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poNTRATO -ADMINISTRATlyõDE PRESTAÇÃO. DE,SERVIÇOS. Nº.136/2021

•
•

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
'
CELEBRAM
ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACURURÉ E A EMPRESA ST CONSULTORIA EIRELI,
SrGUNDO AS CLÁUSULAS ABAIXO:

Pelo presente contrato de prestação l:le serviços, O MUNICIPIO DE MACURURÉ- BA, Pessoa
Jurídica de Direito Publico Interno,\ inscrita no CNPJ 14.217.343/0001-17, com sede na
Praça Municipal, s/n, Centro, Macururé- Bahia, aqui representado pelo Prefeito do Município,
Leandro Bergue Gomes da Cruz \, portador do RG nº 988867117 - SSP-BA e CPF nº
036,832,075-82, residente na Rua d9 Campo nº 97- Centro - Macururé - Bahia, denominado
CONTRATANTE e de outro lado a empresa ST CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº
04,706.403/0001-01, situada ã Rua Uosé Peroba, nº 325 - Edf. Elite Comercial - Andar 08 Sala 804 - Costa Azul - Salvador -BA\ neste ato aqui representada por Maria de Fãtima Costa
Soledade Teixeira, empresária, port;adora do CPF nº 464,657,745-34 e CI nº 0354393510
SSP/BA doravante denominada CON1RATADA, têm justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
l, l, O objeto do presente contrato por parte da CONTRATADA, é referente aos serviços de
locação e manutenção de programa\ de software referente ao sistema de contabilidade da
Prefeitura Municipal, sistema da fol]a de pagamento e contra cheque online e sistema de
patrimônio deste município,

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime e Execução
2, l, Os serviços que se trata ã cláuslila anterior serão executados em regime de empreitada,
1
cab.endo ao CONTRATADO cumprir c1 m todas as determinações do termo do contrato,
CLAUSULA TERCEIRA - Do Preço
3, l, Pela execução dos serviços ,ora pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (A)
CONTRATADO (A) o valor global de R$ 33,600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) através
de depôsito na conta corrente do(a) cdntratado(a) do(a) qual seja titular,

CLÁUSULA QUARTA - Das Condiçõej de Pagamento
4, L
O CONTRATANTE pagará ao (A) CONTRATADO (A) o valor mensal para Administração
de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos r~ais); para Folha de pagamento R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais) e para Patrimônio R$ 4()0,00 (quatrocentos reais), -,i
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4.2.
Nenhum pagamento isentará ao
(A) CONTRATADO (A) das responsabilidades
contratuais ou legais, nem implicar~ na aceitação definitiva de serviços executados, total ou
parcialmente.

•

CLÁUSULA QUINTA - Dos critério~de reajustamento e atualização monetária.
5.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea
"d", do inciso II, do artigo 65 da Lei ederal nº 8.666 /93, mediante solicitação da empresa
1
vencedora e ou contratada ao rei presentante legal do órgão contratante, desde que
acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.

5.2. Os preços contratados serão reajustados a cada 12 (doze) meses, se for o caso, através do
JGPM-FGV (Índice Geral de Preços ªº\Consumidor da Fundação Getúlio Vargas).
5.3. O critério de reajustamento acima descrito (item 2) poderá ser modificado ou ainda
substituído por outro sistema, des~e que comprovada sua ineficiência, em comum acordo
entre a contratante e a contratada.
CLAUSULA SEXTA - Da vigência, p azo de início, de conclusão e entrega
6.1. O presente acordo terá vigência a partir da data de sua assinatura, encerrando em 31 de
março de 2022, podendo ser prorrog1ado através de termo aditivo, se assim concordarem os
contratantes, nos termos da legislaçã◊ vigente

•

CLÁUSULA SÉTIMA - Do crédito pefo qual correrá a despesa
7 .1. As despesas decorrentes do pre~ente contrato correrão à conta de dotação própria, no
Orçamento vigente da CONTRATANTi, a saber:

Unidade Orçamentária: 2.03.01- Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2.064 - Manutenção da Ações da Sec. Municipal de Administração
1

Class. Económica: 3.3.90.39.01- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
7 .2. As despesas realizadas pela CONI TRATADA, referente aos serviços jurídicos, conforme
valor mensal constante neste contrato, têm a seguinte composição:
40% de INSUMOS
60% de PESSOAL
CLÁUSULA OITAVA- Das garantias

8.1. A critério da administração, não hpuve solicitação de garantia neste contrato. V
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CLÁUSULA NONA - Dos direitos e 4as responsabilidades/ obrigações das partes
9.1. As partes têm direito e a responlsabilidade de manter, durante todo o período de vigência
do contrato o equilíbrio econômico fi~anceiro da época da contratação .

•

9.2. A CONTRATANTE tem o direito ele alterar unilateralmente o presente contrato com vistas
ao atendimento do interesse público.!

9.3. A CONTRATANTE tem a abri ação de comunicar oficialmente à contratada qualquer
modificação no contrato, com antece,ência de 48 horas.
9.4. As partes tem a obrigação de rializar termo aditivo motivado por qualquer alteração no
contrato .

l

9.5. As partes tem a obrigação de omunicar oficialmente, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, a intenção de rescindir este contrato, a qual se dará por meio de termo rescisório
assinada por ambas as partes.

7

CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalida es cabíveis e das multas.
10.1. Ao particular contratado, se intdimplente, serão aplicadas as penalidades contidas no
art. 87 da Lei 8666/93.

•

10.2. Ao Poder Público Contratante, strá imputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum
por cento) ao mês e juros de 12% \(doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata
temporis, se realizar fora do prazo erabelecido na Cláusula Terceira deste Instrumento, os
pagamentos pactuados.
I_
10.3. A CONTRATADA está sujeita a cumprir este contrato de forma legal e integral, ficando a
1
mesma na obrigação de pagar multa i:le 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste contrato
1
como indenização no caso de inadi]plência de qualquer cláusula deste contrato, exceto ao
que se refere o item 9.5 deste.
10.4. O pagamento de valores referen es a multa serà efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo desf;onto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das\ obrigações da contratada
11.1. Sem prejuízo de outros enc~rgos decorrentes da Lei, constituem obrigações da
CONTRATADA, na execução dos servi,os objeto deste contrato:

11.2. Executar os serviços contrata9os dentro das técnicas adequadas às Leis vigentes,
cumprindo integralmente os cuidados r:iuanto a prevenção de acidentes de trabalho. o/

~

~~
,,. ~ ·.:,...
~rJ"•'·
r

.•

,,,··,.

1

.

...,_

P R E F ,E 1 ·T. l/ R A

D E

,

MACU.RURE
t<j)J:,tPROMISSO

E

R0ESP,lcáO

.---·

.'~'

liV
~·

1~1.

11.3. Atender a todas as despesas 1ecorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro

contra acidentes no trabalho e dern4s exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social,
bem corno, impostos, taxas e quaisq1J,er outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou
municipal, vigentes.

•

11.4.
Acatar e facilitar a ação d\> fiscalização por parte da Secretaria de Administração,
cumprindo as exigências da mesma.
11.5.
Dirigir e supervisionar os trtbalhos, ficando responsável, perante o CONTRATANTE,
pela exatidão dos serviços e pela c0rreta observãncia das especificações técnicas e demais
normas aplicáveis.
1
11.6.
Reconhecer os direitos da Alrninistração no caso de Rescisão Administrativa prevista
no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
11. 7.
Manter durante toda execuçfo deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de ha,ilitação e qualificação exigidas na contratação.
11.8. Não utilizar este contrato, co~o garantia de qualquer operação financeira, a exemplo
de empréstimos bancários ou descontr de duplicatas.

•

11.9. Cobrir todas as despesas com ,material de apoio e equipamentos necessários ã plena
execução dos serviços
11. 10. Arcar com as despesas de iirnentação, hospedagem e transporte de seu pessoal,
quando for o caso.
1
11.11. Aceitar os acréscimos ou sulressões constantes do parágrafo 1 º, artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Doi;; casos de rescisão
12.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente,
1

antes do prazo previsto, por inadirnplel ento contratual ou para atender ao interesse público,
tudo nos termos da legislação em vigor.
12.2. O presente Acordo poderá igulrnente ser rescindido por mútuo consentimento das
partes, sem interpelação judicial, desde que haja pré-aviso, por escrito, no prazo mínimo de
30 (trinta) dias.
\
12.3. O presente cont_rato poderá se~ rescindido de pleno _direito, mediante caracterização
formal do(s) seu(s) rnotivo(s), conforme 1estabelec1do(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93
e suas alterações. o/
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12.4. O término do contrato fora d~ sua previsão, serã formalizado através de celebração do
termo de encerramento, e que as .\partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e
irrevogãvel quitação de todos os dire~tos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição
de ~ei ou dest~ instrumento, vigorarJm além da data do seu encerramento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dr vinculação.

•

13.1. O presente Contrato regido atrivés do pregão presencial nº 017/2021 conforme Lei
Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA a Legislação aplicável à Execução do Contrato e
Especialmente aos Casos Omissos.\
14.1. O presente Contrato é regido P'fla Lei nº 8666/93 e modificações posteriores. Nos casos
e situações omissas neste termo, apli?.a-se o que, para o caso específico, estabelecerem as
legislações estadual e federal, segur·ndo-se o que para a hipótese determinarem a melhor
doutrina e jurisprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Das 'isposições Gerais
15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocar,ã a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus
empregados, equipamentos e materi} necessãrio de modo a proporcionar uma boa execução
dos serviços;

•

15.2. O (A) CONTRATADO (A), ob iga-se a realizar os serviços ora pactuados nos termos
estabelecidos pela Prefeitura;
\

15.3. O (A) CONTRATADO (A) \mplementarã
as sugestões e determinações
CONTRATANTE , sempre com objetivo de melhor atender ao interesse público.

da

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Forl
16.1. Para dirimir as dúvidas decorrdntes da execução deste contrato, os CONTRATANTES
têm foro da CONTRATANTE, como o 1nico competente para tanto.
16.2. E, por estarem justos e contratapos, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença de c;luas testemunhas para que se produzam seus jurídicos
e legais efeitos.

Macururé, 29 de março de 2021.

k

Prefeitura
Macun\ré
CONTRATANTE

Testemunhas: ..5~ <l> ~

(ci~

ST Consulto ria Eireli
CONTRATADA

/?

Diário Oficial do

Segunda-feira
29 de Março de 2021
3 - Ano - Nº 1701

Macururé

MUNiCiPIO

Extratos de Contratos

;'~1:ô*~f.i!i

11

r~J

PlR-E,F E I

r·u

R·A

~

DE

MACURURÉ {;jfe
C_-,OMf'R,O,M/SSq

E _R.ESPE\TO

~

EXTRATO DECONTRATOS

•

A Prefeitura Municipal de Macururé tprna público o extrato dos seguintescontratos:
Contrato nº 136/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto:Serviços de locação e manu)enção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade da Prefeitura Municipal, sistema da folha de pagamento e contra cheque online e
sistema de patrimônio deste Municipib.
Contratada:ST CONSULTORIA EIR~LI
Valor global: R$ 33.600,00(trinta e trEjS mil e seiscentos reais)
Vigência: 31 de março de 2022

Contrato nº 137/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manu\enção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do Fundo Municipal de Saúdedeste Município.
Contratada: ST CONSULTORIA EIRELI
Valor global: R$ 9.000,00(nove mil re~is)
Vigência: 31 de março de 2022

•

Contrato nº 138/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manutrnção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do FundoMunicipal de Aissistência Social deste Município.
Contratado: ST CONSULTORIA EIRE~I
Valor global: R$ 6.000,00(seis mil rea/s)
Vigência: 31 de março de 2022

Contrato nº 139/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manut$nção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do Fundo Municipal de Elducação deste Município.
Contratada: ST CONSULTORIA EIREUI
Valor global: R$ 7.200,00(sete mil e dJ,zentos reais)
Vigência: 31 de março de 2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TETLXDKZZLOCMATGEZWDCA

Esta edição[encontra-se no site oficial deste ente.
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/:ONTRATO-ADMINISTRATIYO DE PRESTAÇAO DE'SERVIÇOS Nº 137/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
CELEBRAM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACURURÉ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
E A
E~~RESA ST CONSULTORIA EIRELI, SEGUNDO AS

•

•

CÍAUSULAS ABAIXO:

.

Pelo presente contrato de prestação ie serviços, O MUNICIPIO DE MACURURE- BA, Pessoa
Jurídica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ 14.217.343/0001-l 7, com sede na
Praça Municipal, s/n, Centro, Macururé- Bahia, aqui representado pelo Prefeito do Município,
Leandro Bergue Gomes da Cruz \• portador do RG nº 988867117- SSP-BA e CPF nº
036.832.075-82, residente na Rua do Campo nº 9_7- Centro - Macururé - Bahia, denominado
CONTRATANTE e o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, situado à Rua do Campo, s/n inscrito
no CNPJ nº 12.360.866/0001-92 rep~esentado pela Secretária de Saúde Larissa Gomes da
Cruz, portadora do CPF nº 069.9156.454-99 e RG nº l 1.127.980-13 SSP-BA também
denominada CONTRATANTE e de o~tro lado a empresa ST CONSULTORIA EIRELI, inscrita
no CNPJ nº 04.706.403/0001-0l, sit1t1ada à Rua José Peroba, nº 325 - Edf. Elite Comercial Andar 08 - Sala 804 - Costa Azul - Salvador -BA, neste ato aqui representada por Maria de
Fátima Costa Soledade Teixeira, emJresária, portadora do CPF nº 464.657.745-34 e CI nº
1
0354393510 SSP/BA doravante del ominada CONTRATADA, têm justo e contratado o
segumte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
LL O objeto do presente contrato Pºf parte da CONTRATADA, é referente aos serviços de
locação e manutenção de programa âe software referente ao sistema de contabilidade do
Fundo Municipal de Saúde deste munipípio,

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução
2. L Os serviços que se trata à cláusula anterior serão executados em regime de empreitada,
1
cab.endo ao CONTRATADO cumprir coí .todas as determinações do termo do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.L Pela execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (A)
CONTRATADO (A) o valor global de R$19.000,00 (nove mil reais) através de depósito na conta
co~ente do(a) Contratado(a) do(a) qu1 seja titular.
CLAUSULA QUARTA - Das Condições ~e Pagamento
4.L O CONTRATANTE pagará ao (A) CONTRATADO (A) o valor mensal de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais). '>'
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4.2.
Nenhum pagamento isentará ao
(A) CONTRATADO (A) das responsabilidades
contratuais ou legais, nem implicar\i-' na aceitação definitiva de serviços executados, total ou
parcialmente.

•

CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios Ide reajustamento e atualização monetária.
5.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea
"d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação da empresa
vencedora e ou contratada ao rbpresentante legal do órgão contratante, desde que
acompanhada da documentação que \comprove a efetiva procedência do pedido.
5.2. Os preços contratados serão reajustados a cada 12 (doze) meses, se for o caso, através do
IGPM-FGV (Índice Geral de Preços ªº\Consumidor da Fundação Getúlio Vargas).
5.3. O critério de reajustamento acima descrito (item 2) poderá ser modificado ou ainda
substituído por outro sistema, desd1e que comprovada sua ineficiência, em comum acordo
entre a contratante e a contratada. 1
CLAUSULA SEXTA- Da vigência, prazo de início, de conclusão e entrega
6.1. O presente acordo terá vigência
partir da data de sua assinatura, encerrando em 31 de
março de 2022, podendo ser prorrog1.do através de termo aditivo, se assim concordarem os
con tratantes, ~os termos da legislaçã] vigente

1

0

CLAUSULA SETIMA- Do crédito pelp qual correrá a despesa
7 .1. As despesas decorrentes do prei,ente contrato correrão à conta de dotação própria, no
Orçamento vigente da CONTRATANTE, a saber:

•

1

Unidade Orçamentária: 3.01.01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção daJ Atividades do fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 3.3.90.39.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02
7.2. As despesas realizadas pela CO~TRATADA, referente aos serviços jurídicos, conforme
valor mensal constante neste contrato,! têm a seguinte composição:
40% de INSUMOS
60% de PESSOAL

CLÁUSULA OITAVA- Das garantias
8.1. A critério da administração, não hquve solicitação de garantia neste contrato. <,'

•

t

-~1.,,,.,,.p1.;, &,'fii

'c~~i~~-q
~

'1""'l.--

.- .-~

ACaÜuRÚRÉ

c.o·Nf·pfR o Mil

s:s o·

E'.

'R taSP-IHT·o·.-.

..

;.---~-,,

- ~i '..IJ·~.
;.:,._,~t·.:t'.~i: ;·;
' '.
.~
.... ,,

'

'

,-

~

CLÁUSULA NONA - Dos direitos e das responsabilidades/obrigações das partes
9.1. As partes têm direito e a responbabilidade de manter, durante todo o período de vigência
do contrato o equilíbrio econômico fitjanceiro da época da contratação.

\TANTE tem o dire
ao atendimento do interesse público.

•

9.3. A CONTRATANTE tem a obrJação de comunicar oficialmente à contratada qualquer
modificação no contrato, com antece\ência de 48 horas.
9.4. As partes tem a obrigação de rializar termo aditivo motivado por qualquer alteração no
contrato.
\
9.5. As partes tem a obrigação de comunicar oficialmente, com antecedência mínima de 30
1
(trinta) dias, a intenção de rescindir el te contrato, a qual se dará por meio de termo rescisôrio
assinada por ambas as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidadfs cabíveis e das multas.
10.1. Ao particular contratado, se in]dimplente, serão aplicadas as penalidades contidas no
art. 87 da Lei 8666 /93.

•

10.2. Ao Poder Público Contratante, s rá imputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum
por cento) ao mês e juros de 12% 1(doze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata
1
tempo ris, se realizar fora do prazo ei tabelecido na Cláusula Terceira deste Instrumento, os
pagamentos pactuados.
10.3. A CONTRATADA está sujeita a rumprir este contrato de forma legal e integral, ficando a
mesma na obrigação de pagar multa fe 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste contrato
como indenização no caso de inadimplência de qualquer cláusula deste contrato, exceto ao
que se refere o item 9.5 deste.
1
10.4. O pagamento de valores referen~es a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo des<fonto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das \obrigações da contratada
11.1. Sem prejuízo de outros encatgos decorrentes da Lei, constituem obrigações da
CONTRATADA, na execução dos serviçr objeto deste contrato:

11.2. Executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis vigentes,
cumprindo integralmente os cuidados ~uanto a prevenção de acidentes de trabalho. ',I
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11.3. Atender a todas as despesas dlecorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro

contra acidentes no trabalho e dem4s exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social,
bem como, impostos, taxas e quaisqljer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou
municipal, vigentes.
11.4.
Acatar e facilitar a ação d;\t fiscalização por parte da Secretaria de Administração,
cumprindo as exigências da mesma .

•

11.5.
Dirigir e supervisionar os trtbalhos, ficando responsável, perante o CONTRATANTE,
pela exatidão dos serviços e pela cqrreta observância das especificações técnicas e demais
normas aplicáveis.
11.6.
Reconhecer os direitos da Ac\ministração no caso de Rescisão Administrativa prevista
no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93 .
11. 7.
Manter durante toda execuç40 deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de hatiilitação e qualificação exigidas na contratação.
11.8. Não utilizar este contrato, cojo garantia de qualquer operação financeira, a exemplo
de empréstimos bancários ou descontbs de duplicatas.
11.9. Cobrir todas as despesas com 1 aterial de apoio e equipamentos necessários ã plena
execução dos serviços

•

1

11.10. Arcar com as despesas de limentação, hospedagem e transporte de seu pessoal,
quando for o caso.
11.11. Aceitar os acréscimos ou supressões constantes do parágrafo 1 º, artigo 65 da Lei
1
Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· Dos\casos de rescisão
12.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente,

antes do prazo previsto, por inadimpletento contratual ou para atender ao interesse público,
tudo nos termos da legislação em vigor.
12.2. O presente Acordo poderá igua\mente ser rescindido por mútuo consentimento das
partes, sem interpelação judicial, desdy que haja pré-aviso, por escrito, no prazo mínimo de
30 (trinta) dias.
12.3. O presente contrato poderá ser\ rescindido de pleno direito, mediante caracterização
formal do(s) seu(s) motivo(s), conforme c:,stabelecido(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93
e suas alterações. "/
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12.4. O término do contrato fora daj sua previsão, serã formalizado através de celebração do
termo de encerramento, e que as \partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e
irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição
de ~ei ou dest~ instrumento, vigorarer além da data do seu encerramento.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Di vinculação.

13.1. O presente Contrato regido atra]:vés do pregão presencial nº 017/2021 conforme Lei
Federal 8.666/93.
.

•

iª

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA Legislação aplicável à Execução do Contrato e
Especialmente aos Casos Omissos.
14.1. O presente Contrato é regido pela Lei nº 8666/93 e modificações posteriores. Nos casos
e situações omissas neste termo, apli<la-se o que, para o caso específico, estabelecerem as
'
legislações estadual e federal, segujndo-se
o que para a hipótese determinarem a melhor
doutrina e jurisprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Das~sposições Gerais
15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocar a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus
empregados, equipamentos e materi necessário de modo a proporcionar uma boa execução
dos serviços;
1

15.2. O (A) CONTRATADO (A), obliga-se a realizar os serviços ora pactuados nos termos
estabelecidos pela Prefeitura;
15.3. O (A) CONTRATADO (A) implementará
as sugestões e determinações
CO~TRATAN~E, sempre com objetivl de melhor.atender ao interesse público.

•

da

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do For~
16.1. Para dirimir as dúvidas decorrentes da execução deste contrato, os CONTRATANTES
têm foro da CONTRATANTE, como o úrico competente para tanto.

16.2. E, por estarem justos e contrataqlos, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença de ~uas testemunhas para que se produzam seus jurídicos
e legais efeitos.
Macururé, 29 de março de 2021.
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EXTRATI DECONTRATOS

•

A Prefeitura Municipal de Macururé tlrna público o extrato dos seguintescontratos:
Contrato nº 136/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto:Serviços de locação e manu enção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade da Prefeitura Municipal sistema da folha de pagamento e contra cheque online e
I
sistema de patrimônio deste Municipi<ll.
Contratada:ST CONSULTORIA EIRE~I
Valor global: R$ 33.600,00(trinta e trêµ mil e seiscentos reais)
Vigência: 31 de março de 2022

Contrato nº 137/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manu(fmção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do Fundo Municipal de Saúdedeste Município.
Contratada: ST CONSULTORIA EIRE~I
Valor global: R$ 9.000,00(nove mil reiiis)
Vigência: 31 de março de 2022

•

Contrato nº 138/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manut4nção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do FundoMunicipal de A~sistência Social deste Município.
Contratado: ST CONSULTORIA EIRE 1
Valor global: R$ 6.000,00(seis mil reai, )
Vigência: 31 de março de 2022

Contrato nº 139/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manuter.ção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do Fundo Municipal de E~ucação deste Município.
Contratada: ST CONSULTORIA EIRELI
Valor global: R$ 7.200,00(sete mil e du¼entos reais)
Vigência: 31 de março de 2022

CERTIFICAÇÃO! DIGITAL: TETLXDKZZLOCMATGEZWDCA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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põNTRATOÀDMINISTRATIV0DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº

•

{. . ·w·~.-~:. ~ v:'.;
13Bi2021

CO~TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
CELlEBRAM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAÇURURÉ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E A EMPRESA ST CONSULTORIA EIRELI,
SOCIAL
SE,UNDO AS CLÁUSULAS ABAIXO:
•

Pelo presente contrato de prestação dÍ serviços, O MUNICIPIO DE MACURURE- BA, Pessoa
Jurídica de Direito Publico Interno, ir,scrita no CNPJ 14,217.343/0001-l 7, com sede na
Praça Municipal, s/n, Centro, Macurur\é- Bahia, aqui representado pelo Prefeito do Município,
Leandro Bergue Gomes da Cruz , portador do RG nº 988867117- SSP-BA e CPF nº
036.832.075-82, residente na Rua do q:ampo nº 97- ~entro - Macururé - Bahia, denominado
CONTRATANTE e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, situado ã Av: ACM, nº
473- inscrito n? CNPJ nº 18,885.257 ~0001-33 representado pela Secretãria de Assistência
Social, JENICLEIA SILVA SANTOS CIUZ residente ã Rua do Campo - Centro - Macururé
portadora do CPF nº 049,914.065-60 e RG nº 11128412-02- SSP-BA, também denominada
CONTRATANTE e de outro lado a em resa ST CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº
04.706.403/0001-0l, situada à Rua J4sé Peroba, nº 325 - Edf. Elite Comercial - Andar 08 Sala 804 - Costa Azul - Salvador -BA, 1neste ato aqui representada por Maria de Fátima Costa
Soledade Teixeira, empresãria, portadora
do CPF nº 464.657,745-34 e CI nº 0354393510
1
SSP/BA doravante denominada CONTITADA, têm justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
LL O objeto do presente contrato por parte da CONTRATADA, é referente aos serviços de
locação e manutenção de programa ct;e software referente ao sistema de contabilidade do
Fundo Municipal de Assistência Social }este município.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução
2.L Os serviços que se trata ã cláusul anterior serão executados em regime de empreitada,
1
cab.endo ao CONTRATADO cumprir co] todas as determinações do termo do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.L Pela execução dos serviços o a pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (A)
CONTRATADO (A) o valor global de R$ ip.000,00 (seis mil reais) através de depósito na conta
corrente do(a) Contratado(a) do(a) qual lseja titular,

CLÁUSULA QUARTA - Das Condições .,te Pagamento
4.L O CONTRATANTE pagará ao //\) CONTRATADO (A) o valor mensal de R$ 500,00
(quinhentos reais), "l'
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4.2.
Nenhum pagamento isentar4 ao
(A) CONTRATADO {A) das responsabilidades
contratuais ou legais, nem implicará lna aceitação definitiva de serviços executados, total ou
parcialmente .

•

CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios 1e reajustamento e atualização monetária.
5.1. Os preços contratados poderão ier objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea
"d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Feferal nº 8.666/93, mediante solicitação da empresa
vencedora e ou contratada ao refresentante legal do órgão contratante, desde que
acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.
5.2. Os pre?os contratados serão reajistados a cada 12 (doze) meses, se for o caso, através do
IGPM-FGV (Indice Geral de Preços ao (1:onsumidor da Fundação Getúlio Vargas).
5.3. O critério de reajustamento ac\ma descrito (item 2) poderá ser modificado ou ainda
substituído por outro sistema, desde\ que comprovada sua ineficiência, em comum acordo
entre a contratante e a contratada.

CLAUSULA SEXTA - Da vigência, prafo de início, de conclusão e entrega
6.1. O presente acordo terá vigência ª[?artir da data de sua assinatura, encerrando em 31 de
março de 2022, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os
contratantes, nos termos da legislação ~igente

CLÁUSULA SÉTIMA - Do crédito pelo[ qual correrá a despesa
7 .1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão ã conta de dotação própria, no
Orçamento vigente da CONTRATANTEJ a saber:

•

Unidade Orçamentária: 4.01.01 \ Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2.027 - Manutenção das A~vidades do Fundo Municipal de Assist. Social
Class. Econômica: 33.90.39 - ourros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
7.2. As despesas realizadas pela CONrRATADA, referente aos serviços jurídicos, conforme
valor mensal constante neste contrato, [têm a seguinte composição:
40% de INSUMOS
60% de PESSOAL

CLÁUSULA OITAVA - Das garantias
8.1. A critério da administração, não ho1uve solicitação de garantia neste contrato.

CLÁUSULA NONA- Dos direitos e das !responsabilidades/obrigações das partes
9.1. As partes têm direito e a responsa8ilidade de manter, durante todo o período de vigência
do contrato o equilíbrio econômico finan~eiro da época da contratação. "r'
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9.2. A CONTRATANTE tem o direito d1 alterar unilateralmente o presente contrato com vistas
ao atendimento do interesse público .
9.3. A CONTRATANTE tem a obriga~ão de comunicar oficialmente ã contratada qualquer
modificação no contrato, com antecedêhcia de 48 horas.

•

9.4. As partes tem a obrigação de reillizar termo aditivo motivado por qualquer alteração no
contrato.

9.5. As partes tem a obrigação de co unicar oficialmente, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, a intenção de rescindir esI!e contrato, a qual se dará por meio de termo rescisório
assinada por ambas as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidade cabíveis e das multas.
10.1. Ao particular contratado, se inalimplente, serão aplicadas as penalidades contidas no
art. 87 da Lei 8666/93.
10.2. Ao Poder Público Contratante, se á imputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum
por cento) ao mês e juros de 12% (~oze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata
temporis, se realizar fora do prazo esrabelecido na Cláusula Terceira deste Instrumento, os
pagamentos pactuados.

•

10.3. A CONTRATADA está sujeita a c mprir este contrato de forma legal e integral, ficando a
mesma na obrigação de pagar multa df 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste contrato
como indenização no caso de inadim1lência de qualquer cláusula deste contrato, exceto ao
que se refere o item 9.5 deste.
10.4. O pagamento de valores referent s a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
1
Ad~inistração. efetuar o respectivo desc! nto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das brigações da contratada
11.1. Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da
CONTRATADA, na execução dos serviços objeto deste contrato:
11.2. Executar os serviços contratadls dentro das técnicas adequadas às Leis vigentes,
cumprindo integralmente os cuidados l'uanto a prevenção de acidentes de trabalho.
11.3. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro

contra acidentes no trabalho e demais e1igências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social,
bem como, impostos, taxas e quaisquer ~utros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou
municipal, vigentes. V
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11.4.
Acatar e facilitar a ação da rscalização por parte da Secretaria de Administração,
cumprindo as exigências da mesma.
11.5.
Dirigir e supervisionar os traHalhos, ficando responsável, perante o CONTRATANTE,
1
pela exatidão dos serviços e pela correta
observãncia das especificações técnicas e demais
normas aplicãveis .

•

11.6.
Reconhecer os direitos da Adrr}inistração no caso de Rescisão Administrativa prevista
no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
11.7.
Manter durante toda execução! deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
11.8. Não utilizar este contrato, como\ garantia de qualquer operação financeira, a exemplo
de empréstimos bancários ou desconto~ de duplicatas.
11.9. Cobrir todas as despesas com nj.aterial de apoio e equipamentos necessários á plena
execução dos serviços
11.10. Arcar com as despesas de alir1entação, hospedagem e transporte de seu pessoal,
quando for o caso .

•

11.11. Aceitar os acréscimos ou supI'essões constantes do parágrafo 1 º, artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos asos de rescisão
12.1. A CONTRATANTE se reserva o di)-eito de rescindir o presente contrato unilateralmente,
1
antes do prazo previsto, por inadimplerento contratual ou para atender ao interesse público,
tudo nos termos da legislação em vigor.
12.2. O presente Acordo poderá igual ente ser rescindido por mútuo consentimento das
partes, sem interpelação judicial, desdi; que haja pré-aviso, por escrito, no prazo mínimo de
30 (trinta) dias.
12.3. O presente contrato poderá ser !rescindido de pleno direito, mediante caracterização
formal do(s) seu(s) motivo(s), conforme ~stabelecido(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93
e suas alterações.
12.4. O término do contrato fora da sua previsão, será formalizado através de celebração do
termo de encerramento, e que as pattes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e
irrevogável quitação de todos os direitosle obrigações contratuais, salvo os que, por disposição
de Lei ou deste instrumento, vigorarem $.lém da data do seu encerramento.
';'
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da vrculação.

13.1. O presente Contrato regido atravé~ do pregão presencial nº 017 /2021 conforme Lei
Federal 8.666/93 .

•

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da !Legislação aplicável à Execução do Contrato e
Especialmente aos Casos Omissos._
14.1. O presente Contrato é regido pelajLei nº 8666/93 e modificações posteriores. Nos casos
e situações omissas neste termo, aplica-11e o que, para o caso especifico, estabelecerem as
legislações estadual e federal, seguin10-se o que para a hipótese determinarem a melhor
dou trina e jurisprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Gerais
15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará!' disposição da CONTRATANTE, ãs suas custas, seus
empregados, equipamentos e material ecessário de modo a proporcionar uma boa execução
dos serviços;

15,2. O (A) CONTRATADO (A), obrigr-se a realizar os serviços ora pactuados nos termos
estabelecidos pela Prefeitura;
15.3. O (A) CONTRATADO (A) implementará
as sugestões e determinações
CONTRATANTE, sempre com objetivo 1·e melhor atender ao interesse público.

•

da

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro
16.1. Para dirimir as dúvidas decorren es da execuçáo deste contrato, os CONTRATANTES
têm foro da CONTRATANTE, como o único competente para tanto.

16.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença de d~as testemunhas para que se produzam seus jurídicos
e legais efeitos.
Macururé, 29 de março de 2021.
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Prefeitura
de Macuruiié
CONTRATANTE

Fundo Muni~p,d; Assistência Social
CONTRATANTE

~t

ST q:onsultoria Eireli
-ONTRATADA

Testem unhas: ~ '?lj4Y'-'•,_____.,__I
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EXTRATO Dil:CONTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torn4 público o extrato dos seguintescontratos:

~·

Contrato nº 136/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto:Serviços de locação e manutenção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade da Prefeitura Municipal, si~tema da folha de pagamento e contra cheque online e
sistema de patrimônio deste Município.
Contratada:ST CONSULTORIA EIRELI
Valor global: R$ 33.600,00(trinta e três 11fiil e seiscentos reais)
Vigência: 31 de março de 2022

Contrato nº 137/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manuten~ão de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do Fundo Municipal de Sa~dedeste Município.
Contratada: ST CONSULTORlA EIRELI
Valor global: R$ 9.000,00(nove mil reais
Vigência: 31 de março de 2022

-•

Contrato nº 138/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manutenção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do FundoMunicipal de Ass)stência Social deste Município.
Contratado: ST CONSULTORIA ElRELI
Valor global: R$ 6.000,00(seis mil reais
Vigência: 31 de março de 2022

Contrato nº 139/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manutenbão de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do Fundo Municipal de Edfcação deste Município.
Contratada: ST CONSULTORIA EIRELI 1
Valor global: R$ 7.200,00(sete mil e duz'ilntos reais)
Vigência: 31 de março de 2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TETLXDKZZLOCMATGEZWDCA

Esta edição Jncontra-se no site oficial deste ente.
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:coNTRATO-ADMINISTRATIVO iDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Nº "139/2021

•
•

CONtRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
'
CELE;BRAM
ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACURURÉ - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A
'
EM~IfESA
ST CONSULTORIA EIRELI, SEGUNDO AS
CLA1SULAS ABAIXO:
.

Pelo presente contrato de prestação de eerviços, O MUNICIPIO DE MACURURE- BA, Pessoa
Jurídica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ 14.217.343/0001-l 7, com sede na
Praça Municipal, s/n, Centro, Macurur~- Bahia, aqui representado pelo Prefeito do Município,
Leandro Bergue Gomes da Cruz , portador do RG nº 988867117- SSP-BA e CPF nº
036.832.075-82, residente na Rua do C~mpo nº 97- Centro - Macururé - Bahia, denominado
CONTRATANTE
e o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ nº
'
31.947.840/0001-90, situado à Praça Municipal
s/n, representado pelo Secretàrio Marcos
Alves dos Santos, portador do CPF nºl014.404.685-75 CI nº 9053686 SDS/PE, residente e
domiciliado no Povoado Xique Xi1ue, s/n - Macururé-BA, também denominado
CONTRATANTE e de outro lado a emP,resa ST CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº
04.706.403/0001-0l, situada à Rua Jofé Peroba, nº 325 - Edf. Elite Comercial - Andar 08 Sala 804 - Costa Azul - Salvador -BA nfste ato aqui representada por Maria de Fàtima Costa
Soledade Teixeira, empresària, portadora do CPF nº 464.657.745-34 e CI nº 0354393510
'
SS~/BA doravante denominada CONTiTADA,
témjusto e contratado o seguinte:
CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1
1.1. O objeto do presente contrato por parte da CONTRATADA, é referente aos serviços de
locação e manutenção de programa de software referente ao sistema de contabilidade do
Fu~do Municipal de Educação deste mu,icípio.
CLAUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução
2.1. Os serviços que se trata à clàusul~ anterior serão executados em regime de empreitada,
cab.endo ao CONTRATADO cumprir co] todas as determinações do termo do contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pela execução dos serviços o a pactuados, a CONTRATANTE pagarà ao (A)
CONTRATADO (A) o valor global de ~$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais ) através de
depósito na conta corrente do(a) Contratado(a) do(a) qual seja titular.
.

1

CLAUSULA QUARTA - Das Condições de Pagamento
4.1. O CONTRATANTE pagarà ao (~) CONTRATADO (A) o valor mensal de R$ 600,00
(seiscentos reais). o/
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4.2.
Nenhum pagamento isentará ao
(A) CONTRATADO (A) das responsabilidades
contratuais ou legais, nem implicará nl' aceitação definitiva de serviços executados, total ou
parcialmente.
CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios de eajustamento e atualização monetária.
5.1. Os preços contratados poderão se~objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea
"d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Fede al nº 8.666/93, mediante solicitação da empresa
vencedora e ou contratada ao repr sentante legal do órgão contratante, desde que
acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.

•

5.2. Os preços contratados serão reajuslados a cada 12 (doze) meses, se for o caso, através do
IGPM-FGV (Índice Geral de Preços ao cohsumidor da Fundação Getúlio Vargas).
5.3. O critério de reajustamento aci~a descrito (item 2) poderá ser modificado ou ainda
substituído por outro sistema, desde que comprovada sua ineficiência, em comum acordo
entre a contratante e a contratada.
1

CLAUSULA SEXTA - Da vigência, prazl de início, de conclusão e entrega
6 .1. O presente acordo terá vigência a p artir da data de sua assinatura, encerrando em 31 de
1
março de 2022, podendo ser prorrogadf através de termo aditivo, se assim concordarem os
con.tratantes, ~os termos da legislação vrente
CLAUSULA SETIMA - Do crédito pelo i,-ual correrá a despesa
7 .1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta de dotação própria, no
Orçamento vigente da CONTRATANTE, saber:

t

•

Unidade Orçamentária: 5.01.01 - 1 Fundo Municipal de Educação
Ação: 2016 - Manutenção das Atfidades do Fundo Municipal de Educação
Class. Económica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

J

Fonte de Recursos: O1
7 .2. As despesas realizadas pela CON RATADA, referente aos serviços jurídicos, conforme
valor mensal constante neste contrato, lêm a seguinte composição:
40% de INSUMOS
60% de PESSOAL

CLÁUSULA OITAVA- Das garantias
8.1. A critério da administração, não hoµ.ve solicitação de garantia neste contrato.

CLÁUSULA NONA - Dos direitos e das tesponsabilidades/obrigações das partes .
9.1. As partes têm direito e a responsab/lidade de manter, durante todo o período de vigência
do contrato o equilíbrio económico financeiro da época da contratação. '11
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9.2. A CONTRATANTE tem o direito de ]'Iterar unilateralmente o presente contrato com vistas
ao atendimento do interesse público.
9.3. A CONTRATANTE tem a obrigaçé\o de comunicar oficialmente à contratada qualquer
modificação no contrato, com antecedêndia de 48 horas.

•

9.4. As partes tem a obrigação de reali1'8.r termo aditivo motivado por qualquer alteração no
contrato .
9.5. As partes tem a obrigação de comlmicar oficialmente, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, a intenção de rescindir estelcontrato, a qual se dará por meio de termo rescisório
assinada por ambas as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades !cabíveis e das multas.
10.1. Ao particular contratado, se inadijnplente, serão aplicadas as penalidades contidas no
art. 87 da Lei 8666/93.

10.2. Ao Poder Público Contratante, serátiimputado o pagamento de multa à razão de 1% (hum
por cento) ao mês e juros de 12% (d ze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata
temporis, se realizar fora do prazo esta.belecido na Cláusula Terceira deste Instrumento, os
pagamentos pactuados .

•

10.3. A CONTRATADA está sujeita a c~mprir este contrato de forma legal e integral, ficando a
mesma na obrigação de pagar multa de,125% (vinte e cinco) por cento do valor deste contrato
como indenização no caso de inadimp~ência de qualquer cláusula deste contrato, exceto ao
que se refere o item 9.5 deste.
10.4. O pagamento de valores referente$ a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo descoµto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das obrigações da contratada
11.1. Sem prejuízo de outros encari~s decorrentes da Lei, constituem obrigações da
CONTRATADA, na execução dos serviç~I. objeto deste contrato:

11.2. Executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis vigentes,
cumprindo integralmente os cuidados q~anto a prevenção de acidentes de trabalho.
11.3. Atender a todas as despesas decotentes de assistência médica do seu pessoal, seguro
contra acidentes no trabalho e demais etgências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social,
bem como, impostos, taxas e quaisquer <j>Utros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou
municipal, vigentes. ",!
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11.4.
Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Secretaria de Administração,
cumprindo as exigências da mesma.
1
11.5.
Dirigir e supervisionar os trab~hos, ficando responsável, perante o CONTRATANTE,
pela exatidão dos serviços e pela corrlta observância das especificações técnicas e demais
normas aplicáveis.

•

11.6.
Reconhecer os direitos da Admiiistração no caso de Rescisão Administrativa prevista
no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
11. 7.
Manter durante toda execução , este contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
11.8. Não utilizar este contrato, como !arantia de qualquer operação financeira, a exemplo
de empréstimos bancários ou descontos fie duplicatas.
11. 9. Cobrir todas as despesas com m,).terial de apoio e equipamentos necessários ã plena
execução dos serviços
11.10. Arcar com as despesas de alirpentação, hospedagem e transporte de seu pessoal,
quando for o caso.

•

11.11. Aceitar os acréscimos ou supr~ssões constantes do parágrafo 1º, artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93 .
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos dasos de rescisão
12.1. A CONTRATANTE se reserva o di+ito de rescindir o presente contrato unilateralmente,

antes do prazo previsto, por inadimplemrnto contratual ou para atender ao interesse público,
tudo nos termos da legislação em vigor.
12.2. O presente Acordo poderá igualrpente ser rescindido por mútuo consentimento das
partes, sem interpelação judicial, desde! que haja prê-aviso, por escrito, no prazo mínimo de
30 (trinta) dias.
12.3. O presente contrato poderá ser :rescindido de pleno direito, mediante caracterização
1
formal do(s) seu(s) motivo(s). conforme e[tabelecido(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93
e suas alterações.
12.4. O término do contrato fora da su previsão, será formalizado atravês de celebração do
termo de encerramento, e que as p~tes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e
irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição
1
de Lei ou deste instrumento, vigorarem é(lém
da data do seu encerramento. o/
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da vip.culação.

13.1. O presente Contrato regido através Ido pregão presencial nº 017 /2021 conforme Lei
Federal 8.666/93.

•

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da ...egislação aplicável à Execução do Contrato e
Especialmente aos Casos Omissos.
14.1. O presente Contrato é regido pela ~ei nº 8666/93 e modificações posteriores. Nos casos
e situações omissas neste termo, aplica- e o que, para o caso específico, estabelecerem as
legislações estadual e federal, seguind -se o que para a hipótese determinarem a melhor
dou trina e jurisprudência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Distosições Gerais
15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará a disposição da CONTRATANTE, às suas custas, seus
empregados, equipamentos e material n cessário de modo a proporcionar uma boa execução
dos serviços;

15.2. O (A) CONTRATADO (A), obrig,j.-se a realizar os serviços ora pactuados nos termos
estabelecidos pela Prefeitura;
15.3. O (A) CONTRATADO (A) implementará
as sugestões e determinações
CONTRATANTE , sempre com objetivo d} melhor atender ao interesse público.

da

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro
16.1. Para dirimir as dúvidas decorrentbs da execução deste contrato, os CONTRATANTES
têm foro da CONTRATANTE, como o únibo competente para tanto.

•

16.2. E, por estarem justos e contratado~, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença de dulcts testemunhas para que se produzam seus jurídicos
e legais efeitos.
Macururé, 29 de março de 2021.

pa!~de Educação
NTRATANTE

Prefeitura~de Macurur'·
CONTRATANTE

ST <j:onsultoria Eireli
CONTRATADA

Testemunhas:

50,,,J,y
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Diário Oficial do

Segunda-feira
29 de Março de 2021
3-Ano -Nº1701

Macururé

MUNiCiPiO

Extratos de Contratos
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EXTRATO DEiCONTRATOS

•

A Prefeitura Municipal de Macururé tornJ público o extrato dos seguintescontratos:
Contrato nº 136/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto:Serviços de locação e manutengão de programa de software referente ao sistema de
contabilidade da Prefeitura Municipal, si~tema da folha de pagamento e contra cheque online e
sistema de patrimônio deste Município.
Contratada:ST CONSULTORIA EIRELI
Valor global: R$ 33.600,00(trinta e três njil e seiscentos reais)
Vigência: 31 de março de 2022

j

Contrato nº 137/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manuten, ão de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do Fundo Municipal de Sa dedeste Município.
Contratada: ST CONSULTORIA EIRELI
Valor global: R$ 9.000,00(nove mil reais)
Vigência: 31 de março de 2022

_!~. •

Contrato nº 138/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manutenção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do FundoMunicipal de Assi:stência Social deste Município.
Contratado: ST CONSULTORIA EIRELI
Valor global: R$ 6.000,00(seis mil reais)
Vigência: 31 de março de 2022

Contrato nº 139/2021
Pregão presencial nº 017/2021
Objeto: Serviços de locação e manutenção de programa de software referente ao sistema de
contabilidade do Fundo Municipal de Edycação deste Município.
Contratada: ST CONSULTORIA EIRELI
Valor global: R$ 7.200,00(sete mil e duz~ntos reais)
Vigência: 31 de março de 2022

CERTIFICAÇÃO IDIGITAL: TETLXDKZZLOCMATGEZWDCA
1

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

