA- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

: !) .1 O regime de execução da presente avença é a execução indireta por empreitada por 

preço global, sendo originário da licitação na modalidade de Pregão, sob o n° 15/2018, 
do tipo menor preço. 

Ó~:XJbÚLA SEXTA -DA VIGÊNCIA ... ·· t·r· 

6.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei Federal 
n. 8.666/93. 

6.2 A CONTRATADA deverá possuir condições de iniciar a prestação dos serviçqs 
pactuados, sendo o prazo para conclusão dos serviços de impiantação de ~t~ ~p 
(trinta) dias corridos e consecutivos, contados da emissão da Ordern de S~rviçq, 

observando as formalidades estabelecidas para a prestação dos serviços no Terrnp ~é 
Referência (Anexo I do Edital do Pregão n° 015/2018). .. . - ~ ... 

CLAUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1 ·.:,.-·. Cabe ao CONTRATANTE: 

7.1.1 . 
'· .... ~ ... i•"' ~~~) · 

7.1.2. 

Fiscalizar o serviço da CONTRATADA, o que em nenhuma hipótese eximirá a 
CONTRATADA das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal; 

Promover acompanhamento e a fiscalização de todo o serviço contratado, V 
sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando, em registro próprio .. os . ] 

(fJ ~/ _)~ 
\V ?~ 





'· 
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fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 

CONTRATADA; 

7.1.3. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 
prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais; 

7 .1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 

7.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte o resultado dos serviços executados em 
desacordo com as especificações deste documento e solicitar expressamente 

sua adequação, no prazo acordado; 

'!;' 7.1.6. Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual 

rejeição dos produtos/serviços contratados; 
'·. , .. ~:..) .. -~ ··t 

7.1.7. 

7.1.8. 

7.1.9 

Efetuar, no prazo previsto, o pagamento dos serviços executados, desde que, 

a CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigações e apresentado a Nota 

Fiscal e documentos de suporte na forma e prazo hábeis para realização do 
pagamento; 

Apresentar na reunião de início do projeto o nome, telefone e e-mail de um 

ponto de contato único através do qual poderá ser encaminhada e 

acompanhada qualqUer pendência operacional ou administrativa; 

Tomar decisões em problemas que necessitam de resolução do Cliente de 
forma a não impactar o cronograma estabelecido entre as partes; 

· · 7.1, 1 O Garantir o livre acesso às dependências do município aos profissionais da 

· ··• CONTRATADA, a qualquer tempo, desde que adequadamente solicitado e 
justificado com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis; 

7.1.11 
'· 

Garantir o livre acesso às informações e documentações relevantes cJ(l~ 

sistemas e aplicações do Cliente, incluindo documentação técnica ~ d~ 

negócio necessárias para a execução dos serviços contratados, desde qWe 
adequadamente solicitado e justificado com antecedência mínima d~· 2 .(cjbi~) 
dias úteis; · ·., ;·; ~ 

7.1.12 Garantir que f:lS é3t~alizações e adequações no ambiente do munic[p.lo s~ç9q 

executadê3.S, qesde que adequadamente solicitado e justificsdo · 'çdin /t? 
ant~ç~dê~cla mlnima cje 5 (cinco) dias úteis; ' : : :.:\•,·· 

7.1.13 Garantir que os profissionais da equipe do município, necessários ao 

7.1.14 

cumprimento do cronograma estabelecido entre as partes, estarão 
disponíveis quando necessário; 

Disponibilizar uma conta com nível de acesso administrativo em todos os 
servidores e tecnologias que serão utilizadas ou designar um técnico do 
município com acesso necessario para o acompanhamento e o atendimento 

imediato de todas as requisições da CONTRATAO~: {': 
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-"'--<;------------------------------'---

··:v-·?115 .. ). '; ..... Disponibilizar suporte físico aos servidores envolvidos na prestação dos 

serviços ou designar um técnico do município com o acesso necessário para 
o acompanhamento e atendimento imediato de todas as requisições da 

CONTRATADA; 

, .... 

., 
:·· 

7.1.16 

7.2. 

7.2.1. 

7.2.2. 

Todas as informações relativas às estruturas de dados. e seus conteúdos, 
necessários a prestação dos serviços e adequadamente solicitadas pela 
CONTRATADA, serão fornecidas nos termos deste Termo de Referência. 

Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: . 

Prestar os serviços contratados obedecendo às especificações e as 
quantidades discriminadas no Anexo I - Termo de Referência do Edital do 
Pregão Presencial n. o 015/2018; 

Instalar e treinar os usuários do CONTRATANTE na operacionalização dos 

sistemas, objeto deste contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar 
·· ,_),;' da assinatura do contrato. 

7.2.3. Não transferir ou sublocar a outrem, no todo ou em parte, o presente 

Contrato, sem prévia e anuência do CONTRATANTE, sob pena de rescisão 
contratual e aplicação de multa. 

7.2.4 Executar as atividades necessárias para o cumprimento do objeto utilizando 
as melhores práticas e técnicas aplicáveis; 

7.2.5 Elaborar cronograma de atividades, juntamente com o MUNICÍPIO, dentro dos 
prazos estimados no cronograma físico-financeiro; 

7.2.6 Realizar todos os serviços por meio de profissionais altamente 
especializados; 

7.2.7 Fornecer ao MUNICÍPIO o nome dos consultores envolvidos diretamente no 
trabalho, indicando um gerente de projeto que ficará responsável por todos os 
contatos entre o MUNICÍPIO e a CONTRATADA; 

7.2.8 Promover, de imediato, as substituições daqueles consultores que, a critério do 

MUNICÍPIO, venham a demonstrarconduta nociva ou incapacidade téc~iqa; ·· ~51 
7.2.9 Fornecer a seus consultores todas as ferramentas, manuais e instrumentos 

necessários à execução dos serviços; 

7.2.1 O Disponibilizar equipe suficiente para atendimento de todas as demandas 
aprovadas pelo MUNICÍPIO, dentro do prazo estabelecido; 

7.2.11 Todas as informações, documentos relacionados à execução dos projetos 
serão consideradas sigilosas, obrigando-se a CONTRATADA a manter Q/ 
completo e absoluto sigilo sobe quaisquer dados, materiais, p:rmenoriJ, j ~ 

~ W vr~ 





.-: ... • 

Página 7 de 15 

ESTADO DEALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0301018/2018 
PREGÃO PRESENCIAL- SRP N2 015/2018 

informações, especificações técnicas e comerciais da outra parte, de que 

venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser confiadas, 
sejam relacionados ou não com a prestação dos serviços e não poderá, sob 

qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, revelar ou dar conhecimento a 

terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas de Lei; 

7 .2.12 Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações, dados, contidos 

em quaisquer mídias e documentos que seus empregados ou prepostos 

vierem a obter em função dos serviços prestados ao MUNICÍPIO, 
respondendo pelos danos que eventual vazamento de informações, 

decorrentes de ação danosa ou culposa, nas formas de negligência, 
imprudência ou imperícia, venha a ocasionar ao MUNICÍPIO; 

7.2.13 Todos os produtos resultantes dos serviços desenvolvidos pela 

7.2.14 

CONTRATADA deverão ser entregues ao MUNICÍPIO, a qual terá direito de 

patrimonial e intelectual sobre os mesmos, inclusive códigos fonte, 
documentação, componentes básicos e bibliotecas, utilizados nos ajustes 

realizados no software ou ambiente; 

Observar durante a realização do trabalho e nos produtos a serem 
entregues todas as leis, decretos, normas, portarias, instruções normativas, 

enfim todas as normas a que esteja submetido o MUNICÍPIO; 

7.2.15 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 

acidentes, impostos· contribuições previdenciárias e quaisquer outras que 

forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados 

uma vez que os mesmos não tem nenhum vinculo empregatício co~ o 
MUNICÍPIO; 

7.2.16 Todos os impostos e encargos decorrentes dos serviços estipulados ne.~te 
Projeto ficam a cargo do fornecedor para seu pagamento, não t~ndo ·9 
MUNICÍPIO nenhuma responsabilidade pelos mesmos, inclusive em c~sq qe 
inadimplência; · , < >:· 

7.2.17 O fornecedor não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tal$. 
como custos de deslocamento, alimentação, transporte, alojamentq, tr~bf!.IH~ 
em sábados, domingos, feriados ou em horário noturno, bem conÍ ~u~I~.J~·r h& 
outro valor adiclonal · · · ; ., '' .:·.· > v 

i'.2.18 Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação. 

7.3. A CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 

7.3.1. Em relação aos seus funcionários, que não manterão nenhum vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE, por todas as despesas decorrentes da 
execução do contrato e por outras correlatas, tais como salários, seguros de 

acidentes, tributos, inclusive encargos previdenciários e obrigações sociais /Í\1. 

(}J:-ú . vY 
ce 1í 

é)// 
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previstos na legislação social e trabalhista em vigor, indenizações, vale~ 
refeição , vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Poder Público; 

7.3.2. Todos os encargos de posslvel demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 

7.3.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

7.4) ; , 'A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no 
subitem anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao 
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE. . 

7.5. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

7.5.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

7.5.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; 

7.5.3. A subcontratação total ou parcial de outra empresa para a execução do 
objeto deste contrato. 

CLÓ,.USIJLA OITAVA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

8~.~~~;· ... 
, .. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e 

fiscalizada por Servidor a ser designado por autoridade competente. 

CLÁUSULA NONA- DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

9.1. 

Q') 
"- · "'- · 

A CONTRATADA deve apresentar, após a execução dos serviços, nota fiscal em 2 
(duas) vias, emitidas e entregues ao setor responsável pela fiscalização do contrato, 
para fins de liquidação e pagamento, acompanhada da comprovação de regularidade 
junto à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e às Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal de seu domicilio ou sede; além de certidão negativa de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo servidor 

._--::.,~-,d.;~\~sponsável. 

~)' .. ~u ~-: · 

PAR.AGRAFO PRIMEIRO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a v -· 
licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica conv;cionadw ~ 





·"' 
( . __ ;"~~i~ ~\' 

·) ~"~ ; .. ~· ... _., .. · 
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o índice de compensação financeira devida, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N xVP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

. ;~ = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = [ndice de compensação financeira, assim apurada: 

I:·=, Ó~~)~· 

TX = 
I= (6/100} 

365 

.• - J = 

lE;\-. 

Percentual de TaxaAnual (6%}. 

0,0001644 

PJ.\RÁGRAFO SEGUNDO - A suspensão dos serviços por atraso no pagamento somente 
pÓderá ocorrer quando o mesmo for superior a 90 (noventa} dias contínuos, contados a partir 
4t9 primeiro dia após a data limite constante no caput, sendo imprescindível a prévia 
cnmunicaçãoà CONTRATANTEcom antecedência mínima de 48 (quarentae oito) horas. 
t':.i 

:v? 
~ARÁGRAFO TERCEIRO -A CONTRATADA não terá direito ao recebimento da atualização 
mo:-:: ~tária de que trata o Parágrafo Segundo caso concorra de alguma forma para o atraso de 
wan;:fp.e'nto, como, por exemplo, se não apresentar quaisquer dos documentos ou informações 
indic::;i:]()s no caput. 

~ ... \:.f .,.;.t :. '1 ' 

9.3. 

.• • r 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer ~f!lfl 
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de pre9o~·gy 
compensação financeira: ·' ' ' 

9.3.1 . ApreP.~nt~ção da documentação discriminada no item 9.1 desta cláys~l?, 
. . ' , .. 

Havendo suspensão de pagamentos na forma do subitem anterior, a CONTRATADA 
será notificada do descumprimento do ajuste para, no prazo de 1 O (dez) dias, efetuar a 

regularização necessária, sob pena de aplicação de penalidade e rescisão contratual , 
esta na forma da Cláusula Doze, subitem 12.2.1 ., em razão do não cumprimento das 

obrigações da Cláusula Sétima, deste contrato. 

' ' .-\ R::'·' 9.4.1 . Ultrapassando o prazo acima referido, sem preJUIZO da 

rescisão do contrato, o pagamento devera ser liberad~ 
penalidade e da VJ 

' tr~ .. -·;·· · f:.!l_~; I 

H·~--~ ----~~T~S;r 
incr, · ,:;:· -:,,~ 

~ >::.: .. ~· ..... 
'·. ce ~ 





:; .. ·, , ,; . ;-, 
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):: .. · ... i.:·.:\,.:~:=: 
i~ (.f;;_; :\/, O CONTRATANTE pode deduzir de importâncias devidas à CONTRATADA os valores 
'. ~:' · ·'' · ·: correspondentes a multas ou indenizações por ela devidas. 

9.6. Citado para se defender em processo judicial de terceiros, de natureza civil ou 
trabalhista, inclusive, mas não exclusivamente de empregado ou ex-empregado da 
CONTRATADA, o CONTRATANTE fará o cálculo dos direitos pleiteados e, após dele 
notificar a CONTRATADA, reterá o correspondente valor para fazer frente a eventual 
condenação, deduzindo-o de importâncias devidas à CONTRATADA. 

. ' 
({ .-.i· · 9.6.1. 
- ~ ~.r~~ '• O valor será restituído á CONTRATADA somente após a prova cabal do 

acerto definitivo entre a CONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar 

demonstrada a inexistência de qualquer risco de condenação para o 
CONTRATANTE. 

9.6.2. 
.· .... ·: · ·, 

;\·. ~· :<:~· :. 

A CONTRATADA se obriga a exibir ao CONTRATANTE, sempre que 

solicitada, os documentos comprobatórios do efetivo cumprimento das 
obrigações referentes ao processo judicial mencionado neste item. 

O valor a que faz referência este item não renderá juros ou correção 
monetária, o qual poderá ser substituído, a pedido da CONTRATADA, por 
outra modalidade de garantia que, a critério do CONTRATANTE, for 
considerada idônea. 

CLÁUSULA DEZ- DAALTERAÇÃO E DO REAJUSTE 

19,.1. 
-.. ·:; t. :. 

. ~ .. 

Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93, 
desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentaç·aa·, 
pela CONTRATADA, das devidas justificativas adequadas a este contrato. 

1:·ç;:2. Os valores fixados nesta avença poderão ser reajustados, para mais ou menqs',. q~ 
acordo com a variação do IPCA (lndice Nacional de Preços ao Consumid()r ~mplq)~ 
aferido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou pelo í~~i9~ 1 ~ye 

" ,.venha a substituí-lo, podendo o órgão Requisitante proceder à pesquisa pa(é'!. v~rifiE~~ 

t];;·,> .. -':·:::>.e as condiç9~~ pelaCONTRATADAcontinuam mais vantajosas. ·· · : '. :<· ~O 
1c;.;;, ,.r ·pe acordo cpm o:; terrnos da Lei n° 10.192/01 , a periodicidade do reajustamento ser.tl 

. anual, a co11~fr çf~ qé;lta l!mite para apresentação da proposta. ' .i::~ ' ' :~,::~--

1 0.4. O reajuste de preços somente será efetuado mediante apresentaçao pela 
CONTRATADA de solicitação por escrito. 

\0.5. 

. ro, . 

Caberá à Administração, verificar, anteriormente à concessão de reajuste, se os novos 
preços estão compatíveis aos praticados no mercado . 

{Lí 
C,(AusuLA oNZE- DAS SANÇõEsw 

JJ 
~-· 
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"p•. 
J· "'' t. 

. 1'1.1. 

' ... , 

} '.' 

A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato 

celebrado está sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla 

defesa: 

,11.1.1. Advertência formal; 

._:·~,! ••·• ·;.i 1.1.2. Multa de 0,3% (três décimos percentuais); 

,. 
' 

11.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos percentuais); 

11.1.4. Multa de até 5% (cinco por cento); 

11.1.5 Suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação 

em licitação e contratação com este Município; 

11.1.6 Declaração de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem 

como de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos. 

91.2. As sanções previstas nos subitens 11.1.5. e 11.1.6. deste contrato poderão ser 

, 11t;ii>i. aplicadas juntamente com a sanção de multa. 

1·1 ,3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das 
normas do contrato celebrado. 

11 A~- .Especificamente quanto às hipóteses descritas abaixo, a futura contratada estará 
·. ·~:~_; · . ·sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que '_,_,-- '· 

· · seus atos ensejarem: 

1•! .3 

... _, 

t-.' •. "' 

11.4.1. Falhas ou irregularidades que não acarretem prejuízos à Administração, 

consideradas a natureza e a gravidade dá iiiffáção cometida: aplicaç,ão da 
sanção prevista no subitem 11.1.1.; 

11.4.2. Reincidência em falhas ou irregularidades já punidas com advertência fbrrr.iÂI: 
aplicação da sanção prevista no subitem 11.1.4., por ocorrência; 

. ~· .. : .. 

11.4.3. Por dia de atraso quanto ao prazo de início do fornecimento, aplic.açáq qa 
sarwão prevista no subitem 11.1.2., até o máximo de 10% (dez por' q~nt~) ~~ 
yaii?r:t!)taL do Contrato; ' · ' · ; ::· 

. -~ .. 

11.4.4. P,or diCl de interrupção do fornecimento sem justa cau~a e pr,évla 

w?~u-~l~a9ao a ~sta prefeitura: aplicação da sanção previst~ np·; s~b(t~~ 
j 1, j .~ .. <Ú~ p lim.ite de 20% (vinte por cento) do valor mensal do ~ortra~o. pQ~ 

.í: ocorrência; . . . . ' • . . "• .... : ;:::.:. 
I 

1'1.4.5. Por dia de atraso quanto ao cumprimento de quaisquer dos prazos 

estabelecidos no instrumento de Contrato, ou decorrente de determinação 

exarada pela Administração, excetuando-se a hipótese prevista no subitem 
11.4.3.: aplicação da sanção prevista no subitem 11.1.3., até o limite de 1 O% 
(dez por cento) do valor mensal do Contrato, por ocorrênci@,/ 





! •. . :· 
,.; · _ . 

.<! .. " •j 

11 .5. 

·-r> 

)1./ . 
.- . .. . ~ 
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Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas ho item 

anterior, a Administração poderá aplicar à futura contratada quaisquer das sanções 
listadas no item 11 .1, consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida e 

sem prejuízo da responsabilidade civil ecriminal que seus atos ensejarem. 

A critério desta Prefeitura e nos termos do art. 87, § 2°, da Lei n° 8.666/93, as sanções 
previstas nos subitens 11 .1.5. e 11 .1.6 poderá ser aplicada cumulativamente com 

quaisquer das multas previstas nos subitens 11.1 .2 a 11 .1.4. 

f.s multas previstas nesta cláusula, caso sejam aplicadas, serão descontadas por 
ocasião de pagamentos futuros ou serão pagas por meio de Documento de 
"Arrecadação Municipal (DAM) pela futura contratada no prazo que o despacho de sua 

aplicação determinar. 

11.8. As sanções fixadas nesta Cláusula serão aplicadas nos autos do processo de gestão 

do contrato, no qual será assegurado à futura contratada o contraditório e a ampla 
defesa. 

11.9. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de execução dos serviços, se dia de expediente 

normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte . 
.-:· 

1'1.10. 
·; '1. \. 

, .... ·' ... 

r' 

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução dos serviços, a Nota de 

Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado 
interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa. 

A sUspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariam~n~e 

" bstam a participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos ~:e$uipte~ 
prazos e hipóteses: '": · · ., 

11 .11 .1. Por .. Ãté 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo d~ Aqv~rt~nqi<.!, a 
CONTRATADA permanecer inadimplente; · · ,,_ . . ·: ·. ·. 

11.11.2. ~~r; *é 12 (dc)Ze) meses, quando a CONTRATADA falhpr o~ fraJlçll'l( na 
~~-~p!:!Çãq. do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer deqlar~Ç_ãp. f.~~~~ 
ou c9h1eter fraqde fiscal; e · ::: ~ · ; · 
_:~, • ' .! : ·,_ : . • • ~ ' • • • • 

11 . 1'1.~. Rqc q~é 24 (V!nte e quatro) meses, quando a CONTRATADA: 
;:. ' O ~ .~ ' ' • I : ' ' - • ' 

';-' 

11.11 :3.1. Fratjcar qtos pegais ou Imorais visando frustrar os obje~ivos cj~ 
contratação; ou · 

11.11 .3.2. For multada, e não efetuar o pagamento. 

~ 1. ·! 2. O prazo previsto no item 11.11.3 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 
'1'' ;-L 

11 :'Í'.::· 

.. /.. ' 

9 descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento 
;!'e fornecedores são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão U 
r~mporária de participação em licitação e impedimento de contratar, sendo aplicadas ~ 

por igual perrodrv:.. ~· _ .. 

f ~ 
lfJ ~ 
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--~J~- -~·).::..._· -------------------------------

11.13.1. 

11.13.2. 

l; L2 

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista 
dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a 
qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos 
resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de 
suspensão e impedimento aplicadas. 

CL.:Ô.USULA DOZE- DA RESCISÃO . : 

12 .. , . .~A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
·-·.o'f .c 'lnos artigos 77 a 80 da Lei n. a 8.666/93. 

12.2. A rescisão deste contrato pode ser: 

12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 

notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, exceto quanto ao inciso XVII; 

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

··:2.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escri~C! !3 
fundamentada da autoridade competente, 

V i\U(, 
12~<;. :Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do 

• ;. ' • : < : ~ • 

1 :::.. . 'processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

1.2:6.~ 'Á CONTRATADA reconhece todos os direitos do CONTRATANTE em c:a~o çje 
eventual resCisão contratual. . ·,; 

CLÁUSULA TR~~~-:- ()A f~NPAMENTAÇÃO ~EGA~ E DA VINCULAÇÃO E À P~Ç>f0$TA 
.· .,'' '· . ., 

13.1. O presente contrato fundamenta-se: 

13.1.1. Na Lei Federal n° 8.666/1993; 

13.1.2. Na Lei Federal n° 1 0.520/2002; 

1'\2.. O presente contrato vincula-se aos termos do 
0301018/2018, especialmente à proposta do licitante, 

':": d:ecorrência do Pregão Presencial no 15/201w 

i . 

Processo Administrativo n. 
a qual fora consolidada em 





Página 14 de 15 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0301018/2018 
PREGÃO PRESENCIAL- SRP N2 015/2018 l---------------------------------------------------------------------

··~ ... ; ;_ .. : ... 
CL.~.U~WLA QUATORZE- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

l,q..).f ' Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos 

termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, 

não constituirá renovação ou renúncia e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a 

qualquer tempo. 

CLÁUSULA QUINZE- DO FORO 

15.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal 

Deodoro/AL, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 
(9Uf1S) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
ass'ti·.ar:ias pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 
0: ,:,uH 

;i~: . . . '"' ~ 
Márechal Deodoro -Alagoas, os d~ junho dr~ 

MUNICIPIO DE ~ARECHAL DEODORO 
~ . 

Contratante 
Cláudio Roberto Ayres da Costa 

Prefeito 

· /1. ,./ vv~ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Interveniente 
Marcus Vinicius Cavalcante Lins Filho 

Secretario .. 
,/ 

_.---;?,./. . / . ,../· 
~ . w-

~~cretaria d.e-G~_.-», ' s Rec. Hum. e do Patrimônio 
~ . Interveniente 

' iogo Alencar Silva de Araújo 

r / --l 
Fundação Mu~ Ação Cultural 

Interveniente 
Thiago Ayres Agra 
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~/VUv.f#:.liJIJ /./tf ( ./ J:;t/ .;1 'A 
Procurado/ .. ta .Geral ao mctpto vv1 v 

/ l~t7fveniente 
Alessazro,(} de Oliveira Peixoto 

/~. {'fJl;.J 
Superintendênci"- unicipal Transporte e Transito 

nterven i ente 
Guilherme Casado Breda 
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TAVARES E SOU~. CI/hlliDADE- LTDA v 
Mercio José lv!res Lopes 




