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CONTRATO Nº 096/2018

QUE ENTRE SI CELEBRAM: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ.
sob o Nº. 27.167.311/0001—04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, Nº. 20,
Centro, Ecoporanga/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS
DAL COL, brasileiro, separado judicialmente, residente nesta cidade, portador
do CPF sob o nº. 478.812.757—1 5 e, da Cédula de Identidade nº. 189.546-SSP-
ES, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ÁGAPE
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, sediada na Praça Presidente Getúlio
Vargas, nº 35, sala 906, Centro, Vitória/ES, inscrita no CNPJ sob o nº.
02.548.735/0001-80, representada neste ato por seu administrador Sr.
MARCOS PONTE DE AQUINO, casado, residente e domiciliado à Av.
Estudante José Júlio de Souza, nº 1000, apto 603, Praia de Itaparica, Vila
Velha/ES, inscrito no CPF sob o nº. 985.971.757-53, Tel.: (27) 3345-0818,
doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as
cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezoito (2018), 0
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com
base no Processo nº 213/2018— PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, nos termos da Lei
8.666/93, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e
condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços em tecnologia da informação, incluindo os serviços de implantação,
fornecimento de licença, manutenção e suporte e hospedagem mensal de ferramentas web
integrada, mediante a execução das atividades e demais características e especificações
técnicas contidas na tabela a baixo:

l ITEM * DESCRIÇÃO UNID. QTD. PRAZO VALOR: MES ,lw— . _ r —-g
) 01 Implantação do Portal OHcial da Prefeitura de Ecoporanga UN 01 01 R$ 6.200,00
1 02 Fornecimento de Licença do Portal da Controladoria e e-SIC da UN 01 01 R$ 3.800,00L Prefeitura de Ecoporanga ;* ,
l 03 Treinamento na operação do Portal Oficial da Prefeitura de Ecoporanga l SV 01 01 R$ 2.000,00
' (Turma com até 10 alunos), e Carga Horária de 04 horas , 5
W 04 Treinamento na operação do Portal da Controladoria da Prefeitura de? SV [ 01 01 R$ 2.000,00
* Ecoporanga (Turma com até 10 alunos), e Carga Horária de 04 horas ,
] 05 Manutenção e suporte mensal do Portal Oficial da Prefeitura de MES 12 12 R$ 7.440,00: Ecoporanga :

06 Manutenção e suporte mensal do Portal da Controladoria da Prefeitura ; MÉS 12 12 R$ 6.660,00
de Ecoporanga

07 ' Hospedagem dos Portais e da base de dados MES 12 12 R$ 2.640,00 _,»,
g 08 = Hospedagem de até 100 contas de correio eletrônico, com capacidade MÉS 12 12 R$ 8.400,00

, de 1068 cada1 _ TOTAL: R$ 39.140,00
2. CLÁUSULA SEGUNDA— VIGÉNCIA
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2.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo estender-se por igual
(is) e sucessivo (s) período (3), limitado a 48 (quarenta e oito) meses, de acordo com o art. 57,
incisos li e N, da Lei 8.666/93 e suas alterações, por se tratar de serviços de natureza continua.

2.2. No Acórdão 87/2000, 2ª Câmara, o TCU explicou que “a diferença entre serviço
contínuo e serviço não contínuo está na essencia/idade do serviço prestado, sendo
essencial aque/e serviço que, se interrompido, para/isa o fluxo das atividades da
administração pública”.

2.3. O contrato terá inicio a partir da publicação resumida no Diário Oficial do Estado
do Espírito Santo e no Diário dos Municípios.

3. CLÁUSULA TERCEIRA — nos PREÇOS E:CONDlÇÓEiSDEãWGAMENTO % . _,

3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$: 39.140,00 (trinta e nove mil cento e quarenta
reais).

3.1.1. O valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), corresponde a implantação do
portal, fornecimento de licença e treinamentos.

3.1.2. 0 valor mensal dos serviços de manutenção, suporte e hospedagem
corresponde a R$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais), totalizando 0 valor de
R$ 25.140,00 (vinte e cinco mil, cento e quarenta reais), referente a 12 (doze)
meses.

3.2. Será efetuado o pagamento em até 15 (quinze) dias úteis, em conta corrente, após
a confecção da nota de liquidação da despesa, efetuada pela Secretaria Municipal de
Finanças, tendo sido a Nota Fiscal devidamente atestada pelo Orgão Requerente

3.3. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação à Prefeitura de
Ecoporanga/ES, de documentos fiscais hábeis, sem emendas ou rasuras. Os
documentos fiscais, após conferidos e revisados serão encaminhados para
processamento e pagamento de acordo com a informação da Secretaria competente.

3.4. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, a pedido Órgão
Requerente, as Certidões Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de
regularidade fiscal, que estejam vencidas após o procedimento licitatório

3.5. O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples,
sendo expressamente vedada a contratada a cobrança ou desconto de duplicatas
através da rede bancária ou de terceiros.

3.6. O Município de Ecoporanga—ES, reserva—se o direito de descontar das faturas,
valores referentes a inadimplemento contratual e/ou exigidos pela legislação Federal,Estadual e Municipal. '
3.7. A contratada deverá apresentar nota fiscal de acordo com o que estabelece o
PROTOCOLO lCMS 42, de 3 de julho de 2009.

3.8. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes e penalidades
eventualmente aplicadas.

3.9. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

3.10. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade
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ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços oucorreção monetária. .
4. CLÁUSULA QUARTA — DAS. OBRIGACOES“ DA CONTRATADA _

4.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de Referência —Anexo I;

4.2. Responsabilizar-se pela entrega do material/execução dos serviços, ressaltando
que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas
obrigações serão de responsabilidade da contratada;

4.3. Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado;

4.4. O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado
considerar—se-á como infração contratual;

4.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado;

4.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato,
confirmados por escrito;

4.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do
contrato, compreendidas todas as despesas.incidentes direta ou indiretamente no
custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de
deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo;

4.8. Designar pessoal qualificado para a execução das atividades descritas neste
edital, responsabilizando-se pela qualidade da prestação dos serviços, com a
utilização de todos os recursos materiais e humanos necessários à sua execução,
efetuando a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante, com
relação aos serviços objeto deste edital;

4.9. Apresentar mensalmente a Prefeitura de Ecoporanga relatórios dos serviços
executados.

5. CLÁUSULA QUINTA— DAS OBRIGACOES, DACONTRATANTE

5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;

Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais;

5.2. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo;

5.3. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA,
dando-Ihe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e
empregados da contratada, cumprindo com as obrigações preestabelecidas;

5.4. Comunicar por escrito a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;

5.5. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma e destinada a Instituição e se as
especificações são as mesmas descritas neste termo de referência;
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5.6. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não
prestação do serviço, apontando as razões de sua não adequação aos termos
contratuais;

5.7. A Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
o cumprimento das especificações e condições deste objeto;

5.8. O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação,
da sua conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica
competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado,
6. CLÁUSULA SEXTA— DA VINCULAÇÃO

6.1. A prestação do serviço prestado pela contratada, encontra—se vinculado Pregão Presencial
Nº 012/2018, bem como as propostas financeiras dos proponentes e a ata originada da referida
licitação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DASATRIBUIÇÓES.DQ'GESTOR DOCONTRATO .
7.1 O Gestor do Contrato e' a pessoa designada pela Autoridade Competente para
acompanhamento da execução do Contrato com as seguintes atribuições:
7.1.1. Acompanhar a Prestação dos Serviços, verificando se está em acordo com o
Edital.

7.1.2. Comunicar, por escrito qualquer descumprimento das cláusulas contratuais.
7.2. O gestor responsável sera' designado pelo Órgão Requerente. Na omissão da
indicação do gestor será reconhecido o próprio responsável pelo órgão requerente.

8. CLÁUSULA OITAVA ams ATRIBUIÇÓES no msm; ao commo ' ' &

8.1 - A fiscalização do contrato será feita pela Secretaria Municipal de Administração,
sendo designado o servidor;

8.2 - O serviço - objeto deste certame - a ser adquirido será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da
Administração Municipal, servidor responsável, por meio de portaria especifica, a
quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e a
certificação da nota fiscal/fatura correspondente aos serviços fornecidos.

8.3 - A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada
para retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias
que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.
8.4 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor
designado para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser
solicitadas a Administração Municipal, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

8.5 - A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente
designado pela Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8666/93, que deverá
atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas
estabelecidas nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.
8.6 — A Fiscalização terá direito de exigir a síJbstituição de qualquer funcionário da
Contratada que apresentar comportamento desrespeitoso para com a população em
geral, ou que estiver solicitando vantagens indevidas.
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9. CLÁUSULA NONA— DAS'SANÇÓES ADMINISTRATIVASÍÍ'; ' » ª º '

9.1. As sanções administrativas obedecerão ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93, "in totum”.

9.2. Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente
sobre o valor da proposta apresentada, nos casos de: não atendimento do prazo de
assinatura do contrato; descumprimento do prazo estipulado no edital para a retirada
da Ordem de Fornecimento; no atraso quanto ao prazo de execução dos serviços ou
pela recusa em executar o objeto desta licitação, calculada pela fórmula M = 0,01 x
C x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D =
número de dias em atraso;

9.3. Constitui em faltas que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens 20..1
e 20.2 e ainda:

9.3.1. Recusa ou atraso para emitir a nova proposta, alterada pela etapa de
lances/negociação.

9.3.2. Recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração.

9.3.3. Recusar—se a receber a requisição, Nota de Empenho, injustificadamente, ou se
havendo justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade.

9.3.4. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato.

9.4. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias úteis do
indicado para entrega do objeto.

9.5. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas pela Contratada, sendo-Ihe assegurada a ampla
defesa e o contraditório.

9.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.

9.6.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

9.6.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso.

9.6.3. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.

9.6.4. Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou
não os demais sansões contidos no Artigo 87 da Lei 8.666/93.
10. CLÁUSULA DÉCIMA—RECURSOS FINANCEIROS ; ;* ; ! ' i — ' ' ' . , .

10.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação
orçamentária:

060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO
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122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
003 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.008 - MAN UTENÇÃO Dos SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Parágrafo Único — No inicio do próximo exercício, será emitida a Nota de Empenho
para atender às despesas inerentes ao contrato, correspondentes ao exercício de
2018.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃODO CONTRATO? '

11.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8. 666/93 e suas
alterações respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar a outra.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA REVISÃO " '

12.1 Poderá ser promovida a revisão contratual conforme o disposto no artigo 65, inciso | letra
“"b da lei 8. 666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL _

13.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.

65 da Lei 8. 666/93 observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.
14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- -DISPOSIÇOES GERAIS

14.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as normas
legais vigentes.

1 5. CLÁUSULADÉCIMA QUINTA - FORO

15.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de
Ecoporanga, ES.

15.2. E, por estarem acordes, e o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme,
assinado pelas partes em presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três)
vias de igual teor.

MUNICÍPI E ECOPORANGA— Es
ELIAS DAL cOL
CONTRATANTE« ,I :, ""”"—"”Na

.a “A” ,/ ,_N — M..—».“.
[AGAPÉ ASSESSORIA E CONSULTORIA “LTDA
MARCOS PONTE DE AQUINO
CONTRATADA , ª

RAMON SANTANA GAVA
Fiscal
Matricula 405047
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TESTEMUNHAS:

» ' » ,' '.... . ' ,ª ':— »' .*Maia?) ;Ç/ r Lc. lv». .u ;. :“; (ti;—v _ %% ua,.

CPF No: gm “;;;“; gnv,—% CU
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