
ESTADO DO PIAUI
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE PAJE

COMISSÃO PERMANENTE DE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

PA]EÚ DO PIAUI.PI, E A EMPRESA VALTER SOBREIRA DOS

SANTOS _ MEI, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

OU JURÍDICA PARA EXECUçÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE

TÉCNICO EM APOIO DE REDE.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de mil e viíte e um, de um lado, o Município

de Pajeú do PiauíPI, pessoa iurídica com Sede na Av. Maria Antunes

Municipal de Adminis
tado pela Exma. Sra. Ana
uso da competência que

the foi atribuída regimentálmen CONTRATANTEC,

de outro lado a empresá
1 com sede na Rua Paulo Vieira, 181, e Pajeú

Ribeiro, s/ru Centro, C.N.P.J. N101r61

Cláudia Tavares dos Reis, Secrêtária

sob o n. CNP| :

do Piauí - PI
Valter Sobreir
denominada
do presente inÁ

conÍorme esp

os documentos exigidos por lei, neste

CPF: 322.811.531-34 e RG 35.

NTRATADA, têm, ortre si justo e

conÍormidade com o disposto no

de Registro de Preço Nn 004/2021 e

as disposições da Leina 10.520, de 17

por S.r

diante

celebram, por força

dà I-,er n.n 8.666193,

q da proposta
no
na

de 08

,e

da con tn
o

0

sub

09

il

::.:

te e

1.1 Contratação
.dê suporte

técnico em aPolo o Município

de Paj eú do PiauíPI, conÍorme no Termo

se aqui estivessem transcritos.

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou

supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vínte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado, nos termos do artigo 65, § 14, da Lei Federal n' e 8'666/93 e zuas alterações posteriores.

1.3 A CONTRATADA executará os fomecimentos rigorOSamente de acordo com os temros deste

contÍato, sem prejuízo das prescriçóes e obrigações preüstas no Edital e anexos, bem como na

Ata de Registro de Preços que integÍam o presente instrumento de Íorma complementar para

todos os efeitos legais.
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no C.N.P.J. (MF)

e

e

exigências preústas neste edital e

procedimento licitatório em epíglaÍe,

L'

dos serviços
e lundos

de Referência e Edital, como

CoNTRÁTO N0 0027/2021

CLÁUSUIÀP§MEIRÂ ost§TO)o
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ESTADODOPIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJE

COMISSÃO PERMANENTE DE

2.1 O ESCOPO E PRAZO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS

2.1.1 Suporte e manutenção de infraestrutura de redes e segurança da irúormação, abrangendo

a preÍeitura e seus órgãos deverá set iniciada no prazo de até cinco dias, após a assinatura

do contrato e expedição da ordem de serviço, sendo que os serviços serão disponibilizados

24 horas os sete dias da semana.

2.7.2. Os serviços a serem prestados serão baseados em projetos e executados sob demanda,

envolvendo as seguintes atividadeq corúonne as condições, quantidades e exigências

estabelecidas:

2.1.2.'Í A execução das rotinas, com vistas ao

à performance do arnbiente teorolóêiao;

2.1.2.2 A manutenção de §1u

2.1.2.3 Disponibilização dos

ipamentos,

conectados à

2|1,.2.4 lns
arqulvos, de dados;

2.1.2.5 Instalação, e manutenção de ativos da rede roteadores, switchs e

equipamentos

2.7.2.6 ten

do serviço de DHCP;

S erançaegu

PiollÍt1c
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odsoa

do serviço de E-mai!

Para

etos venham atender 'ilâ: iede2.1,.2:1

compu,tailó o.

3.L.2. Para regular administração e controle do fornecimento, os valores unitários dos serviços

e o quantitativo a ser adquirido é o especificado abaixo:

c§
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ôl\õ

R$ 2.200,00R$ 2.2000012 MESES

REGISTRO DE PREÇO PARÀ CONTRATAçÃO
PARCELADA DOS SERVIçOS DE SUI1ORTE
'nlcNlco EM Apolo DE RÉDE, PARA ATENDER

AS NECES9IDADES DAS SECRETARIAS E

FuNDos Do MUNtcÍPIo DE PAJEÚ Do PIAU Í'PI,

01

P--
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e manutenção dos servidotes (Wlridows/Linux) de rede,

2.

3.1 0

e

e

reais), destinado a do

I DOS SUPORTE EM APOIO DE

ITEM ESPÊqrrcAçÃo QUÂN'T VÂLOR INICIÀL
VÀLOR
FINÁL

CLÁUSUIÀ SEGUNDÂ - DAS CONDI DE TOtrNÉCIMENTO DO O}I§TO

CLÁÜSULÀ TERCEIR.{i:. DO VALOR I)O CONTRÀTO
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CONFORME ESPECIFICAÇÔES CONTIDÀS NO
TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.

4.1. As despesas correÍão PoÍ conta de recursos oriundot conÍorme segue:

PRÓPruOao(, xxxx, )o«x, xxxx3.3.90.30

5.1 O pagamento pelos serviços será

24horas por 7 dias, conÍorme pievisto

5.2 O pagamento será eÍetua

Ordens de l

contrato da

&É.dÉ t". executado na formaAL, d
no

somente será efetuado aPós o

dos serviços, conÍorme
da fatura pelo fiscal do

até 30(trinta) dias para Pagammto, ô da data final do

rme estabelece o art. 40, inciso )0V, ' 

".a',' , da:Lei 8.666193.
5.3 Será ob oo
período de a

5.4 A fatura
estar iseirtá '

vence

5.6 A Íatura
destina.'

5.7 0
previstos nos arts

cabíveis.

5.9 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em

Conta Corren tas diçôes estabelecidas neste Termo de

P-

Referência.

5.10 A Nota FiscayFatura deverá destacar o valor do IRPI e demais contribuições incidenteq

para fins de Íetenção na Íonte, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e

,"rpectiro e.,qradramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições

sobre o valor total do documento fiscal, no percerrtual correspondente à natureza do bem.

5.11 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)' será observado o

disposto na Lei Complementar na 176, de 2003, e legislação municipal aplicável'
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CLÁUSUIA QUARTA- DA DOJÂçÃO§ MãNTÁBI.A

CLÁUSULÀ QUI}SIÀ - §O ?ÀGÀMENTO

ELEMENTO D! }ESPT§À FO§TÍ DE RICT.IRSOS

pagamento depois de aProvada e deverá
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5.12. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CONTRATANTE considera c
odg&d-

do período de adimplemento a do dia útil seguinte à data de enhega do documento

no local de pagamento do serviço, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias

para pagamento.

5.13 É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entreSa a CoNTRATANTE dos

documentos de cobranç4 acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva

e ordenada, que se não for atendido, implica desconsideração pela CoNTRATANTE dos prazos

estabelecidos para conÍerência e pagamento.

5.14 Caso a Iicitante vencedora seja optante Pelo Siltema Integrado de Pagamento de lmPostos

transÍerir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

ACÃO
rrs lU

UI.PI ó

c

relacionadas com a

ção o FiscafGestor do

o da sua execução, anotando
os serviços, detenrrinando o

OSdas Íaltas ou

5.18. Áqd

6.o
ser P

:
que ultrapassarem a competência do iscal/Gestor d

suas superiores em temPo hábil adoção das

cia de 12 (doze) meses, contado da

57 dal-ei8.666193.

assinatura, podddo

inexecução total ou ParciáI.

7.2 A CONTRATADA deve, além das deúãi§'ôbrig&ú*'descritas nas legislações aplicáveis à

contratação, deve:

7.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do

contrato;

7 .2.2. Vranter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação,

devendo comunicar à CoNTRATANTE a superveniência de Íato impeditivo da manutenção

dessas condições;
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de Porte SIMPLES, deverá

a fim de evitar a Íetenção na

5.15 A CONTRATANTE às multas

e/ou glosas devidas

5.16. É vedado
contrato.

re§ponsável pelo5.17. Será

-:

7.1 Além das partes devem cumPrir

Íielmente AS consequências de sua
obrigações e condições fixadas no Edital e seus nexos, as

c1áusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas

CLÁUSUTÂ SÉTIMA -ÔBRICÁ ÇÕ§s DÂPAR"E§

CLÁUSULÀ SEXTÂ.DÂ VIçÊNcrEnocoNTRÂro
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7.2.3. Reparat, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em p\ lF

do contrato em que se veriÍicarem vícios de qualidade, defeitos ou incorreções; \

7.2.4. Responder pelos danos causados diÍetam€nte à CoNTRATANTE ou a seus aos bens, ou

ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

7.2.5. Observar as normas de técnicas vigentes aplicáveis ao objeto;

7.2.6. Garantir que o serviço autorizado seja efetivamente Íomecido a CONTRATANTE;

7.2.7. Controlar para que os Íomecimentos ocorram nos prazos e condições especificadas nesse

contrato;

7 .2.7.1- Em caso de Íomecimento Íora das especificações e/ou do tipo apropriado, a

CONTRATADA arcará com o ônus do íato.

7.2.8. Reiatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fomecimento e prestar Prontamente todos oi esclarecimentos que Íorem solicitados;

7.2.9. Responsabilizar-se por tódãs as provid&rciás e obligaçôes estabelecidas na iegislação

específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do

fomecrmento tais como: saiários, seguro de acidentet taxas, im?ostos e contribuições,

indenizações, valeS-traruportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser

criadas e exigidas por Lei;

7.2.10. Responsabilizar-se por quaisquer ações iudiciais movidas poÍ terceiros, que lhe venham

a ser exigidas por íorça de lei, ligadas ao cumPrimento do contrato;

7.2.11. Fomecer a seus. emprcgados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPI,

exigidos pela secretaria de segurança e Medicina do Trabalho - sSMT do MTE, bem como

cumprir todas aq nprmas sobre medicina e segurança do trabalho;

7.2..72. ObtseÍvaÍ e'adotar todeis as norrnas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas

:
por lei.

7.3.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizaçào da

CONTRATANTE;

7.3.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato, salvo nos casos autorizados e

devidamente iustifi cados;

7.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoai da coNTRATANTE, ativo

ou aposentado, ou de ocupânte de cargo em comissáo, assim como de seu cônjuge,

companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3a grau, durante a

vigência deste contrato.

7.4. A CONTRATANTE, além das demais obrigações descritas na legislação, deve:

7.4.1. Expedir as Autorizações de Fomecimento;

7.4.2. Prcstar as inÍormações e os esclarecirnentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel

execução do contrato;
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7,4.3. Designar serrridores da CONTRATANTE para acompanhar e fiscaliz

Fls

ara
contrato, nos termos do art. 67 daLeina 8.666193;

7.4.4. Notúicar à CONTRATADÀ por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições

na prestação do fomecimento, fixando prazo para sua correção

o o

4

8.1 A rnexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas,

a sua rescisão com as consequências contrahrais e legais.

g.2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 7 e 78 da Lei Federal8.666193, com

redação atualizada pela Lei 8.883/94.

8.3 A rescisão do conkato se dará na Íorma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da

acompanhará a execução do obieto.

12.1 O CONTRATADO responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e preiuízos

que por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, Provocal
ou causar ao CONTRATANTE ou a teÍceitos, correndo às suaS expenSas, sem qualquer ônus q
para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou preju2os causado" 
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CLÁUSULA OTTÀVÀ -DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 Caso a
objeto, não
impedido de
do

validade
Lei Federal 9.A69, de e

salvo na hipótese de revisão

equilíbrio Íinanceiro do contrato nos

dase

\':.

e

CLÁUSULÀ DÉCIMÂ §EGUNDA * DÀ TES?ONSÀBILIDÀDE

Rub:

CLÁÜ§UIÀ NONA -, DA§ P*NÂI.iDÀDES

cúusuiÀ pÉcll\,tÀ - I}o §ÉAIUSTÀM*NTODEPTECO§

cúusl,re pÉcIMÁ PRIMEIRÀ* DÂ 3IsCAilzÀçAo
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13.1 A formalização desse instrumento Íoi motivada em face da necessidade de atender as

necessidades dos programas e ações mantidas Pela secretaria contratante'

13.2, htegra o presente contrato e vincula - se ao Processo Administrativo nn 0.010 .000.@812027,

o Edital e seus anexos do PP SRP N4004/2021, ARP Na 00412021, bem como à proposta da

CONTRATADA e demais documentos que instruem o PÍocesso Para todos os eÍeitos legais

1. Fica eleito o foro de Canto do Buri os conflitos que possam

advir da execução do resolvidas por meios

administrativot renunciando-se a rivilegiado que o seja.

2. Os casos omissos serfuid

ADAS, assinam o presente 04 (quatro) üas
só eÍeito, na presença de duas .que produza

S

SIGNATÁRIOS

ANTE NTRATADA

I ile
\ .87s.0451

TESTEMUNHAS

2")

a

z /. RG ou CPF J.t í9 - Gc,-<
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(ú
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\aõ
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CLÁUSL'IA DÉCIMÂ q['À§TA - DO FORO

CPF 4 [/?rt st

CLÁUSULA DÉCIMA TÊRCEIRÂ ..DA MOTIVÀÇÂO, §UNDÂMENTAÇÀ*{Effi
DÂ YrNCrraÂÇÃO OO CONr*erO


