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ESTADO DO MARANHÃO
cÂNnu MUNICPAL DE SÂo BERNARDo

CNPJ: 07.629.520/0001-07
Rua Cônego Nestor no 215 - Centro, CEP: 65.550

SAO BERNARDO/MA

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 202I 02OIOO4 /CMSB.

Contrato que entle sí celebram a CÂMARA MUNICIPAL

DE SÃO BERNARDO - MA, na qualidade de

CONTRATANTE e a Empresa: FSS ENTRETENIMENTO

LTDA - CNPJ N' I2.200.45910001.18, CONTRATADA.

respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o

integram.

A Câmara Municipal de São Bernardo, através do Presidente, o Sr. JOÀO BATISTA DE LIMA COSTA, CpF:

924.M4.821-15, residente e domiciliada na cidade de São Bemardo/MA, daqui por diante denominado

simplesmente CONTRATANTE, e Empresa: FSS ENTRETENIMENTO.LTDA - CNPJ N" 12.200.459/0001- I 8,

estabelecida na Rua Coelho de Resende (zona Sul) nr. 929 - Centro Sul, Teresina./Pl, neste ato representada pelo

Sr. FABIO DOS SANTOS SILVA CPF; 954.246.103-82 doravante denominada CONTRATADA, resolvem

celebrar o presente contrato para execução dos serviços de implantação, suporte técnico e manutenção do software

para ponal de noticias, portal da tÍansparência, sistema de lançamento e acompaniarnento de licitaçõts e

contratos, e e-Sic para a Câmara municipal de São Bemardo/MA, decorrente da Contrâtâção Direta por

Dispensa de Licitâção n'. 003/2021, inserido no Processo Administrativo no. 2021010712021. O presente

Contrato reger-se-á pelas disposições constantes da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações

posterioÍes, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO:

t.l Constitui objeto desta dispensa a contratação execução dos serviços de implantação, suporte técnico e

manutençâo do software para portal de noticias, portal da transparência, sistema de lançamento e acompanhamento

de licitações e contratos, e e-Sic para a Câmara municipal de São Bemardo.

Descrição Valor Total

0l execução dos serviços de implantação, suport€ técnico e

mânutençáo do software para portâl de noticias, poúal dâ

trânsparência, sistema de lançamento e âcompânhâmento

de licitações e contratos, e e-Sic para a Câmara municipal

d€ São Bernardo -

RS: 16,500,00 ( dezesseis mil e quinhentos
reâis)

2- CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

t ltem
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2.1. Este conbato tem como amparo legal a Contratação Direta por Dispensâ de Licitâçâo n'.00312021, e

rege-se pelas disposições expressas na Lei n'.8.666/1993 aÍ.24 Inciso ll e suas alterações posteriores e pelos

preceitos de direito público.

3 . CLÁUSULA TERCEIRA _ DOS DOcUMENTos INTEGRANTES

3.1 - Fazem paÍte integrante deste Contrato, todos os documentos e instruções que compõem o Processo

Administrativo n". 2021010712021, completando-o para todos os fins de direito, independentemente de sua

transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

4 - CLÁUSULA QUARTA _ DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesâs decorrentes da ex€cução deste Contrato, correrão à conta da seguint€ dotâção
orçâmentária:

0I.03 L0020.2I07.0000 - MANUTENÇÀO DOS StRVtÇOS ADN4tNtSTRATTVOS DA CÀMARA
MLINICIPAL
339039 000- outros serviços de terceiros pessoa jurídica

5 . CLÁUSULA QUINTA _ DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará no prazo de I I meses prorrogado nos

termos do art.57 da Lei Federal n'. 8.666/93.

6- CLÁUSULA SEXTA _ DO PREÇO

6.1 - O preço para execução do objeto deste contrato e o apÍesentado na proposta da CONTRÀTADA,

devidamente aprovado pela CONTRATANTE, sendo que o valor global a ser pago pela referida contratação sená

de R$. 16.5ü),00 ( dezesseis mil e quinhentos reais);

6.2 - O preço proposto não será reajustado durante o período de contratação, salvo se sobrevierem fatos

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado.

7- CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias, após a entrega da nota fiscal e realização do empenho.

7.2 - O CONTRATANTE poderá descontar do pagamento importâncias que. a qualquer titulo, lhes sejam

devidas pela CONTRATADA por força deste Contrato.

7.3 Quaisquer pagaÍnentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicarâo

na aceitação/concordância da perfeita execução do contrato.

7.5 - O pagamento será efetuado na conta comente da CONTRATADA, após todo tramite realizado

8- CLAUSULA OITAVA _ DAS RESPONSABI LI DADES DAS PARTES
+
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8.1 Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da

CONTRÁTADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. Os direitos das partes encontram-se

inseridos na Lei no. 8.666, de2l dejunhode 1993.

8.2 Constituem obdgações do CONTRATANTE:

a) - efetuar o pagamento ajustado;

b) - dar à CONTRÀTADA as condições necessárias à regular execução do contrato

8.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) - atender aos encargos deconentes da execução do presente contrato;

b) - manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificaçâo exigidas;

c) - apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estat

cumprindo a legislaçâo em vigor quanto às obrigações assumidas.

09 - CLÁUSULA DÉcIue sTcun»A _ DA RESCISÃo

09.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE. em caso de rescisão administratiya

prevista no artigo 77 e seguintes, da Lei n". 8.666/93.

09.2 - Oconendo o descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato e dos demais termos que o integram, sua

rescisão será automática, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

IO- CLÁUSULA DÉCITue TOnCTIne _ TOLERÂNCIA

t0.l - Se qualquer das partes Contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância

no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus anexos, tal fato nâo podená

liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais

permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

l l- cLÁusuLA DÉcrlta qulnra - DA ALTERAÇÃo Do coNTRATo

I l.l - Este Contrato pode ser alterado nos casôs previstos no art. ó5 da Lei Federal n". 8.666, de 21106/1993,

desde que haja interesse da CONTRATANTE, e com a apresentação das devidas justificativas.

I2- cLÁUSULA DÉcITu qulxu DoS AcRÉScIMoS E SUPRESSÔES

l2.l A CONTRATADA fica obrigada a aceiÍar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no

art. 65, § l', da Lei Federal no. 8.66611993.

I3- CLAUSULA DECIMA SEXTA _ DA PUBLICAÇÁO
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l3.l - O presente Contrato sená publicado, em resumo, dando-se cumprimento ao disposto no artigo6l, parágrafo

único da Lei n". 8.666/93.

14- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA _ DOS CASOS OMISSOS

14.I Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n'. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito

I5- CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA _ DAS DISPoSIÇÔES FINAIS

l5.l - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimenlo dos

elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar seu

desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

15.2 - São partes integrantes deste contrato o Termo de Referência e a proposta apresentada pela

CONTRÁTADA que constam nos autos do Processo de Contratação Direta por Dispensa de Licitação n".

003/2021 .

ló.3 Fica eleito o foro da comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, para dirimir dúvidas ou questões

oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o pÍesente instrumento contÍatual, por seus repÍesentantes

legais, em 03 (rês) vias de igual teor forma e rubricadas pam todos os fins de direito, na presença das testemunhas

abaixo.

(MA de fevere de 2021 .S

CÂMARA MT,NICIPAL DE SÂO BERNARDO
JOÂO BATISTA DE LIMA COSTA

Presidente da Câmara Municipal
CON 1'ANTE

TRETENIMENTO I,TDA

CNPJ N" 12.200.459/0001- l8
FABIO DOS SANTOS SILVA

CPF: 954.246.103-82

CONTRATADA

r'E


