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INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 020/2021

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO VALERIO E A EMPRESA JANNILSON
PEREIRA RIBEIRO COSTA, REFERENTE A SERVIQOS DE
INFORMATICA.

CONTRATANTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, Estado do Tocantins, pessoa Jurfdica de Direito
Publico, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 25.043.449/0001-68, situado a Avenida Tocantins, n° 735-A -
Centro, SAO VALERIO DA NATIVIDADE. CEP: 77.390-000, neste ato representada por seu Prefeito em
exercicio, o Senhor OL1MPIO DOS SANTOS ARRAES.

CONTRATADA: EMPRESA JANNILSON PEREIRA RIBEIRO COSTA, inscrita no CNPJ sob o n° 36.569.869/0001-

07, situada na Rua 28, n°13, Qd.12, Lt.l3, Jardim Aureny III, Palmas.

Resolvem celebrar o presente Contrato nos termos da Decreto de Dispensa de Licitagao N° 002/2021. e
observados os preceitos da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragoes posteriores, e demais normas
pertinentes ao procedimento licitatorio, que se regera pelas clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
O presente Contrato decorre do Ato da Decreto de Dispensa de Licitagao n°.002/2021, fundamentado
no disposto da Lei n° 8.666/93, Art. 24, II.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Contratagao de servigos de informatica, compreendendo a manutengao de equipamentos e de

rede, bem como sistemas operacionais para a Prefeitura Municipal de Sao Valerio, no periodo de
janeiro a outubro de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAQAO DOS SERVIQOS SEREM EXECUTADOS

Os servigos incluem a desinstalagao e instalagao de componentes, acessorios e dispositivos, bem

como a instalagao e configuragao de "softwares" necessarios ao funcionamento dos equipamentos e

aplicativos.
Assistencia tecnica para manutengao corretiva em equipamentos de informatica e manutengao em

computadores, incluindo revisao geral, limpeza e substituigao de componentes.
Promover a manutengao e instalagao de programas, configuragoes e rede.

CLAUSULA QUARTA - CONDIQOES PARA EXECUQAO DOS SERVIQOS
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Serao prestados os servigos de desenvolvimento/manutengao e suporte necessarios a realizagao e
execugao das atividades da area de tecnologia de informagao.
O enfoque de suporte e manutengao abrange a contfnua disponibilidade dos servigos e a evolugao
das solugoes implantadas.
O contrato busca o desenvolvimento, manutengao e implantagao de sistemas e o suporte a infra-
estrutura de dados e comunicagao, de modo a garantir disponibilidade contfnua (sem interrupgoes de
funcionamento).
Os sistemas devem ser desenvolvidos utilizando metodologias, tecnicas e ferramentas que garantam
robustez no tratamento de grandes volumes de dados, seguranga e confiabilidade das intormagoes.
Da mesma forma, as solugoes de rede devem garantir seguranga e desempenho no uso e

compartilhamento das intormagoes.
Desta forma, faz-se necessario que o (a) Contratada(o) estejam habilitadas em:

•Desenvolvimento de sistemas nas arquiteturas: client/server e web;

•Desenvolvimento de sistemas em base de dados Xbase;
•Desenvolvimento de sistemas utilizando: Fox Pro, Visual Basic, ASP, VBScript, HTML, ambiente

DotNet,Delphi, Java, JSP, J2EE, JavaScript;
Administragao de Bancos de Dados:SQL Server;

•Implementagao de Sistemas utilizando BD:SQL Server;

•Administragao de Redes com servidores: Windows NT, Windows 2000, Windows 2003 e Linux;

•Suporte a usuarios de microinformatica na utilizagao de ferramentas Office.

CLAUSULA QUINTA- DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento serb efetuado atraves de transferencia on-line, atb o dia 20 (vinte) dias do mes

subsequente ao vencido, de acordo apresentagao de Nota Fiscal dos servigos efetivamente

prestados, atestados e protocolados na Secretaria Municipal de Gestao e Finangas.

CLAUSULA SEXTA - FORMA, LOCAL
O servigo de assistencia tecnica deve atender a Prefeitura Municipal de Sao Valerio, devendo o(s)

tecnico(s) comparecer(em) no local solicitado, em ate 02 (duas) horas, contadas a partir da

notificagao do CONTRATADO, por escrito ou mediante chamada via telefone, inclusive celular, para

prestar o servigo, quando em dias uteis, o trabalho devera ser realizado no local onde esta o

equipamento ou se levado para a empresa, devera ser trazido de volta no dia seguinte, as 8 horas.

A execugao dos servigos fora do horario de expediente, somente em casos de necessidade extra de

servigo, antecipadamente programados.

O Contratado devera disponibilizar um numero de telefone de um tecnico para situagoes de

emergencia para atendimentos.

A contratado apresentara e mantera registro, ao final de cada execugao de servigo de assistencia

tecnica, relatorio tecnico contendo, data e hora do inicio e termino do atendimento, visado pelo

servidor responsavel pelo equipamento, alern das providencias adotadas.
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Durante a vigencia do contrato, quando for necessaria a execugao dos servigos de assistencia
tecnica, a Prefeitura Municipal de Sao Valerio nao ira arcar com qualquer despesa referente a
transportes, seguros, diarias e hospedagens e outras que nao especificadas nesta clausula.

A licitante garante o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informagoes, documentos e
especificagoes que a ela venham a ser confiados ou que venham a ter acesso em razao dos servigos
prestados, nao podendo, sob qualquer pretexto, revelal-os, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar
conhecimento a quaisquer terceiros.

Com referenda aos equipamentos que se encontram em perfodo de garantia do fornecedor, a

contratada somente apresentara um diagnostico relatando os possiveis problemas constatados, sendo

que a solugao fica de responsabilidade do fornecedor.

A assistencia tecnica somente sera de mao-de-obra, a empresa prestadora dos servigos fornecera a

Prefeitura Municipal de Sao Valerio um laudo dos equipamentos e eventuais necessidades de

substituigoes de pegas, ficando sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Sao Valerio, a

aquisigao e fornecimento das pegas.

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGAQOES

Compete a Contratada:

• Arcar com todas as despesas referentes a execugao dos servigos contratados.
• Prestar os servigos em estrita conformidade com as especificagoes deste instrumento, os quais

serao executados na sede da Prefeitura.
• Assumir integraimente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais,

trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagoes civis e quaisquer outras que

forem devidas a funcionarios da empresa, ficando a Prefeitura isento de qualquer vinculo

empregaticio para com os mesmos.
• Assinar o Contrato no prazo de 03 (tres) dias uteis a partir da convocagao da Administragao,

nos termos do artigo 64, Lei Federal n° 8.666/93, quando houver Contrato.

• Executor os servigos ora pactuados, com todo o zelo e diligencia, dentro dos prazos, das

normas e da legislagao atinentes a cada materia, respondendo com idoneidade tecnica e

regularidade dos mesmos.

• Reparar, corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Contratante, dos

servigos efetuados em que se verificarem vicios ou incorregoes resultantes da execugao dos

servigos.
• Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os

Artigos 14 e 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), ficando o

Contratante autorizado a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, o valor

correspondente aos danos sofridos.
• Instruir o prestador do servigo a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a nao executor atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao

Contratante toda e qualquer ocorrencia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.
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Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao
dos servigos.
Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, responsabilizando por
danos causados aos mesmos
A Contratada devera atender, as solicitagoes feitas pela Prefeitura, promovendo o reparo do
equipamento in-loco, ou a retirada dos equipamentos.
O servigo de manutengao inclui a configuragao e ativagao de softwares necessarios ao
funcionamento dos equipamentos.
Todos os procedimentos legais exigidos pelos orgaos publicos serao providenciados e de
responsabilidade da Contratada, inclusive as despesas decorrentes desses procedimentos
legais.
Os servigos de assistencia tecnica deverao ser prestados pela contratada visando o perfeito
funcionamento dos equipamentos, tanto na parte de hardware como de software,
promovendo por sua conta e responsabilidade, manutengao e instalagao de programas e
configuragoes.

Compete ao Contratante:

Exigir o fiel cumprimento do objeto da contratagao, bem como zelo na prestagao dos servigos
e o cumprimento dos prazos;
Fornecer, sempre que for necessario e quando for solicitado pela CONTRATADA, informagoes
adicionais pertinentes d execugao dos servigos;
Efetuar o pagamento na forma convencionada na Clausula Sexta, desde que preenchidos as
formalidades previstas;
A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do
contrato.
Colocar a disposigao da Contratada toda a documentagao necessaria para a perfeita
execugao dos servigos solicitados.
Disponibilizar a infraestrutura de material, equipamentos e pessoal de apoio nas diligencias de
trabalho necessaria ao bom desempenho dos servigos contratados.

CLAUSULA OITAVA - DO PREQO E PAGAMENTO

Pela execugao do objeto deste contrato, o Contratante pagara a Contratada, conforme planilha
abaixo:
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DESCRICAOITEM UNID. QUANT. VALOR / UNIT. VALOR TOTAL

Contrataqao de servicpos de informdtica,
compreendendo
equipamentos e de rede, bem como sistemas
operacionais para a Prefeitura Municipal de Sao
Valerio, no perfodo de janeiro a outubro de
2021.

manutenpao dea
1 R$ 1.650,00Mensal 10 R$ 16.500,00

R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais)

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execupao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.
O pagamento sera efetuado atraves de transference on-line, ate o dia 20 (vinte) dias do mes
subsequente ao vencido, de acordo apresentagao de Nota Fiscal dos servigos efetivamente
prestados, atestados e protocolados na Secretaria Municipal de Gestao e Finangas.

CLAUSULA NONA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorara por 10 (dez) meses de
( janeiro a outubro de 2021), podendo ser prorrogado conforme inciso II, do art. 57, da Lei 8.666 de 21
de junho de 1993 e suas alteragoes, por iguais e sucessivos periodos, atraves de Termo Aditivo e desde
que haja interesse entre as partes.

CLAUSULA DECIMA- DOS RECURSOS E DOTACAO ORQAMENTARIA

Os recursos financeiros para a liquidagao de despesa decorrente do presente contrato ocorrerao em
conformidade com o orgamento para o exercicio de 2021, a saber:

PREFEITURA MUNICIPAL

DOTAQAO ORCAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
brgao Unidade

Orcomentoria
Fungao Subfungao Projeto/

Atividade
Categoria

economico
Programa Grupo de

Despesa
Modalidade de

Aplicogdo
Elemento

de despesa

03.03.00 03.03.01 04 122 0404 2.004 3 3 90 39

FONTE DE RECURSO: 10 RECURSO PROPRIO
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO DO CONTRATO
O presente Contrato podera ser rescindido antecipadamente, conforme facultam os artigos 77 a 80da Lei n° 8.666/93 e alteragoes posteriores.
A Fundo Municipal de Saude fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razoes plausiveis e deinteresse coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e epoca daexecugao do contrato, depois de notificada, do ato, a parte contratada, com antecedencia minimade 05 (cinco) dias, sem onus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Publico e devidos fins dedireito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

Constitui responsabilidade da CONTRATADA as eventuais falhas decorrentes de impericia naexecugao dos servigos, exceto se as mesmas originarem de informagoes, declaragoes oudocumentagao inidonea ou incompleta que Ihe forem apresentadas, bem como omissoes proprias doCONTRATANTE ou decorrente de desrespeito a orientagao prestada.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA NATUREZA DO CONTRATO

O presente contrato tern natureza de prestagao de servigos com remuneragdo a titulo honorario, semqualquer vinculo empregaticio, o que desobriga o contratante de onus trabalhista e indenizatorio,ressalvado as condigoes aplicaveis aos trabalhos autonomos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA INEXECUQAO E RESCISAO

• A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao com as consequenciascontratuais e as previstas na Lei 8.666/93 e alteragoes, bem como, a rasura das requisigoes,ensejando ainda representagao criminal,

• O presente Contrato sera rescindido de pleno direito, independente de interpelagao judicial ouextrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I do Artigo 79 e nas demaissituagoes previstas nos incisos XIII a XVI do Artigo 78, todos da Lei 8.666/93 e alteragoes.
CLAUSULA DECIMA QUINTA- TRIBUTOS

• E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os onus tributaries, encargos sociais e trabalhistadecorrentes deste Contrato.
• O CONTRATANTE, quanto fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributosa que esteja obrigado pela Legislagao Vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas,nos prazos legais.
• Cabera a CONTRATADA toda responsabilidade peio onus e obrigagoes decorrentes da

Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MULTA CONTRATUAL
Fica estipulada uma multa de 10% (dez por cento) do valor residual do presente instrumento a sersuportada pela parte que descumprir quaisquer destas clausulas contratuais a contratuais,independentemente da reparagao do dano causado a parte prejudicada.

CLAUSLA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAgAO
O CONTRATANTE, apos assinatura deste Contrato, providenciara a sua publicidade, por extrato, noplacar da Prefeitura Municipal de Sao Valerio/TO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DO FORO E COMARCA
Quaisquer pendencias deste instrumento serao resolvidas no Foro da Comarca de Peixe - TO, para issoacordam as partes.

Sao Valerio/TO, 15 de Janeiro de 2021.

F. M. Sao VaierkrAL DE SAO VALERIO
OLIMPIO 150S SANTOS ARRAES

‘-f'refeito Municipal
Contratante

PREFEITURA Ml
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JANNILSON PEREIRA RIBEIRO COSTA
CNPJ n° 36.569.869/0001-07

Contratada

TESTEMUNHAS

X'

Nome:
CPF:

Nome:F!\lx>


