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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNP.Í N" 01.612.525/0001-40
Rua Sâo Raimundo, ti" 0!, CEP: 65.393-000. Ctntro — Buriticupii/MA
CONTRATO N" 20210439/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 1607001/2021

TER.MO DE CONTRATO DE PREST.AÇÃO DOS SERMÇOS N" 20210439/2021, QLE FAZEM ENTRE
SI 0(A) PREI EHURA MUNICIPAL DE BURIIICUPU - MA E A EMPRESA POWER PRIM
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU por inlcrmcdio da SECRETARIA MUNICIP.AL DE
ADMINISTRAÇ.ÃO E PLANEJAMENTO, com sede no(a) Rua São Raimundo, 01, Centro, mi cidade de
Burilicupu /Estado M.A,inscrilo(a) no CNP.I sob o n"01.612.525/0001-40, nc.ste ato representado pelo Sr..AFONSO
BARROS BAOlSTA, portador do CPF n“ 187.0H6.922-20, Cliefe de Gabinete / Ordenador de despesas, doravante
denominada CONTRATANTE,c a POWER PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrim no CNPJ'MF sob
0 n'' 01,613.734/0001-09. scdiado(a) na Rua 20, n*’ 07, Qd. 05, Cohatrac II, cm São Luís - MA doravante designada
CONTRATAD.A. neste ato representada pelo Sr. MAJ<IMO EELIX B.ARBOSA NETO. portador da Carteira dc
Identidade n” 10418909-7, expedida pela DGPC/R.I, e CPF iC 029.106.537-65. tendo em vista o que consta no
Processo n" 1607001/2021 c em observância às disposições da Lei iT 8.666, dc 21 de junho de 1993, da Lei if
10.520. dc 17 dc julho dc 2002 c na Lei n“ 8.078, dc 1990 - Código dc Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o
presente Tenno dc Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico lE 025./2021, mediante as cláusulas c condições a
seguir enunciadas.
1.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1.

O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de software de Gestão de
Tributos e Gestão de Recur.sos Humanos para atender as necessidades da Prefeitura .Municipal de Buriticupu/M.A,
conforme cspccillcaçõcs e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2.

Este Termo dc Contrato vincula-sc ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo c à proposta
\ encedora. indcpcndcniemcntc de transcrição.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de
17/Ü9/2021 e encerramento em 31 '12''2021.
3.

CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1.

O valor do presente Termo de Contrato c de R$ 51.000,00(cinquenta e um mil reais).

ITEM
1

DESCRIÇÃO
Locação de Software
dc Gestão de 'fributos

UND

QUANT.

VLR. UMT.

VLR. TOTAL

MLS

12

RS 2.255,00

RS 27.060.00

Municipais para
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atender as
necessidades da
Prefeitura Municipal
dc Buriiicupu/MA
Locação de Software
de Gestão de Recursos
Humanos para atender
as necessidades da

12

MÊS

RS 1.995,00

R$ 23.940.00

Prefeitura Municipal
dc Buriticupu/MA
3.2.

No valor acima estào incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas deconentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1.

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento do Município, para o exercício dc 2021, na classificação abaixo;
PODER:02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO:03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE:00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 04.122.0002.200fí.0000-MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
5.

CLÁUSULA QUINTA -PAGAMENTO.

5.1.

Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos serviços efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será
efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após o fornecimentos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela
CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por senidor competente,
acompanhada da respectiva Ordem dc Ser\ iço e da.s certidões de regularidade fiscal; Prova de regularidade com a
Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tnbutos Federais e
à Dívida Ativa da União c Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB n" 1751, de 02 dc outubro de 2014; Prova
de Regularidade perante a Fazenda E.stadual, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida
Ativa Estadual; Prova dc Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante

apresentação da Certidão Ncgati\a dc Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do
Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dc Serviço, demonstrando situação
regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF e Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar cm sua proposta.
6.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.
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6.1.

Ocorrendo redução ou majoração de preços dos scitíços, autorizado pelo órgão competente, os valores
que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme
Lei Federal dc Licitações n" 8.666^1993.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1.

Não haverá exigência de garantia dc execução para a presente contratação.

8.

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. A forma dc prestação dos ser\iços, será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato
da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo em alto relevo e
devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAPLAN;
b)Informar a quantidade dos ser\-iços;
c) Informar o valor referente a cada serviços;
d) Informar a data da prestação dos serviços:
e) Assinatura do funcionário da empresa;
f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.
8.2. O Sendço deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria soliciiante, no seu endereço ou cm outro local
previamente detenninado pela mesma, mediante Ordem de Serviço, no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir do recebimento da Ordem dc Serviço.
9.

CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

9.1.

O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, cm todos os seus
tennos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. ou. em seus
impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
9.2.

O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com os serviços, objeto desta contratação, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada dc suas
responsabilidades contratuais.
10.

ClÁUSUI A DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar dc assuntos
pertinentes aos scr\ iços adquiridos;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato;
d) Proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
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e) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos sei-viços atestados,
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
10.2 Além dos casos comuns,implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis aplicáveis à espécie,
cabe cxclusivamcnte à Contratada:
a) Manter preposio, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,durante todo o periodo
de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) Informar ao Chefe do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. ou ao seu
substituto e\entual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente c prestar os esclarecimentos
julgados necessários;
c) Manter, durante toda a execução do contrato, cm compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa,
ou dülo na execução do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
e) Cumprir e fazer cumprir, seus preposlos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer
detemiinaçõcs emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe
única c exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão dc seus prepostos ou convenientes;
f) Comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando \ erificar quaisquer condições inadequadas à aquisição
dos serviços ou a iminência dc fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA.
h) Substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou cm desacordo com o exigido;
i) Entregar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
j) .Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decoiTentes do cumprimento da.s obrigações assumidas, sem
qualquer ônus a Prefeitura Municipal dc Buriticupu - MA.
k) A contratada será responsável pela idoneidade e pelo compoilamento de seus empregados, subordinados ou
prepostos.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n^ 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que;

11.1.1. Não assinar o termo de contrato ou accitar/retirar o instmmentú cqui\ alente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta:
11.1.2. Apresentar documentação falsa;
11.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.4. Não manti\cr a proposta;
11.1.5. Cometer fraude fiscal;
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11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;
11.2.

O atraso injiisiificado ou retardamento no serviço objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia dc atraso, até o limite de 10% (dez por cento),
conforme detennina o ait. N" 86, da Lei N'^ 8666/93.
11,2.1. A multa prevista neste ITLM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de Buriticupu/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas
previstas.
11.3.

A incxccuçào total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicará \ enccdora, as seguintes
sanções administrativ as, nos termos do artigo N° 87, da Lei N" 8.666/93:
a)

Advertência por escrito;

b)
Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem dc até 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato;
c|
Suspensão temporária dc participação cm licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura .Municipal
dc Buriticupu/MA, por prazo não superior a 02(dois) anos;

d)

Sendo que cm caso de incxccuçào total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal de Buriticupu/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e)
Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
detenninantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N*" 87 da Lei N" 8.666/93, c/c arl. N" 7'’ da T.ei N" 10.520/02 c art. N**
14 do Decreto N" 3.555/00.
11.4.

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo cncaminhá-lo devidamente
informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
11.5.

Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Buriticupu/MA as sanções administrativas previstas
neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1.

O PRRSF.NTF, TERMO DF CONTRATO PODFRA SFR RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 1 a Xll e XVll do art. 78
da Lei n° 8.666, dc 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções prev istas no Teimo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79. inciso II, da Lei n" 8.666, de 1993.
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12.2.

Os casos dc rescisão contratual serão formalmcnte motivados, asscgurando-sc à C’ONTRATADA o direito

à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE cm caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei n” 8.666. de 1993.
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES
ASPECTOS, CONFORME O CASO:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmcnte cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1.

E VEDADO A CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por paite da CONTRA'rAN'1'E, salvo
nos casos previstos cm Ici.
14.

CLÁUSUT.A DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 57 e 65 da Lei n'’ 8.666, de 1993.

14.2.

A CON TRA I ADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 011 supressões
que SC fizerem necessários, até 0 limite dc 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25%
(\ inte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS,

15.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n" 8.666,
dc 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e demais nonnas federais de licitações e contiatos administrativos e,
subsidiariamcnlc. segundo as disposições contidas na Lei n" 8.078. de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas c principios gerais dos contratos.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.
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16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste iiistnimento, por extrato, ito Diário Oficial
do Município, no prazo previsto na Lei n“ 8.666, de 1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1.

É cleilo o Foro da Comarca de Buriticupii/MA para dirimir os litígios qiic dccon-ercm da execução dcslc
Tci-mo de Contraio que não possam ser compostos pela conciliação, conforme arl. 55, §2"‘ da Lei n“ 8.666/93.
Para linneza c validade do pactuado, o presente Teimo de Contrato foi lavrado cm duas (duas) vias dc igual teor,
que, depois de lido c achado cm ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buriticupu / MA. 17 dc setembro dc 2021

j

PREFEITURA MUNICIPA
Sr, AFONSO BAF

E/BURTTÍCUPU- MA
)S BATÍSTA

CPF n" 187.08§f.922-20
CONTRATANTE
Assinado de forma digital
MÁXIMO FELIX
por MÁXIMO FELIX BARBOSA
NETO:02910653765
BARBOSA
Dados: 2021.09.20 15:39:25
NETO:02910653765 -03'00‘
POWER PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTÜA
CNPJ/MF n” 01.613.734/0001-09,
Sr..MÁXIMO FELIX B.ARBOSA NETO,
RG n" 10418909-7 / DGPC/RJ, e CPF n" 029.106.537-65
CONTRATADA
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