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ESTADO DE SERGIPE

PODER LEGISLATIVO

cÂuanl MUNtclpAL DE ITAPoRANGA D'AJUDA

CONTR/ÀTO No 15l2O2I

euALrFrceçÃo DAs PARTES:

QUALI rrcaçÃo DA CoNTRATADA

mzÃo socrAL: vrvAx sot-uções EIRELI

ENDEREÇO:
AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, 488, SALÁ 02,
BAIRRO SALGADO FILHO, ARACAJU/SE, CEP

49020-450
CNPJ: 18.409.77810001- 14

REPRESEN-
TANTE LEGAL;

MARCOS NruONÉ DE SOUZA MUNIZ

CPF 6s2.364.755-20

TELEFOilE: (79) e e93s-8304

EI,IAIL: VIVAXSOLUCOES 1 @GMAIL, COM

Págrna 1 de 12

( (

Resolvem celebrar o presente CONTRATO, realizado medlante
procedimento - DISPEÍ{SA DE LICITAçÃO No tZl2O21, observadas as
especificações regidas pela Lei No 8.666/93 e suas alterações, e legislação
pertlnente, bem como pelas normas e condições abaixo:

DA CONTRATAI{TE
N^AZÃO SOCIAL: CÃúeNn MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

ENDEREÇO:
PRA JOSÉ SOBRAL GARCEZ FILHO, S/NO,
CENTRO, TTAPORANGA D'A]UDA/SERGIPE, CEP

49.120-000
CNPJ: 00.760. 576/O00t-57

REPRESETTAÍ{TE
LEGAL: ITAPORANGA D'AJUDA/SE

FELIPE BATALHA SILVEIRA SOBRAL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

trôçâ )o6a SoõÍôl Gârce, Frlho, s/no, Cenb!, ltagoÍangâ D'^!d./S.r9lpc, CcA 49.120-(}00
Íalcfbírc - 79-3264- rOO0

wrw. caÍnarad?itaporirngà.sc. gov. or
CilPJ : ü1. 760. 576/000r -57
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ESTADO DE SERGIPE

PODER LEGISI.ÂTIVO
cÂuana MUNlctpAL oE trApoRAt{GA D,AJUDA

cúusuLâ pRritErRA - Do oBrETo

1.1) CONTRATAçAO DE EMPRESA, PARA DISPONIATUZAÇÃO DE
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DESTINADO AO CONTROLE DASATIVIDADES PARL.AMENTARES DA CÂUNNN I4UNICIPAL DE
TTAPORANGA D'AJUDA. NA DISPONIEIUZEçÃO OÀ LICENÇA,
DEVERA ESTA INCLUSO:

(
)

L

1.2)

A.

B

C

D

A. - IMPtÁUreçÃo Do SISTEMA;

B. - SUPORTE TECNICO;

c. - MANureruçÃo.

| . _ucENÇA DEVERA pERMrrrR ACESSO AOS SEGUTNTES
MODULOS:

IqÓOULO DE CONTROLE DE TEMPO DE FAI3 DO PARTÂMENTAR,
UTIUZANDO RECURSO ATRAVES DE COMPUTADOR DE TqÃô,
TIPO TABLET;

MÓDULo Do PAINEL DE VoTôÇÃo , UTTLTaANDo REcURSo
ATRAVÉS DE COMPUTADOR DE MAO, TIPO TABLET;

MoDULo DE Cgryr1nueçao DE PRESENÇA Do PARIáMENTAR,
UTIUZANDO RECURSO ATRAVES DE CóUPUTEDOR DE r,IÀô,
TIPO TABLET;

MODULO DE CRONÔMFrNO;

1.3) ALEM DISSO,
DIspoNrBruzAR À
EQUIPAMENTOS:

A EMPRESA
DE COMODATO,

CONTR.ATADA
OS SEGUINTES

CABE
rÍru

RA
LO

'l
TeEÍone - 79-3264-r000

rüww câmàrcéetbporanga.sc.gov. br
C[{PJ : 00. 760. SrqOm r - S}
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ESTADO DE SERGIPE

POD€R LEGISLATIVO

cáuena pruuopAt DÉ tÍApoRANGA D'AJUoA

A. - 01 (UMA) TV DE LED COM TAMANHO MÍNIMO DE 43
POLEGADAS;

B. - 13 (TREZE) COMPUTADORES DE MÃO, TIPO TABLET, DE 7
POLEGADAS, COM 2 GB DE MEMÓRIA;

c.-1(uM)ROTEADOR.

cúusuLA sEGUNDA - DA DocultENTAçÃo coirlplEitEt{TAn

2.1. O presente contrato tem supedâneo na Lei de Licitações e Contratos
Aclministrativos (Lei No 8.666/93), com as alterações que the sucederam,
como bem assim nos princípios constitucionals que regem a Administração
Pública;

2.2. Os serviços oia contratados obedecerão ao disposto neste Contrato,
bem como ao processo de DISPENSA DE LICrTAçÃO citado no escopo
deste Contrato e todos os documentos que o integram, inclusive a
PROPOSTA DE PREÇO aoresentada pela empresa Contatada;

cúusur.lrERcErRA - Do pRocEsso DE coNTRATAçÃo

3.1, Para a presente contratação, Foi instaurado processo de DtSpEl{SA
DE LICITAçÁO, na forma cta Lei No 8.666/93, o quat está identificado no
preâmbulo deste pacto.

cúusulA qUARTA - Do pRAlzo DE ExEcuçÃo

4.1. o contrato decorrente do presente instrumento vigorará pelo prazo
de 4 (QUATRO) mcses. iniciando a partir da data de suã assinatura.

4.2. O CONTRATO PODEú SER RESCINDIDO ANTES DO PRAZO
9gly5l_q_quDg_1clMA, DESDE QUE o pRocEsso ucrrarónro que
SERA INICIADO SE]A DEVIDAMENTE ADJUDICADO E HOMOLOGADO.

,
r€(íoô. - 79-12ôt- IOOO

ww.cÀrnar.(btâ@r.ng. aa gov b.
CtP). 00.760 576/0001.S,
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ESTADO DE SERGIPE

PODER LEGISIÁTIVO
cÁuana MUNrcrpAL DE tTApoRANGA D'AJUDA

cúusulA eurr{TA - DAs oBRrcÂçÕEs Do coI{TRATAHTE

5.1. O CONTRATANTE obriga-se a:

5.1.1. Proporcionar à Contratada as condições indispensáveis à execução
do objeto deste Contrato;

5.1.2. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de
\./ preço e prazo estabelecidas no presente Contrato.

5.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes a prestação
de serviço que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

5.1.4 Impedir gue terceiros executem a prestação de serviço objeto deste
contrato;

5.1.5 Comunicar,.oficialmente, à CONTRATADAS quaisquer falhas
ocorridas, consideradas de natureza grave;

cúusuLA sExrA - DÀs oBRTGAçÕes DA coNTRATADA

6.1. A CONTRATADA obriga-se a:

6.1.1. Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes aos itens
contratados, inclusive as de pagamento do seguro contra acidentes de
trabalho, bem como por danos a terceiros;

6.1.2. Atender ao objeto do contrato, a Proposta e com as normas e
especificações técnicas, fornecendo toda a mão-de-obra necessária à
execução do Contrato;

6.1.3.ResponderpelosencargoStrabalhistas,previdenciários,fiscaise
comerciais resultantes da execução do objeto do contrato, comprovando-
os ao CONTRATANTE, sob pena de retenção de pagamento;

Praça -lcsá Sobài ttrcã, Fuho, s/no, Centf o, Iüaptr.ngâ O.^J,dr#Z
TctcÍonc - 19-3164- t00O

"§rr*. 
canltÍld€ttàporanqô. 5€. gov.br

Cnpl: 0O.7ú0.5?6/000t -S?
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6.1.4' Acatar as ctecisões, observações e sugestões feitas pelo gerente de
contrato, que serão formuladas por escríto, em duas vias contra-recibo;

6. 1.5. Facilitar o pleno exercício das funçôes cto gerente de contrato,
atendenóo às suas solicitações e fornecendo, a qualguer momento, todas
as informações de lnteresse do contratante, por ele julgadas necessárias,
pertlnentes ao objeto c,o contrato, sob pena de aplicação das sanções
contratuais;

6'1.6. Responsabllizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato. o valor
necessário à reparação dos clanos será ctescontado dos pagamentos
eventualmente clevidos pelo CoNTRATANTE ou cobrado judiciaiménte;

6-1.7' Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na respectiva licitação;

6.1.8. Ser responsável, em relação ôos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da prestação de servlço, tais como:

ESTADO DE SERGIPE

PODER IEGISTATIVO
cÂruaRa MUNtctpAL DE tTApoRANGA o,A,uoA

A. salários;

B. Seguros de acidentes;

C. Taxas, impostos e contribuiçôes;

D. Indenlzações;

E. Vales-refeição;

F. Vales-transporte; e

G. Outras inerentes ao objeto cleste contrato, lnclusive,
porventura venham a ser criadas e exlgidas pelo Governo.

ft
,\

que

C,..ç!! Fiiho- 3/no, Ccntío, Itaporanga O'AruóíSeígtpa;
Ígtaíon€ - 79-32ó4-1000

Í,raça

wsw oi,nreÉê&a9caó96, !l.. gov. D.
CtíPl: 0o 76,0 576/0úr -Sj
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ESTADO DT STRGIPE

PODER LEGISLATIVO

cÂuaRn uulrcrpAr oE TTApoRANGA D'AJUDA

6.2 Executar diretamente este contrato, sem transferência
responsabllldades ou subcontratações não autorizadas
CONTRÂTANTE;

E ç. )cé Sobr.l G.rrÊz Firho, s/Íp, CcíÚo, It 9o.aôga D'Ajud./sc.qrpê, cca .9 r20-0o0

de
pela

cúusutA sÉTrr.rA - Do PREço

7.1. O preço global do presente Contrato e de Rl 8.2OO,OO (OITO }IILE
OUZEIITOS RE IS). Segue cletalhamento:

PARÁGRAFO ÚffCO - Somente haverá hipótese de reajuste de preços
após 12 meses de execução contratual. Havendo reajuste de preços,
caberá ao contratante realizar tal reajuste verificando o INCP - INDICE
NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, acumulado. Sendo extinto tal
índice, caberão as partes - CONTRATANTE e CONTRATADA, aclequar-se ao
índice que vier a substituí-lo.

CúUSUI-A orTAvA. DA FoR}IA DE PAGAMENTo

8.1. Somente haverá pagamento mensal clos serviços que efetivamente
forem prestados pela CONTRATADA. Caberá a CONTRATANTE executar o
devido acompanhamento dos serviços;

í'^Â

8.2. Mensalmente, a CONTRATADA apresentará a CONTRATANTE, nota
fiscal de serviços/fatura, a qual será analisada pelo FISCAL DO CONTRAÍO
e esse último verificando a compatibilidade, deverá atestar os serviços
executados;

2.O5O,OO
2e 2.O5O,OO
3a 2.O50,OO
4a 2.O50,OO

8.2OO,OO

Têrcíoôê - 79- 3264- l00O
www. c!nraradcrtaporaôqa . r .gov. DÍ

ct{pt. 00.7«1. 576/000 I -5'
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ESI AOO OE SERGIPE

POTXR TEGISLATIVO

cÂuau nauHtctpAL DE rÍApon NGA D,AJuoA

8.3. lunto a Nota Fiscal,/Fatura a s:r apresentada pela CONTRATADA,
deverá está presente os seguintes documentos:

8.3.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretarta da Receita Federal (SRF) e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacionat (PGFN);

8.3.2. Certidão Negativa de Débito
Nacional de Segurldade Sociat (INSS);

CND, expedida pelo Instituto

8.3.3. Certiflcado de Regularidade do FGTS
expedido pela Caixa Econômica Federal (CEF);

CRF, relativo ao FGTS,

8.3.4. Certidão da Fazenda Estaduat;

8.3.5. Certidão da Fazenda Municipal;

8.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.4. Enguanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
decorrente de inadimplência ou penalidade da Contrataclô, nenhum
pagamento lhe será devido, sem que isso gere direito a reajustamento ou
atualização de preços;

8.5. O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, medlante ordem
bancária, creditada em conta corrente da CONTRATADA;

8.6. O prazo para realização dos pagamentos é de até 3O (TRINTA) dias
corridos, a contar da certificação de que os sERVIÇos foram executados,
m_e_diante_a protocolização da nota fiscaufatura contendo a descrição dos
SERVIçOS, quantidades, preços unitários e o valor total, nota de ãntrega
atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver
dos encargos sociais e documentos indrcado no subltcm E.3 deste
CONTRATO;

f(

,
Soàr6l GrrcÊz Fllho,P..ç

Tllaíbrr! - 79-3264- IOOO
www.crriaía<leJtapEtranga.9!.gov Dí

CxP): OO.764) 576/000, -S7
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ESTADO DE SERGIPE

POD€R LEGISLATIVO
cÂuana uutrcrpAt- oE iÍAPoRANGA D'AluDA

8.7. Nenhum pagamento será efetuar'io à adjudicatária, na pendêncla de
qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere
dlrelto a alteração de preços ou compensação financeira:

8.7.1. A Íalta da atestação pela CONTRATANTE, com retação ao
cumprimento do objeto deste contrato, das notas fiscais emitidas pelo
Fomecedor;

8.7.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no subitem8.3 com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a
apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não
cabendo a CONTRATANTE nenhuma responsabilídade sobre o atraso no
pagamento;

8.8. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos
estiverem retidos, sem gue o FORNECEDOR apresente a documentação
hábil para liberação dos seus créditos, ficanclo assegurado ao Fornecedbr,
tão somente, o direíto ao recebimento do pagamento dos SERVIÇOS
efetivamente entregues e atestados;

8.9. A CONTRATANTE pode deduzir, do montante a pagar, os vatores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo Fornecedor
(CONTRÂTADA);

cúusur..e roNA - DA FrscALrzAçÃo
l'^.Í\9.1, A execução do objeto do Contrato será fiscaltzada pelo(a) servidor(a)

identificado(a ) abalxo :

IraOllE COI,IPLETO TOncE EDUARDO FERREIRA DE BARROS

CARGO: CIIEFE DO SETOR DE COI|PRAS E ALtrlOXÂRtFADO

9.2' o servidor lclentificado acrma, tem autoriclade para exercer, em nome
da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orienlação geral, controte efiscalização dos serviços contratadol, na condiçáo o-" óã.*tãr ou

rlho, íno, CríVo. Itapgranga DrA,
T.kôor - 79-32ât-t0OO

uda/SaÍgrP.tç. Joêé S.ôrrr G.Í.cz F

aúú c.ínantí.\a!,q.a7rgra sc,go! b.
cnPi 00 760 576,,0«)r-57

9ê. C.D 49.120-000

I
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ESTADO DE SERGIPE
POOER TEGISLATIVO

cÂuana uulttctpA[ DE rrl.,poRANGA D,AruDA

contrato, que terão livre acesso a
cumprimento de suas obrigações;

.-'.Jos os elementos necessários ao

9'3' A frscarização será exercida no interesse do .,NTRATANTE, nãoexcluindo ou reduzindo esta atividade á'-iáiponruuiridade da contratadapela adeguada execuçâo oo oojeto ián,iuiJão e peros danos ou prejuízospor ele causados, por cutpa ou áoto, u. _ó-njiÃaiÃff;;'"?;.:",â:1
9'4' Ao gerente de contrato fica assegurado o direito de providenciar,Junto à contratada, o arastament; ;;-;';üituição i.eo iaia-àã 

-q-rã 
rqr",clos seus empregados, por ineficiên.ia, iÃiàmpetência, má conduta oufalta de respetto a representante do CONTRAiANTE ou a terceiros;

9'5. Os escrarecrmentos sori.tados peio gerente de contrato deverâo serprestados imecriatamente, podendo'r". ftiào prazo de acordo com acomplexidade do caso;

9'6' Quando as decisões ou as providências urtrapassarem a competênciado gerente de contrato, este Oevà.a 
-so-ncitar 

aos seus superiores
l]:t-á-tcrigg:,. em tempo.háoir, a aoãEáÀ ãur-i.,"orou, cabívers, sob pena deresponsôbilidade solidária pelos danós .rr_ãâ, por sua omissão;

cúusurl DÉctHA- DAs pEI{ALTDADEs

l0'1' Pera ínexecucÊo-totar ou parcrôr deste contrato, a Administraçãopoderá apricàr à coNrRATAoa, !à.ãntioa-à-previà Jãi"rr' ;'ü;à" .extensão da fatta ensejada, 
", ,ãguint"i p"rÉtioro"r,

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Murta na forma prevista no parágrafo único desta cráusura;
10'1'3' suspensão por ate 02 (dois) anos do direito de ricitar e contratarcom a Aclministração;

/ j'\

s,ho, Cantío.
Teidbíir - 79.326,l-t000

ItàNídagà o'Al
Praçà Soà.a t Gorccz É'

w**, @.iataOaiapo!.!ôga i?.oov Drcnpr oo zoo.srqooot -íz

rqtpê, Ccp a9.1, 000
12

#r

\ t=j



0 C 
" 

i;'15

ESIADO OT SE RGIPE

POO€R ttclsLATtvo
CÂUANI UUIIICIPAT Di /.PORANGA D'AJUDA

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar
Actministração Pública nos termos c,o inciso ry
8,666/93;

ou contratar com
do aÍt. 87 da Lei n

a
o

PARÁCRAFO ÚXICO - A mutta será aoticada até o limite de 20olo (vintepor cento) do varor da adjudicação e, no caso de atraso não justiàcado
devidamente, cobrar-se-á 1olo (um por cento) por dia, sobre ó valor docontrato, o que não impedirá, a critério da Administração da
CONTRATANTE, a apricação das cremais sanções, podendo 

" ,üitã ,".
descontada dos pagamentos devidos pelo contratante, ou cobracta
dlretamente da empresa, amigável ou judicialmente;

CúUSU1Á OÉCTME PRITiEIRA. DOS ACRÉSGIT.IOS OU SUPR,ESSÕEs

11'1. A CoNTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas conc,ições
contratuais e mediônte termo aditivo, os acréscimos ou supressôes quL seflzerem necessários no quantitativo dos serviços no montante até 2so/o(vinte e cinco por cento) do valor iniciat do contrato;

cúusutâ DÉcrilA sEGuilDA - DA DorAçÃo oRçAtrtENTÁRm

12.1' As despesas decorrentes creste contrato correrão por conta dos
recursos orçmentários consig nados da CONTRATANTE :

DoTAçAo FU NÇAo PRoG RAM T I CA 01.031.0008.2001
MAN UTE N ÇÃo DA cAM A tu1 M I I r. i IPAL

ELEMENTO: 3390.40.00 - -SERVIçOS DE TECNOLOGIA DÂ
INFoRMAçÃo E coMUNrcAçÃo- ce§son :únÍorce;

SUB-ELEMENTO: 3390.40.03 - hosPEDAGEM DE SISTEMAS,
coMUNrcAÇÁÕ Oe Oeoos;

FONTE: 10010000.

a

a

(vl

\

, Ctntro, Iàp6
- 79-326.-r

rà;'r9à D'ÂJu<líS.rglpê

ww-.(âhar&rÊ(apolanga rt tov Dr
cllP, m.760 5r6lcíD l -57
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ESTADO DE SERGIPE

PODER LEGISLATIVO
cÂuaRa MuNtctpAL Dr rir DoRANGA D,NuDA

CúusuLA DÉcxHA TERcEIRA - DA R,EscIsÃo

13.1. O presente Contrato será rescindido:

13.1.1. Ordinariamente, por sua complera execução;

13.1.2. Excepcionalmente, pot qualquer dos motivos dispostos no art. 7g
da Lei no 8.666/93;

13.1.3. Caso haja interesse na rescisâo do contrato, a parte interessada
notificará a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (TRINTA)
dias;

PARÁGRAFO UHICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da
inexecução total ou parcial do Contrato, não terá direito a espécie afgúmàde lndenlzação, sujeitando-se às consequências contratuais e lãgais,
reconhecidos os direitos da Administração;

cúusut-â DÉcrÍrtA euARTA - DA puBLrcAçÃo

14.1. Nos termos do.parágrafo único do art. 61 da Lei no g.666/g3, apresente contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficlal, correndo
as despesas por conta do Contratante;

cúusurÂ DÉcrHA eurNTA - Do FoRo

15.1. O foro competente para dirimrr quaisquer dúvidas surgidas nao<ecução deste contrato é o da Justiça Estadual, comarca cle
ITAPORANGA D'AJUDA/SE, excluído qualquer outro por mais privilegiado
que seja;

2

Íeteíone . 79-32il_1000
iyw*.Carrraraút€,.tifjc{ áôga.S€.gov. Dí

CilpJ: 0O. 760.Sze/OoOr -ir

rt' í4
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15.2. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme opresente termo lavrado em 02 (duas) vias de tgual teor e forma,
assinaram as partes e as testemunhas abaixo.

ESTADO DE SERGIPE

POD€R LEGISLÂTIVO
cÂmane MUNtctpAt ot r.,.poRANGA D,AJUDA

ITAPORAiIGA D'Â,UDA/SERGTPE, 22 DE FEVEREIRO DE 2OZ

C{
FELIPÉ SILVEIRÂ

cÂnerr ilUíIICIPAL DT ITÂPORÂIIGÂ D'
COilTNAÍA'{rE

TESTE'{UT{HAS:

ASSINATURA DO(A) FTSCAL DO COI{TRÂTO TDENTTFTCADO(A)
HÂ CúUSULÂ ]TOilA DESTE PACTO.

í.2Ã *,/"ZZ/aza?e--fV

,
TcEloíE - 79-32ó,t- lo(x)

y!Írüw. €ômâra,íeftâpgrânga.sc, gov. br
cr.pt. oo. 7@. 5z orcwt.iz
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