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CONTKATO.N1]06/20zt

Pregão Eletrânico ne 043/2021
Processo administrativo ng 7476/202 1

O MUNICÍPIO DE PIÚMA, ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Av.
Felicindo Lopes, n'237, Acaiaca, Piúma/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.165.695/0001 18. doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito PAULO CELSO COLA PEREIRA.
brasileiro, casado, inscrito no CPF ng 031.516.777-70, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado, a
empresa TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, pessoa jui'ídica de direito privado, inscrita no
CNPJ n.o 07.829.326/0001-75 com sede na Rua Moura , n.e 307, bairro Centro, Cidade Castelo/ES, CEP n.g
29.360-000, neste ato representado legalmente pelo Sr. Marco Aurélio Ramiro, CPF n9 070.398.947-26.
doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este CONTRATO nos termos do procedimento
licitatório do Pregão Eletrõnico ne 043/2021, Processo nQ 7476/2021, conforme a Lei ne 8.66fi/1993, que se
regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem

CíÁUSU[.A PRIMEIRA i ])O OBIETO E DO KEGiWE DE EXECUÇÃO

1.1 - 0 objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços técnicos, com o fornecimento de licenças de uso do sistema integrado de gestão escolar,
para atender as demandas da secretaria municipalde educação e unidades de ensino municipal de
nosso município, assistido de uma solução acadêmica e administrativa, com serviços que incluem a
customização, conversão de dados, implantação, treinamento e suporte técnico preventivo,
corretivos e evolutivos que garantam a eficiência do sistema, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Educação do Município de Piúma, conforme detalhamento e demais condições constantes do
Anexo 01, que integra o presente Edítalpara todos os fins
1.2 - A execução do serviço será conforme solicitação da Secretaria de Educação, devendo ser iniciada em um
prazo Máximo de 15(quinze) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria
requísitante.

CLÁUSULA SEGUNDA i DO AMPARO l.EPAL.E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.í- o presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão eletrõnico, sob
043/2021, Processo Administrativo nP 7476/2021 nos moldes da Lei Federaln' l0.520/02 e Lei Federaln'

2.2- Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas, que
compõem o Pregão Eletrõnico nQ 043/2021. completando o presente contrato para todos os fins de direito.
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

8666/93

ClÁuSUlA TERCEiKA - DA VIGÊNCIA
3.1 - O contrata terá vigência l)elo período de IZ(goze) meses, contados a partir da assinatura do contrato,

na fot-ma da Leí. podendo ser prorrogado, a critério da Administração, por iguais e sucessivos períodos.
limitados a 48 (Quarenta e oito) meses. (Art. 57. Incisa IV, da Lei 8.666/93).

3.2 - A prorrogação dependerá da comprovação de ser vantajosa para a Administração, considerando as
condições da contratação e os preços praticados no mercado na época da prorrogação.

E DA FISCAHZA 9,
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4.1- O prazo para entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviço cnlitida pela própria
Secretaria.

4.2- A Secretaria requisitante, será responsável pela gestão e fiscalização deste Contrato, em conjunto com o
Fiscaldo Contrato designado, a quem caberá aprovar o (s) produto (s) a serem entregue, bem como atestar as
notas fiscais.

CLÁUSULA QUINTAL DQS RECURSOS ORÇAMENTÁRIQS
5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação na modalidade Pregão Eletrânicc
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária

Órgão Dotação Despesa
Ficha Fonte

Secretaria de

Educação oooo07001.1212200112.022 l 339039 163 l 1111

CLÁUSULA SEXTA F DO VALOR
6.1 0 Município de Piúma/ES pagará a Contratada pela entrega do objeto o valor globalde R$135.100,00
(cento e trinta e cinco mil e cem reais) conforme relação de itens do Anexo Ido Contrato.
6.2- No preço Já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, direitos trabalhistas,
encargos sociais, seguros e transporte, necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado, que porventura
venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado.

7.1 - Os preços firmados entre os contratantes são passíveis de reajuste, desde que o contrato tenha duração
igual ou superior a um ano, após 12(doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, utilizando-se
a variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, aditando-se a seguinte fórmula:

AÚ00 RliAIUSTii E iieBaiaüêKIB ⑧ÇQNâ BICO-FINANCEIRO

Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual(antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do item 7.1 desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo
ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
7.2 - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA
7.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo.
ocorrerá a preclusão do direito.
7.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o
contrato
7.3 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65, 11, "d". da Lei nQ 8.666/1993, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, visando manter o equilíbrio econâmíco-financeiro do contrato.
devidamente fundamentado e comprovado, atendidas as condições previstas em lei.

Onde
Pr = P + (P x V)

CLÁUSULA OITAVA i'l)AS aBRIl
8.1 - A CONTRATANTBgb!.j94se a

PARTES

a) Consultar a CONTRATADA somente através das pessoas que foram treinadas para a utilização do sistema.
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b) Enviar à CONTRATADA solicitação, por escrito ou através dos meios estabelecidos, com detalhes e
precisão, descrevendo os problemas ou pendências relativas ao software, bem como identificando os
programas envolvidos.

c) Disponibilizar à CONTRATADA, sempre que por esta solicitada, os equipamentos e softwares
complementares necessários à execução dos sistemas contratados, conforme condições mínimas sugeridas

d) Informar à CONTRATADA o dia e horário de disponibilidade do equipamento e o nome do responsávelpela

requisição do serviço.

e) Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato. para evitar transtornos,
como perdas de dados ocasionados por falta de energia, problemas de hardware, operação indevida ou não
autorizada, invasão de softwares externos (tais como o vírus);

f) Disponibilizar à CONTRATADA. ambiente adequado para que sejam ministrados os treinamentos
g} Nos casos onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá deter condições técnicas e
legais para possíveis alterações nos filtros, mantendo, assim, permanente condições de uso, com vistas a dar
maior agilidade, eficiência e segurança à prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO/ MANUTENÇÃO/
f\TUALIZAÇÃO). A reconfiguração clo sistema de comunicação se necessário não deve gerar ânus para a
CONTRATANTE

h) Disponibilizar os recursos materiais (instalações e equipamentos) e humanos [servidores ou funcionários)
necessários à execução do contrato, cooperando efetivamente com a sua execução, durante todo o período de
vigência contratual, dentro do seu horário de expediente e nos dias e horários previamente agendados entre
as partes:

) Manter pessoal habilitado e adequadamente treinado (com conhecimentos básicos de informática) para a
operação do sistema e para a comunicação com a CONTRATADA, e prover, sempre que ocorrerem quaisquer'
problemas com o SISTEMA, toda a documentação, relatórios e demais informações que relatem as
circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos.
j) Definir os responsáveis pela área de informática por escrito. aos quais a CONTRATANTE deverá reportar-se
para esclarecimentos de dúvidas técnicas e operacionais.
k) O SISTEMA é fornecido na forma de código objeto, não sendo permitido ao CONTRATANTE, ou qualquer de
seus representantes, prepostos, servidores, funcionários, procuradores ou terceiros interessados, de
qualquer forma, totalou parcialmente, a título gratuito ou oneroso, provisório ou permanentemente: Copiar.
alterar, ceder, sub-licenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar, transferir, o sistema objeto
do presente contrato, assim como seus manuais ou quaisquer informações relativas ao mesmo. E ainda.
modificar as características do(s) programa(s). móduloCs) de prograilla(s), rotinas ou quaisquer partes da
estrutura do SISTEMA, amplia-los, altera-los ou descompilá-los de qualquer forma, sem a prévia expressa da
anuência da CONTRATADA, ficando estabelecido, desde já. que quaisquer alterações que devam ser efetuadas
to sistema. ainda que de interesse da CONTRATANTE e autorizada pela CONTRATADA. a qualquer tempo, só

poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela mesma.
1) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e
preços pactuados;
m) Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
n) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa no prazo estipulado;

) Cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência

A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais e legais

8.2 - A CONTRATADA obriga-se a
3
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a) Fornecer o sistema nas condições e especilícações descritas neste instrumento, instalando-o diretamente

ou por intermédio de terceiro, devidamente credenciado, na plataforma de hardware/sofhvare requerida
pela CONTRATANTE ou, na plataforma estabelecida na proposta da CONTRATADA;

b) Prestar suporte técnico no horário comercial, por chat, acesso remoto, telefone e quando não resolvido, ser

realizada visita técnica presenciais nas escolas onde softwares estarão sendo utilizados

c) Tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão logo seja notificada. por escrito, de algum
problema constatado no software
d) A contratada deverá visitar o local onde será instalado o software de 2ê a 6ê feira no horário de 07 às 17
horas, na Secretaria Municipalde Educação.
e) Não serão aceitas justificativas por parte da contratada alegando desconhecimento do local e condições
dos equipamentos existentes, nem de eventuais dificuldades para a execução dos serviços.
f) Deverão ser corrigidas imediatamente as deficiências apontadas pela contratante quanto à execução.
g) Responsabilizar-se pelos danos causados a administração ou a terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato. não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo órgão competente;
h)Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e comerciais resultantes do
contrato

i) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas as
condições de qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência
i) Manter totalsigilo das informações constantes nos arquivos da CONTRATANTE;
k) Fornecer ao CONTRATANTE as novas implementações e as correções dos eventuais erros existentes no
pi'oduto licenciado, entre os quais se definem as incorreções encontradas entre as especificações contidas na
documentação dos mesmos e a sua operação
1) Manter em seu quadro de funcionários técnicos aptos a efetuar o atendimento adequado ao
CONTRATANTE. com nível de conhecimento compatível com o grau de dificuldade e/ot.i inconsistências
eventualmente apresentado pelo (s) sistema [s). durante todo o período do contrato;
m) Responsabilizar-se, única e exclusivamente, por todo e qualquer despesa de ordem trabalhista.
previdenciária, e demais encargos sociais, t'elativamente aos seus técnicos, durante e na prestação dos
serviços ora contratados, ainda que em atividade nas dependências do estabelecimento do CONTRATANTE
n) Prestar assistência permanente ao CONTRATANTE, durante a vigência do presente contrato, solucionando
dúvidas na implantação e durante o processamento do sistema. Essa assistência poderá ser por escrito. e-
mail, telefone, ou outro meio de consulta on-lhe que venha a ser acordado entre as partes
o) Fornecer aos servidores e funcionários, previamente designados pelo CONTRATANTE, treinamento
adequado e necessário ao bom funcionamento e operação dos sistemas, com carga horária mínima de 24
[vinte e quatro) horas de duração
p) Se durante o treinamento for verificado o aproveitamento insatisfatório de qualquer dos servidores ou
funcionários do CONTRATANTE para o manuseio e operação dos sistemas, tal fato será comunicado ao
CONTRATANTE, que deverá providenciar a substituição do servidor, no prazo máximo de 48 hs (Quarenta e
oito horas) da respectiva comunicação
q) Qualquer treinamento adicional decorrente da eventual substituição pelo CONTRATANTE de servidor já
treinado, poderá ser por esse solicitado, sem gerar mais nenhum ânus a CC)NTRATANTE e em data a ser
estabelecida pela CONTRATADA, de comum acordo com a CONTRATANTE;
r) Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório dos servidores ou funcionários do CONTRATANTE
decorre de inaptidão do treinador designado pela CONTRATADA, esta deverá promover a sua substituição no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), reiniciando o treinamento com observância da carga horária
mínima de que trata o capuz desta alínea, sem qualquer ânus adicionalao CONTRATANTE
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s) Sempre que solicitado pelo Gestor de Contrato. prestar esclarecimentos sobre eventuais alas ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da
prestação dos serviços contratados;
t) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a AdtT)Inistração
Pública, apresentando os comprovantes de regularidade fiscal, sociale trabalhista;
u) A CONTRATADA obi'iga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, as supressões ou acréscimos que
se fizerem no objeto contratado eln até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global inicial
atualizado do contrato;
v) A CONTRATADA não será responsabilizada pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões
administrativas, gerenciais ou comerciais, tomadas com base nas informações fornecidas por quaisquer dos
sistemas;
x} Em caso de encerramento do contrato, A CONTRATADA fica autorizada a proceder a desinstalação do
software, deixando disponível, contudo, o banco de dados utilizado pelo sistema, que é de propriedade do
CONTRATANTE
w) Dis})onibilizar o Banco de Dados, bem como à Assistência Técnica necessária para implantação de novos
Sistemas que a Administração Municipal, venha contratar corri terceiros;
z) Manter assistência técnica na sede do município, quando solicitado com antecedência de 02 (dois) dias e,

em caso de emergência. deverá realizar o atendimeTlto no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas).
mediante solicitação da Secretaria competente, sem ânus para o Município de Piúma e também de forma
remota

CLÁUSULA NONA á00 PAGAMENTO

9.1 - A nota fiscal/natura deb erá ser apresentada ao Fiscaldo Contrato ou do responsável pelo recebimento do
Bem ou Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, (lue deverá receber o Betn ou Serviços nas
condições aqui estabelecidas.

9.2 - Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver.

9.3 - A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 dias clo atesta
do recebimento.

9.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento.

9.5 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente
por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas no Edital

9.6 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que
a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente
rlo que se refere às retenções tributárias

9.7 - A CONTRATADA, optante pelo Simples. deverá apresentar. juntamente com a nota fiscal/futura.
declaração. conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF n' 480, de IS/12/2004
[substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n' 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará
sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.

9.8 - A nota fiscal/natura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e real)resentação,
interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente
a partir de sua reapt'esentação

9.9 - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e
municipal, além da Previdência Sociale junto ao FGTS (CRF e CNDT)
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9.10 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração,
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite
fixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

9.11 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com
utilização da seguinte fórmula
EM = N x VP x l

Onde: EM = Encargos moratórios; / N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;/ VP = Valor da parcela a ser paga;/ 1= índice de compensação financeira, assim apurado:

l = (1'X/100) /365

TX = Percentualda taxa anualdo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE

Parágrafo único - Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas fiscais devidamente
atestada pela (s) Secretária (s) requisitante (s). juntamente com o atesta do servidor Sr. Leonel Silveira
Alphoim, matricula 8598, designado pela Secretaria para fiscaldo contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA$ PENALIDADES
10.1 -- À Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital. sujeitando-se às
penalidades constantes no art. 7e da Lei nQ l0.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei ne 8.666/1993,
conforme o disposto

b) multa

c) suspensão temporária de participação em licitação
d) declaração de inidoneidade
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
l0.2 - advertência - nos casos de:

a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatóriol
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.
l0.3 - multas - nos seguintes casos e percentuais:
a) MULTA POR MORA - 0.33% [zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias,
incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de descumprimento do prazo estipulado para a
prestação do(s) serviço(s). que será calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como correspondente
M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso

b) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor globalda contratação.
pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em prestar o(s) serviço(s), aplicada cumulativamente com a
multa estabelecida no item anterior;
I0.4 - suspensão temporária de participação em licitação:
l0.4.1 -susPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o Município de Piúma
por um período de 2 (dois) anos. nos casos de recusa em prestar o(s) serviço(s);
l0.5 - impedimento de licitar e contratar com a Administração

\,
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I0.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais. ggEeciflcamente nas hipóteses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto. não mantiver a proposta. falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidâneo ou cometer fraude fiscal.
l0.6 - declaração de inidoneidade:
l0.6.1 - DECLARAÇÃO l)E INIDONEIDA[)E para licitar on contratar com a Administração Pública. nos casos
de prática de atos ilícitos, incluindo os fitos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais
como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa. por um período de 2 (dois)

I0.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em
função da natureza e gravidade da falta cometida
I0.7 -- As multas previstas no Item I0.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas

l0.8 -- Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nQ 8.666/1993:

l0.9 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo.
ssegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa. o órgão promotor do certame deverá notificar o
licitante contratado, tbcultando-lhe a apresentação de defesa prévia
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento ou por
publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de
sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o localde entrega das razões de defesa;
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na
hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de lO (dez) dias consecutivos, devendo, em
ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federalne. 8666/93;
d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no
curso do processo licitat6rio e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao
localatlteriormente indicado, na ausência da comunicação;
e) Otbrtada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do
certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de
recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federalne. 8.666/93;

)s

judicialtnente, se for o caso

IO.IO - Os montantes relativos às multas moi'atória e compensatória aplicadas pela Administração poderão
ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas
efetivamente executadas do contrato;

10.11 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão
do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada

IO.12 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicialda diferença.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA +:l)A RESCISÃO
11.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato:

a)o não cumprimento de cláusulas contratuais;
b)o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
c)a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;
d)desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar c fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores
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e)con)etimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da
CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato
fja decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (recuperação judicial ou extrajudicial)
g)a dissolução da sociedade;
h)a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução deste contrato;
)razões de intei'esse público. de alta relevância e. amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que
se refere este contrato

l)a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial
atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas partes.
por meio de instrumento hábil
k)atraso superior a 90 (noventa] dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do
fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja pol'malimd44$jtuação:
l)a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. regularmente comprovada, impeditiva da execução deste
contrato;
m)descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

11.2- A rescisão deste contrato poderá ser

a)determinada por ato unilaterale escrito da CONTRATANTE

b)amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para CONTRATANTE

c) judicial, nos termos da legislação processual
11.3- Os casos de rescisão contratual serão fot'malmente motivados, nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa

12.1: O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, nos
terillos do Art. 109 da Lei ne 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5e da Constituição Federal, que deverá ser
protocolado no endereço mencionado neste Contrato
12.2- Dos fitos da Administração referentes a este Contrato cabem
12.2.1- Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, nos casos de:
a)Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária
b)Rescisão do contrato a que se refere o inciso Ido art. 79 da Lei 8.666/93.
12.2.2- Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato. nas
hipóteses não previstas no Item anterior
12.2.3-Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipalque aplicar a penalidade de declaração de
inidoneidade, no prazo de lO (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisão
12.3- A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por notificação pessoal
ou por correspondência com aviso de recebimento, e por Diário Oficial, no caso de não ser possívellocalizar a
Contratada.

12.4- Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo.
12.5- A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente, sendo os eventuais recursos
delas decorrentes dirigidos à própria autoridade competente, que deverá aprecia-lo no prazo de 05 (cinco)
dias úteis. podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para decisão do Prefeito
Municipal

8
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13.1 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrutlçãQ..seio..dg
forma direta ou indireta Quanto ao obieto deste contrato. ou de outra forma a ele não relacionada.
devendo garantir. ainda. aue seus orenostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA 0UARXA - OA PUBLICAÇÃO

14.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação oficialdo estrato deste contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA fÉ OO PORO
15.1- Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Piúma
ES

15.2- Para firmeza e como

03 (três) vias de igualteor

orova de haverem entre si. lust e avençados, é lavrado o presente contrato, em
(duas) testemunhas.

Piúma - ES, 19 de novembro de 2021

PAIJLO

PR

IV IhUHnra nl rnlan

TECSYSTEM TECNOLOGIA EM
SOF'rWARE LTDA:0782932600017

IVjA K{..U A.U RELI U KA Jvl l KU

TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

CPF: 097.264.23-40

Nome: Rosilene Monfradine D. Reinoso
CPF:094.072.927-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA

ANEXO 11- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 000106/2021

Pregão Eletrõnico N' 000043/2021

Processo: 007476 / 2021

ARP N' 000106/2021

Empresa: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 07.829.326/0001-75

Endereço: RUA MOURA, 307 - CENTRO - CASTELO - ES CEP: 29360000

Secretaria )oooe015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Lote   Especificação Marca unidade Quantidade    
oo001 0030073'

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO. ADAPTAÇÃO
CONVERSÃO E TREINAMENTO E SOFTWARE
sewiço de mplantação. adaptação.conversão e
[reinamento. software. da sistema integrado de
gestão escolar   SERÁ i.ooa

C
10 396.00

00002 00000732

SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE
TÉCNICO DE SOFTWARE
serviÇO de licença de uso e supere técnico de
software do sistema integrado ae gestão escolar   MES 12.000 C 124 704.00

rotalda Secretaria: 135.100.00
rotaIGeral: 135.100.00



Vitória, terça-feiíq, 23 de Novembro de 2021

Piúma
AJA DE REÇISTRO DE PREÇO NO 096/202i

PREGÃO ELETRÓNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.o 052/2021
Processo no 8457/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA/
ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18.
CONTRATADA: MONTEIRO E ZETUM LTDA. inscrita
no CNPJ sob o no 07.516,001/000].-32
OBIETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE LANCHES. MARMITEX. COFFEE
BREAK E OUTROS
VALOR GLOBAL; R$ 106.898,25 (cento eoitocentos e noventa e oito reais e vinte

Vigência: 12(doze)meses
24/11/2021 a 23/11/2022
Piúma/ES, 22/11/2021
Pa ulo Censo Cola Pe reira
Prefeito Municipal

e
centavos)r V

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO

SRP NO 057/2021 REPUBLICAÇAO
Processo Ro 9.056/2021

MUNICÍPIO DE PLUMA/ES, por meio
Oficial, torna público para

realiza rá

0
Pregoeira

de sua seis mil,
cinco

dos
conhecimento

modalidade de
tipo MENOR e

interessados que,
PREGÃO
PREÇO

licitação na
E LETRONICA

do tipo MENU)R PREÇO POR ITEM. cujo objeto
aquisição de luminárias e projetores led. A realização
do certame está prevista para o dia 06/12/2021,
as 08:00h. O Editalcompleto está à disposição dos
nteressados nos endereços eletrânicos; https://

www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e/au no
site da Prefeitura https://www.piuma.es.gov.br/
portal/transparencia/licitacao Informações através
do e-mail: pregao@piuma.es.gov.br

POR
na forma

ITEM .

Protocolo 751857

da Presidente Kennedy

Aviso de LicitaçãoPiúma 22 de novembro de 2021.
Fernanda da S. P. Parente

Pregoeiro Oficial- PMPProtocolo 751979
AVISO DE REPUBLICAÇAO E ALTERAÇÃO DO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS
N' 006/2021

Ata Registro de Preço
O Município de Presidente Kennedy/ES, através da
Comissão Permanente de Licitlação, torna pública a
REPUBLICAÇÁO e a ALTERAÇÃO nos itens 3.1, 3.2,
l0.5.2.1, ll e l0.5.3.1, ll do Editalda Tomada de
Preços no 006/2021, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para execução dos serviços
de estabilização de talude com solo grampeado,
tirantes e concreto projetado na Rua Jacques Sobres
no Centro de Presidente Kennedy/ES. Ressaltamos
que permanecem inalteradas as demais cláusulas
do Edital. ficando alterada a data de abertura e
[eaiização do.certame para o dia 08 de dezembro de
2021, às 09:30 horas

CONTRATO NO 106/2021
Pregão Eletrânico NO 043/2021
PROCESSE) N.o 7476/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA/
ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18.
CONTRATADO: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM
SOFTWARE LTDA . inscrita no CNPJ
07.829.326/0001 75
OBJETO: Contratação de empresa

fornecimento de licenças de uso do sistema integrado
de gestão escolar, para atender as demandas da

no0

deda prestação serviços técnicos 0para ICO

sob

especializa-
com

gestão
secre ta ria

escolar, para
municipal de

O Editalcontendo as referidas alterações encontra-se
disponível no site www.presidentekennedy.es.gov.
br ou no Setor de Licitação, situado à Rua Aula
Vivácqua, Ro 48, Centro, 2o Andar (em cima da Loja
Multiken), Presidente Kennedy/ES, nos dias úteis de
08 às llhs e de 12 às 17hs horas

ensino
educação

mu nicipio ,
e unidades

assistidomunicipal
de

de
serviços que

uma solução acadêmica
de nosso

e ad ministrativa . com

dados.
que incluema customização,

preventivo,
a
Secretaria
Piúma

e ficlênci a
Municipal de EducaçãoLJnicina

e

mplan tação ,
corretivos

treinamento e
conve rsão de

suporte técnico
quee evolutivos garantam

Presidente Kennedy/ES, 22/11/2021

conforme detalhamento
es constantes do Anexo OI, que

do conforme
do

solicitação
M u nicipio

da
de

Selma Henriques de SouzaPresidente da CPL

Edital para todos os fins
Valor Global : R$ R$135.100,00 (cento
e trinta e anca mii e cem reais)
VIGENCIA: 12 (doze) meses
19/11/2021 a 18/11/2022

ntegra o presente
demais condiçõ Protocolo 751439

Resultado de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABiLiT4ÇAO
E ABERTURA DE PRAZO PARA INTERPOSICAO DE
RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS Na 006/2020

Piúma/ES, 22/11/2021

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da
Comissão Permanente de Licitação, terna público o
resultado dejulgamento de HABILITAÇÃO da TOMADA
DE PREÇOS NO 006/2020 cujo objeto é a contrataçãoProtocolo 751610

DtlP.q l)FIC'l.\1 1)0 F.ST.A1)0 í)0 ESPIRTTi l)ata; Scgund

www.amunes.es.gov.br
br


