
CONTRATO N°: 004/2023

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA - PREQO E CONDIgOES DE PAGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 006/2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N°: 002/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI - PI, 
POR INTERMEDIO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI - PI E A 
EMPRESA STS INFORMATKLA LTDA - EPP, 
PARA O FIM QUE NELE SE ESPECIFICA, 

EM CONFORMIDADE COM O ART. 74, 
INCISO II, DA LEI 14.133/2 321.

SAO JOSE DO PIAUI
C & da vez m or!

End. ZXv. Central. 309, Centro. Sao Jose do Piau -PI 
CEF::>: 64.625-000 | CNF»J: 06.553.838/0001-99

2.1. Pelo objeto contratado, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor mensal de 

R$ 25.616,28 (vinte e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), 
sendo R$ 2.134,69 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) 
mensais, para o exercicio de 2023.

1.1. O presente contrato tern por objeto a “Contrata^ao de pessoa juridica especializada 

na Presta^ao de Services De manuten^ao, treinamento de pessoal, suparte tecnico e 

services de tecnologia da informa^ao para o funcionamento do sistema integrado de 
administra^ao financeira e controle (SIAFC)”.

O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI - PI, pessoa juridica de direito publico intemo, 

inscrito no CNPJ n° 06.553.838/0001-99, com sede na Avenida Central n° 309, Bairro 

Centro, CEP 64.625-000, por intermedio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO 

PIAUI - PI, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Admaelton Bezerra Sousa, 

inscrito no CPF: 877.793.233-15, no uso da competencia que lhe foi atribuida 

regimentalmente, e em sequencia designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a 

empresa STS INFORMATICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

73.726.333/0001-76, com sede na Rua Santa Luzia, n° 2480, Bairro Picarra. Teresina - PI, 

neste ato representado pelo Socio Administrador o Sr. VICENTE MIRANDA, portador da 

Cedula de identidade RG n° 133.571- SJSP-PI e do CPF n° 016.477.253-72, doravante 

denominado CONTRATADA, tern justo e acordado celebrar o presente CONTRATO, 
conforme especifica^oes constantes da solicita^ao e da proposta da CONTRATADA, 

integrantes do Processo de INEXIGIBILIDADE N° 002/2023, instruido no PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° 006/2023, processado nos termos do art. 74, II, da Lei n° 
14.133/2021 e nas clausulas e condiQoes seguintes:



e

2.6.

CLAUSULA TERCEIRA - CREDITOS NA DOTACAO ORQAMENTARIA

3.1.

MUNICIPIO/RECURSOS(ORQAMENTO GERAL DO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2013.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

2.7. Nenhum pagamento sera efetuado aos adjudicatarios enquanto pendente de liquida<;ao 

ou qualquer obrigaqao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de 
entrega do item.

prazo maximo de ate 30 (trinta) dias, contados da 

e fatura-recibo no protocolo do orgao/ente 
CONTRATANTE, ou em outro prazo que podera Hear ajustado com o CONTRATANTE, 

inclusive quanto aos parcelamentos, sob pena de assistir direito as verbas e atualiza^ao dos 
valores na forma legal.

2.4. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar os documentos abaixo 
relacionados:

SAO JOSE DO PIAUI
C 3 c/a v- e me/hor!

End. Av. Central, 309, Centro, Sao Jose do Piaui-PI 
CEF* 64.625-000 | CNPJ: 06.553.838/0001-99

PARAGRAFO UNICO. O pagamento sera realizado pelo orgao ordenador de despesas do 

CONTRATANTE no mes subsequente ao da presta^ao do servipo. O pagamento sera 
formalizado conforme proposta de prepos apresentada pela CONTRATADA.

a) Certidao de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi^o - FGTS

b) Certidao de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.
c) CNDT

2.5. A nota fiscal referida acima deve ser apresentada ate o 10° (decimo) dia util do mes 

subsequente discriminando a prestapao do servi^o a que se referir.

FONTE DE RECURSOS: 
ORDINARIOS).

Os recursos financeiros para o pagamento dos serviijos serao oriundos do 

CONTRATANTE. Para cobertura das despesas objeto deste contrato serao utilizados 

recursos orQamentarios constantes do Or^amento Geral do CONTRATANTE para o corrente 

exercicio, suplementados caso seja necessario, e serao empenhados nas seguintes dotaQoes 
orfamentarias:

2.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhara ao orgao/ente, apos a 

prestaQao do service de cada mes, requerimento solicitando o pagamento devidamente 

acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria requisitante 
copia da Nota de Empenho.

2.3. Os pagamentos serao efetuados no

data de entrada do requerimento

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecdes serao devolvidas a 

CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-a no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

apresentacao da documentacao devidamente corrigida e valida, nao ocorrendo neste caso, 
quaisquer onus por parte da Administracao.



4.1. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.2. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
4.2.1. Por sua vez,

a) Iniciar a presta?ao dos servi^os imediatamente apos a assinatura deste contrato;

CLAUSULA QUINTA - REGIME JURfPICO DO CONTRATO

5.1. O regime juridico do contrato confere a CONTRATANTE a prerrogativa de:

IV - aplicar san^oes motivadas pela inexecuQao total ou parcial do ajuste.

CLAUSULA SEXTA - RESCISAO CONTRATUAL

6.1 Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificaQoes ou prazos;

b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica^oes ou prazos;

III - fiscalizar-lhes a execuqao; Sendo Fiscal deste Contrato o Sr. Roberval Joaquim da Silva 
inscrito no CPF n° 878.563.013-68.

I - modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequa^ao as finalidades de inieresse publico 
respeitado os direitos da CONTRATADA;

b) Responsabilizar-se pela qualidade dos services CONTRATADOS e pe.o cumprimento do 
prazo supracitado;

b) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida na clausula 
segunda deste instrumento.

a) Prestar a CONTRATADA todas as informaQbes 
quando solicitadas.

c) Responsabilizar-se por quaisquer reparaejoes, consertos, alteraqoes, sukstitui^oes de todo 

servifo constante do objeto do contrato que apresente vicio, dentro do prazo de 3 (tres) dias 
uteis, contados da notifica^ao pela Administraqao;

d) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 

terceiros em razao de a^ao ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras comina^oes contratuais ou legais a que estrver sujeita.

II - rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no art. 137, incises I a IX da Lei n°. 
14.133/2021;

a CONTRATADA obriga-se expressamente a:

e documentaQdes julfacias necessarias

SAO JOSE DO PIAUI 
C a of 3 e z melhor!

End. A\z. Central, 309, Centro, Sao Jose do F’iaui-F’l 
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CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES

4.1.1. O CONTRATANTE fica obrigado a:



d) o atraso injustificado no inicio da presta^ao do servicjo;

previa comunicapao a

i) a decretapao de falencia ou a instaurapao de insolvencia civil da CONTRATADA;

j) a dissoluQao da sociedade ou desaparecimento da pessoa juridica da CONTRATADA;

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES FOR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

CLAUSULA OITAVA - SUSPENSAO DO CONTRATO PELA CONTRATADA

CLAUSULA NONA - LEGISLACAO APLICAVEL E CASOS OMISSOS

7.1. O atraso injustificado na execupao do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de 

mora de 1% (um por cento) ao dia, tomando-se como base de calculo o valor global da 
contrata^ao.

1) a altera^ao social ou a modificapao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execugao do contrato;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execuQao, anotadas na forma da Lei 
14.133/2021;

SAO JOSE DO PIAUI
Cadj xs e .z melhor!

End. Z\xz. Central, 309, Centro, Sao Jose do Piaui-PI 
CEP: 64.625-000 | CNPJ: 06.553.838/0001-99

c) a lentidao do seu cumprimento, levando a Administraijao a comprovar a impossibilidade 
da prestapao do service, nos prazos estipulados;

PARAGRAFO UNICO. A inexecuQao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao nos 

termos do Art. 155 da Lei n°. 14.133/2021.

PARAGRAFO UNICO. Nos demais casos de inexecu^ao total ou parcial do contrato, a 

Administraqao tera garantida a previa defesa, aplicar as penalidades previstas no art. 155 
da Lei n°. 14.133/2021.

8.1. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela AdministraQao 

decorrentes da execuijao deste contrato, salvo em caso de calamidade publica, grave 

perturbaqao da ordem interna ou guerra, assegura a CONTRATADA o direito de optar pela 

suspensao do cumprimento de suas obriga^oes ate que seja normalizada a situa^ao.

m) razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

e) a paralisa^ao da presta^ao do service, sem justa causa e 
AdministraQao;

f) a subcontrataQao total do seu objeto, a associaQao da CONTRATADA com outrem, a 
cessao ou transferencia total, bcm como a fusao, cisao ou incorporaQao.

g) o desatendimento das determinaQoes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execuQao, assim como as de seus superiores;



CLAUSULA DECIMA - DURAQAO E VIGENCIA DO CONTRATO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ESTADO INICIAL DO CONTRATO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

Sao Jose do Piaui - PI, 10 de Janeiro de 2023.

Assim, por estarem de comum acordo com o conteudo do pacto ora aven^ado, que 

livre e conscientemente outorgam e aceitam, firmam - o na presen^a de du;.s testemunhas 

para produza os seus juridicos e legais efeitos.

10.1. O presente contrato vigorara a partir de sua assinatura ate 31 de dezembro de 

2023, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, conforme art. art. 109 c/c 
art. 105 3 106 da Lei n° 14.133/2021.

CONTRATADA: ----- ~~

STS INFORMATICA LTDA - EPP

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Picos estado do Piaui, para dirimir e decidir 

toda e qualquer duvida que porventura vier (em) a surgir do presente contrato, renunciado a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

TESTEMUNHAS: ,
Ti

CPF: ^33. m .093-11- ^XcPF:

ADMAFI TON Digitally signed by
AUlVIrtEL I UIN ADMAELTON BEZERRA
BEZERRA SOUSA:87779323315
SOUSA:8777932331 5 2023.01.10 09:18:36

CONTRATANTE:-°30Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAG JOSE DO PIAUI - PI

SAO JOSE DO PIAUI 
C a cf a vcz methor!

End. ZXv. Central, 309, Centro, Sao Jose do F>iaiji'-F,l 
CEP: 64.625-000 | CNPJ: 06.553.838/0001-S9

9.1. A legisla^ao aplicavel a execuQao do contrato constitui-se da Constitui?ao Federal de 
1988, e Lei Federal n° 14.133/2021, das normas e principios de direitc publicos, e do 

Codigo Civil, cabendo sua aplicaijao tambem aos casos omissos e quando isso nao agrida a 
supremacia e a indisponibilidade do interesse publico envolvido.

11.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execu^ao co contrato, em 
compatibilidade com as obriga^oes por ele assumidas.

12.1. O extrato do presente Contrato sera publicado no Diario Oficial das Prefeituras 

Piauienses (DOPPI), no prazo previsto no paragrafo unico do art. 94, inciso II da Lei n.° 
14.133/2021.


