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CONTRATO N° 105/2018 ^

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ N°. 14.798.479/0001-68, situada a Avenida Floriano 
Rubim, n°. 1279 - Centro - Ecoporanga-ES neste ato representada 
pela Secretária Municipal de Saúde, a Sr. a LÚCIA BARBOSA 
KAISER, brasileira, divorciada, portadora do CPF N°. 009.826.897- 
05 e cédula de identidade n°. 991.153-SSP-ES, residente e 
domiciliada neste Município, doravante denominada CONTRATANTE 
e E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ/CPF sob o n° 39.781.752/0001-72, 
sediada na Avenida Koehler, n° 238 - Centro, na cidade de Domingos 
Martins/ES - CEP: 29.260-000, representada neste ato por seu 
administrador Sr. ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF sob o N° 979.001.257-87 e RG sob o n° 1.087.262- 
SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida Kurt Lewin, n° 1000 - 
Centro na cidade de Domingos Martins/ES - CEP: 29.260-000, 
doravante denominado(a) CONTRATADA, fica justo e contratado, 
consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o 
seguinte:

Aos dezesseis (16) dias do mês de Julho (07) do ano de dois mil e dezoito (2018), o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos 
anteriormente qualificados, com base no Procedimento Licitatório Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL n.° 000025/2018 nos termos da Lei n° 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas 
e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 *  OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento, licenciamento, implantação, 
treinamento, manutenção e suporte de Sistema Informatizado Integral de Compras, 
Contratos e Licitações, Almoxarifado, Controle de Bens Patrimonias, Sistema de Controle de 
Frotas, Contabilidade Pública Eletrônica e Protocolo, para o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, conforme especificações e condições 
constantes neste Termo de Referência deste edital.
CLÁUSULA 2 - DA VIGÊNCIA T Í S M H H H ■ ■ H H M
2.1 O contrato deverá ter vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
2.2. Os contratos, decorrentes do Pregão deverão ter sua vigência adstrita ao exercício 
financeiro.

2.3. O contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei, desde que haja vantajosidade 
econômica.

CLiUSULA 3|fDOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMEÜTÉ— j | — RBfe
3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil quatrocentos 
reais);
3.2. O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, por serviços 
efetivamente realizados e aceitos, de acordo com o atesto efetuado pela fiscalização da 
Contratante, através de conta-corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, contados____________ Ç\
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da data de entrega dos produtos ou execução dos serviços, constantes no verso da Nota 
Fiscal/Fatura, juntamente com o instrumento de autorização, com visto do funcionário 
competente, do setor de recebimento definitivo da mercadoria, ou da comprovação da 
prestação dos serviços.
3.3. Na emissão da(s) Nota(s) Fiscal (is) /Fatura(s), o(s) licitante(s) vencedor (es) deverá(ão) 
descrever o serviço, obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida em sua 
proposta, bem como o número do processo e do Contrato.

3.3.1. Ocorrendo erro(s) na apresentação da(s) Nota(s) Fiscal (is) /Fatura(s), a(s) 
mesma(s) será (ão) devolvida(s) à(s) Contratada(s) para correção, ficando estabelecido 
que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação da(s) nova(s) 
Nota(s) Fiscal (is) /Fatura(s).

3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma, 
prejudicar a Contratante;
3.4.2. Inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o Município de 
Ecoporanga-ES, por conta do estabelecido neste Edital;
3.4.3. Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal (is) de Serviço/Fatura(s).

3.5. Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, junto 
com a(s) Nota(s) Fiscal (is) /Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados:

3.5.1. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a 
empresa, devidamente válida;
3.5.2. Prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 
devidamente válida;
3.5.3. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
devidamente válida;
3.5.4. Com vistas a agilizar o procedimento, necessário se faz que a(s) Nota(s) Fiscal 
(is) /Fatura(s) tragam consignadas o n° do processo que originou a contratação, o n° do 
contrato e dados bancários, com indicação do banco, agência e conta.

3.6. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação de serviços.
3.7. A Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe 
forem devidas pela Contratada em decorrência de inadimplemento deste Contrato.
3.8. É expressamente vedado ao licitante cobrança ou desconto de duplicatas através de 
rede bancária ou de terceiros.
CLÁUSULA 4 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
4.1. Obrigações da Contratada

4.1.1. Implantar o Sistema (inclusive migração de dados e treinamento) em ate 
15(quinze) dias após a assinatura do contrato;
4.1.2. Cumprir fielmente o que estipula este Termo de Referência o Edital e seus anexos.
4.1.3. Assumir inteiras responsabilidades civis, administrativas e penais por quaisquer 
danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela licitante, seus empregados, ou 
prepostos ao Município de Ecoporanga-ES, ou a terceiros;
4.1.4. Efetuar entrega de nota fiscal com toda descrição de serviços executados;
4.1.5. Assumir responsabilidade pela execução dos serviços de acordo com o previsto no 
edital, especificações técnicas, termo de referência e proposta do licitante;
4.1.6. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução desse instrumento, como estabelecido no art. 71 da lei 9.666/93
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4.1.7. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer 
outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer outro tributo que seja 
devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade;
4.1.8. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade das obrigações por 
ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
4.1.9. Capacitar o pessoal desta prefeitura de Ecoporanga/ES, responsáveis pela 
administração dos sistemas, através de treinamento teórico e prático para conhecimento 
de detalhes do sistema e dos instrumentos de controle e apropriação das informações 
que serão utilizadas;
4.1.10. Atender as chamadas no prazo máximo de 06 (seis) horas;
4.1.11. Ser responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados;
4.1.12. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem;
4.1.13. Prestar atendimento remoto quando necessário e de 15(quinze) em 15(quinze) 
dias disponibilizar um técnico para atender as demandas caso apresentada pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

4.2. Obrigações da Contratante:
4.2.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente 
Termo de Referência, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas 
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências que exijam medidas imediatas;
4.2.2. Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o(s) produto(s) licitado, 
executem a obra ou prestem os serviços, ressalvados os casos de subcontratação 
admitidos no ato convocatório e no contrato;
4.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas nos produtos, para que sejam substituídos;
4.2.4. Notificar a empresa eventuais atrasos na prestação dos serviços;
4.2.5. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas;
4.2.6. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
4.2.7. Efetuar pagamento no prazo previsto no contrato.

CLÁUSULA 5 - TREINAMENTO
5.1. A contratada devera apresentar proposta considerando que o treinamento devera 
abranger o nível técnico e usuários, após a assinatura do contrato a empresa devera 
apresentar no prazo máximo de 5 (cinco) dias plano de treinamento contendo os seguintes 
requisitos mínimos:

• Nome e objetivo de cada modulo;
• Publico alvo;
• Conteúdo programático;
• Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes, 

slides, livros, fotos etc.)
CLÁUSULA 6 - DOS PRAZOS DE ENTREGA, CONDIÇÕES
6.1. O recebimento do objeto desta licitação será fiscalizado pelo secretário da pasta 
requisitante, e dar-se-á mediante termo circunstanciado, na forma do § 1o e Inciso II, do Art. 
73, da Lei de Licitação da seguinte forma:
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6.2. A empresa contratada deverá iniciar o serviço em até 5 dias úteis após a assinatura da 
ordem de serviço e terá também um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a 
partir da emissão da ordem de serviços para concluí-lo.
6.3. O Local para prestação dos serviços e treinamentos, será repartições da Secretaria 
Municipal de Saúde.
CLÁUSULA 7 - DAS PENALIDADES
7.1. As sanções administrativas obedecerão ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 
8.666/93, "in totum".
7.2. A multa será estipulada pela seguinte fórmula: M = 0,02 x C x D. Onde: M = valor da 
multa; C + valor da obrigação; D = número de dias em atraso
7.3. Recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços 
e/ou Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 
pela administração;
7.4. Recusar-se a receber a requisição, nota de Empenho, injustificadamente, ou se 
havendo justificava, esta não for aceita pela Municipalidade;
7.5. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato;
7.6. A Contratante, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o 
contraditório.
7.7. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.
7.8. A multa a que se refere este item não impede que a Contratante rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei.
7.9. A multa a que se refere este item não impede que a Contratante rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sansões previstas na Lei.
7.10. A Multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do contratado faltoso.
7.11. 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.
7.12. Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou as 
demais sansões contidas no Artigo 87 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA 8 - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Administração especialmente designado, devendo anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados permitidos a contratação de terceiros para 
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição (Art. 67, Lei 8666/93).
8.2. A Secretaria Municipal de Saúde indicará, no momento oportuno, o fiscal para os 
contratos advindos deste registro de preços, ao qual caberá:

8.2.1. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais/Ata de Registro de Preços que 
fiscalizará, principalmente de suas cláusulas, assim como, das condições constantes do 
edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações da contratante e da 
contratada;
8.2.2. Reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer 
as estratégias da execução/fornecimento do objeto, bem como traçar metas de controle, 
fiscalização e acompanhamento do contrato;
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8.2.3. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais 
assumidas, constantes das cláusulas do contrato/Ata de Registro de Preços e demais 
condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc;
8.2.4. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão de fato superveniente ou outro qualquer, que possa 
comprometer a execução contratual e seu efetivo resultado;
8.2.5. Recusar o fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se 
encontra especificado em edital e seus anexos;
8.2.6. Observar o correto recebimento, se adequado ao especificado e aceito pela 
Administração; (Art. 73, da 8.666/93).
8.2.7. Impedir que empresa subcontratada viesse a executar efetuar a entrega de 
material quando não expressamente autorizadas para tal, no edital ou contrato;
8.2.8. Comunicar - por escrito - ao responsável qualquer falta cometida pela empresa. 

CLÁUSULA 9 - RECURSOS FINANCEIROS
9.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação 
orçamentária:
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 -SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1. A Contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei n°. 8.666/93 
e suas alterações, respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.
CLÁUSULA 11 - DA REVISÃO
11.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do 
contrato e/ou diminuição do preço.
CLÁUSULA 12 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1. 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.
CLÁUSULA 13 - DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Este Contrato é parte integrante do edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 
025/2018/PME/ES e aos termos da proposta vencedora.
13.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei n° 8.666/1993, Lei n° 
10.520/2002 e Decreto Municipal n° 5.235/2014 e demais legislações aplicáveis ao assunto. 
CLÁUSULA 14 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes destas contratações serão custeadas através do Recurso 
Fundo Municipal 15% C/C 16.666-9.
CLÁUSULA 15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. As informações sobre os produtos deverão ser submetidas à Secretaria Municipal de
Saúde, preferencialmente pelo e-mail: saudeecoporanaa@hotmail.com
<mailto:saudeecoporanaa@hotmail.com>.
15.2. E, por estarem acordes, é 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.
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Liicia Barbosa Kaiser
stária Mun ,de Saude

f u n B!
Lúcia Barbosa Kaiser
Secretaria Municipal de Saúde

E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 
Estevão Henrique Holz
CONTRATADA

TESTEMUNHA: CPF: TESTEMUNHA: CPF:

AVò •
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