
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CAMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA -
MS E A EMPRESA RODRIGO BRITO DE 
MORAES EIRELI — ME 

A Câmara Municipal de Brasilândia - MS, representada 
neste ato pela Presidente da Câmara Municipal a senhora MARIA JOVELINA DA SILVA, 
brasileira, casada, portadora do RG n.° 627852 SSP/MS e do CPF n.° 543.011.491 - 04, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente Contratante, e a 
Empresa RODRIGO BRITO DE MORAES EIRELI — ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
21.268.622/0001-75, neste ato representada por RODRIGO BRITO DE MORAES, brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade n° 873195 SSP/MS e do CPF n° 713.587.221-53 , residente 
e domiciliado na cidade de Campo Grande - MS, com poderes para representar a empresa nos 
termos do Contrato Social, doravante denominada simplesmente Contratada, tem entre si justo 
e avançado, e celebram o presente Contrato sujeitando-se às normas preconizadas na Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, 
modalidade Pregão Presencial n° 002/2019, originada pelo Processo Administrativo n° 
002/2019 mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira — Do Objeto 
Contratação de empresa de tecnologia da informação, para fornecimento de licença de 
direito de uso de software integrado de gestão pública, com suporte técnico e 
manutenção, incluindo a implantação, migração de dados, customização, 
parametrização e treinamento, visando atender às necessidades de serviços e de 
modernização da administração pública municipal, conforme especificações e condições 
contidas no Processo Licitatório n° 002/2019, Pregão Presencial n° 002/2019 que passam a 
fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições. 

Cláusula Segunda - Das Obrigações Da Contratante 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Contratante se obriga a: 

a) Efetuar o pagamento dentro do prazo previsto, desde que atendidas às 
formalidades previstas; 

b) Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados 
na execução do Contrato; 

c) Expedir as ordens de fornecimento de acordo com as suas necessidades; 
d) Realizar a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, bem 

como da entrega dos produtos. 
e) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as , 

obrigações assumidas pelo compromitente fornecedora. 2  Np7 

Cláusula Terceira - Das Obrigações Da Contratada 	 ‘di
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Para execução dos serviços objeto deste Contrato, a Contratada se obriga a: 
a) Fornecer fielmente o objeto contratado conforme especificado no Anexo I —

Termo de Referência do Pregão Presencial n° 002/2019. 
b) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros„ 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
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c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Cláusula Quarta - Do Valor do contrato e dos preços unitários 
4.1. Pelo fornecimento do objeto deste Contrato e Implantação, a Contratante pagará à 
Contratada a importância deste o valor de R$ 56.000,00 (Cinqüenta e seis mil reais) 
devendo ser observados os valores apurados após a fase de lances no processo licitatório, 
que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição. 
4.2. No preço cotado já estão incluídos todos os impostos, contribuições, taxas, fretes, 
transporte e todos os demais encargos incidentes. 
4.3. Os preços serão irreajustáveis, ressalvado o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, 
desde que devidamente comprovado por meio de documentação fiscal ou outro documento 
hábil para demonstrar a variação do preço de mercado. 

Cláusula Quinta - Das Penalidades 
5.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas, poderão ser aplicadas cumulativamente 
a seguintes penalidades administrativas: 
I - Por atraso injustificado na execução do contrato: 

a) Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em 
atraso até o décimo dia; 
b) Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso e, 

II - Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de 
serviço: 

a) Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou 
da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pela fornecedora; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

5.2. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as 
sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral 
do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 
8.666/93. 
5.3. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração, enquanto não adimplida a obrigação. 
5.4. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato. 
5.5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração 
da aplicação da pena. 
5.6. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no cadastro de fornecedores 
do município, 
5.7. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do tesour9 d 
município, ou na conta específica, no caso de autarquias e fundações. 	
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Cláusula Sexta - Do Equilíbrio Econômico - financeira 	 9-6  
O reajustamento no preço contratado poderá ser concedido, após um ano de contrato, 
considerando as despesas com impostos, taxas, depreciação e seguro, mão de obra (salário, 
encargos e benefícios), e outros insumos, cujas variações serão calculadas com base no 
índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV. Conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da 
Lei 8.666/93. 
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Cláusula Sétima — Da Vigência 
7.1. O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vantagens 
para a Administração, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, conforme o disposto no inciso 
II do art. 57, da Lei n° 8.666/93. 

Cláusula Oitava - Das Condições de Fornecimento 
8.1. A entrega dos serviços será CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS, localizada à 
AVENIDA: Alameda Prof° Arthur Hoffig, 1175- Jardim Camargo - Brasilândia - MS. 
8.1.1. A licitante contratada obriga-se a fornecer os serviços a que se refere este Edital, 
conforme as especificações descritas na proposta de preços, sendo de sua inteira 
responsabilidade a substituição dos serviços e/ou produtos que não estejam em conformidade 
com as referidas especificações. 
8.2. A CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS poderá se recusar a receber o objeto 
licitado, caso este esteja em desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, 
circunstância esta que será devidamente registrada e que caracterizará a mora do 
adjudicatário. 
8.3. O descumprimento em qualquer uma das condições de Fornecimento o licitante estará 
sujeito a aplicação das Sanções Administrativas prevista neste Edital. 

Cláusula Nona - Do Pagamento 
9.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado em até 
30 (Trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços, sendo o valor mensal de R$ 
4.666,67 (Quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) após 
a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso 
II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

Cláusula Décima - Da Despesa 
10.1. A despesa decorrente da execução da presente licitação ocorrerá à conta do Orçamento 
Geral CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - MS, aprovado para o exercício financeiro 
de 2.019 com as seguintes classificações funcionais programáticas: 

01 CAMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS 
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS 

01.031.0001 — 2.001 — 
33.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 

Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão 
11.1. São casos para rescisão contratual a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos 
Artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8666/93. 

Cláusula Décima Segunda - Do Foro 
12.1. As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Brasilândia - MS, para dirimir 
as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por 	\Gt  
privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 



éaeea-ec.: 
SÉRGIO RODRIGUES I./  MA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA 
Estado de Mato Grosso do Sul 

Brasilândia — MS, 19 de março de 2019 

A A 
Pfesi ente 

VELIF.4A DA SILVA 
da Câmara Municipal 

RODRIGO BRITO D 
	

AES EIRELI - ME 
Co tado 
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