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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0l.0909/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 080/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE SOFTWARE/PLATAFORMA DO TIPO 
SAAS OE GERRNCIAMENTO DE GESTÃO 
PÚBLICA DE FORMA UNIFICADA, COM 
MÓD{ILOS DIVERSOS CONFORME 
DESCRIÇÃO DO OBJETO, COM MÚLTIPLOS 
liSUARiOS ILIMlTADOS COM ACESSOS DE 
TODOS OS 0EPART AMENTOS E GESTORES 
DA GESTÃO MUNICJPAL COM 
ASSiN. TURA~ F.LETRÔN;CAS GERADAS DE 
FORMA AUTOMÁTICA EM DOCUMENTOS 
~ERA0üS lNTERNAMI!,NIE CONFORME 
LEI 14.fü,3/20 OlJ 1CP-BRAS1L E PROTEÇÃO 
DE DADOS ARMAZENADOS CONFORME 
LGf D \'l{;ENTE DO ?AIS. PARA ATENDER 
A~ ,\IECf:.SSlDAüES DA PREFEITURA 
1\!lLNlUPAL UE COLÔNIA DO GURGUÉIA
PL cu ~1 RA ro QUE E TTRE si FIRMAM A 
i?REFEITURA I~I UNICIPAL DE COLÔNIA DO 
GlJRGmtiA E A Ai ºAYRA .JANAYNA DE 
CARVALHO FERRElRA NA f ORMA 
ABAI:Xü. FUNl>AMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 
~tM,6/<;3 

Pelo preser.te instrumcnlo. o MUT'--lCÍPIO UL:: COL01\liA DO GURGUÉiA, pessoa 
jurídica de direito público, ins~rito no CNl~ 1 n'1 4L")_)2.350/0001 -03. situada na Aven ;da 
Juscelino Kub1stchek. 2650, Bairro Cenlrn. Colf-nia cio Gurguéia-PL po r intermédio da 
Prefeitura Mun icipal de Coiônia de' Ciurgu1'·i.!--PL reprrscnti::do pelo Prefeito Municipc1I 
Sr. Silzo Bezerra da Silva. doravant,: dt·nomhnth CONTR,.\ TANTE. e. de o utro lado , a 
empresa ANAY RA JANAYNA D[ C,1\n \':" Li lí• lT. 1<RCRA. tT1presa i:1sc ri+a 110 

CNJP/MF snb o nº 26.807 519/0():J l-70. cc•111 se,ii.: ,ia rua R ] S, 367, bairro centro, 
Conceição do Canindé - PI. represemada nc•,tc atu pela ~1a. Anayra .lanayna de Carvalho 
Ferreira, CPf nº O l 1.501 .693- 70. dora\ ante l1e1wmi1Jada CONTRATADA, têm entr~ si 

ajustada a cclehra,;:ão de prc~i.:me C:'11'utu l'nJo corno tiJnJamenh) a contratação dir<!ta 
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por dispensa de licitação, conforme o incise, li do artigo 24 da Lei 8.666/93, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação de software/plataforma do tipo SAAS de gerenc iamento de gestão 
pública de forma unificada do Município de Colônia do Gurguéia-PL conforme 
especificações e quantidades constantes da Dispensa de Licitação n.º 03 l /2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOCUMENTOS 

2.1 - A presente con~ratnção reg,; r-sc .f pela Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA-· DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 - A CONTRATANTE se obriga a: 

1 - efetuar o pagamento à CONTRATA O A de acordo com o estabelecido neste 
Contrato; 

li - comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na execução do Contrato: 

l:1 - ~upen isi011ar a execuçlo d .) Co,.lrahl, 

CLÁUSlLA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 -A CONTRATADA obriga-se a: 

; -· e;(ecutar o prc~;entc Co 11t1 at0 r;;,-, ç-,tr;, e, conscn:lne ;a com os seus dispositivos 
e a preposta apresentada: 

li - responsabilizar-se pelos dano~ causadtb di1·ctar,1cnte à Admin istração ou a 
terceiros, decorrentes de sua cu lpa ,)U dolo na execução do contrato: 

1: 1 - utiliz21·. 11 :1 cxecuçân cio r,b_i .::tn do ('()nt rdl'). sonwrle pessoéi l em situação 
trabalhista. previdenciária e securitúria regulares: 

IV - não transferir a outrem. no todo ou em parte. o Contrato firmado com a 
CONTkA TAIYI E. s~m prévia e e:-.:pressa anuência; 

V - 11.lu I eaiizac assuc1a1.:àc c0rn kr1.c u\JS • ..:essau uu trans í'ci-ênc ia, total ou parcia l, 
bem como fusão. cisã~ ou incorporação, sem prévia e expressa anuênc ia da 
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CONTRATANTE; 

VI -- manter. duruntc toda a e:-.;ecuç;}o cio Contrato. em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas. todas as condições de habilitação e qua lificação 
exigidas na I icitação. 

CLÁUSULA QUJNTA- VIGÊNCIA 

5.1 - O presente Contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia 31/12/2021. 

CLÁUSULA SÉTIMA - VALOR DO CONl RA 10 

7. 1 - O valor globa! do objeto cio pn:scntc Contrato é de R$ 17.400.00 (dezessete mil e 
quatroce ntos reais). conforme descrição a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNO QTD V.UNT V.TOTAL 
01 1 mp hmtaÇLú ' panm :Cti"iZUÇi.'ÍO do Isenta 

1 
Ilimitada --------- R$ 2.000,00 ( ,._ 

sistema SAAS com cadastro de 
1 

dois mil 

entidades. departamentos. gestores rea is) 

e depai1amentos do município de 
for 1n·1 presencial. 1 1 -

02 Trcinainento 1 senta 1 
/\té3 ------------- R$ 1.000,00 ( 

1 
1 1 

dias 

1 

um mil e 
reais). 

1 
1 1 

1 ' ! 

' 1 - ----------- ----
1 , lstnta Ilimitada Isenta Isenta 

03 i 
Suporte ao sistema 24h. 

1 
1 ! 

1 

' 1 i 
1 

i 
1 1 

1 1 --- 1 

04 1 , Licença 4 meses i R$ 3.600 1 R$ 
! 

1- software de gerenciamento 
1 i (três mil e 1 14.400,00 ' 

1 documental e comunicações 1 1 seiscentos j ( quato rze 
' reais) oticiais 100% digitais para gestão 1 

1 
1 mil e 1 

pública em acesso unico C()lll 
' 

! quatrocentos 
' i disp1mrhílidadç d1b ml1dulos. 1 i rea is) 1 

1 ou\ 1doria digitai, protocolo digital i 1 1 
1 1 1 

co•n integração única a 1)llt,w, ! 1 ' 
1 1 

1 t'irgãos de gc<;tão e: dm:umcntos ' 1 
i 

i com múltiplos usuários illrnit..idos ' i -
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1 

1 com acessos de todos os 
dep<1rtamcnto:- e gestore-; da 

i administração municipal com 
a~-,inaturas ek:trôn irns gerada:, de 
forma automática em docu111c11to.., 
gerados internamente conforme lei 
1-l.063/20 ou ICP-Brasil. 2-
<;, oft" are que 1101 i fica os usuárias 
nos recebimentos de novos 

, documentos e ou protocolos 
' ad\ indo do site instituciona I e 

interno da gestão alem de c:n, io 
autnmatizado por e-mail e possi,..:I 

, notificação de mensagem puxe 
automatizada nos telefones 
cadastrados dos gestores. 1 -
1 ntegração de sistema nos sites 
in~titucionais da gestão mu111cipal. 
4 - Soft , ·are que atenda os 
requisitos da LGPU \ igentc no 

' anrnvena111ento de d:i.dos (!e 
' sei'\ idores e agentes pi'1blico-, 

municipal. empresas e cidndr1ns 
callnstrados para uso do sistema 

, 1.:111 nuvem . 5- Módulo empresa 
, fácil: t1111ssãodealvarásclc forma 

automatinda dentro do sistema. 
em is são de notas físcri is 
e letrôn iea-; e g.eraçih~ rle 1:-o letos Ji.; 
1111po,:;tos do l~S. IP l l ' PJ e PF. 
em 1,o.;ão dt' certidões integrada, no 

1nc..,1no log111 do dt:pitrtam-!ntu t: 

\. 1a c1nµresa dt: forrn ,~ 
automatizada com ..,eu logín 
ind i\ idua 1. 6 - Cadastro de 
iirn'iveis por gcoloc::ilização 
municiral e cm1ss:1o eh.' ta,as de: 
IP Il i, c1111ss,1o de ta,ns de 
ccrt idões d i" ersas de qu itaçào de 
ta,ns de i111<)vci~ 7 Lançrnnento 

' (!e ..: ada,tro aos e idadàos 
unprcsa · locn1s. c111p:esas 
lorn~ced,)rm, e sen idore-, : 
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municipa is com é1ccsso ilirnitacbs. 
8 - Módulo de gestão de impressa 
~)fü: ial instituído por k:i pr0pria 
especifica. 
9- Módulo de almoxarifado 
integrado na gestão 
municipal por todos os gestores e 
dcpa rta111 ~ntos da ges1ào. 

1 

1 
! 

1 
1 

i 
1 1 

1 

1 1 

i 1 

1 1 
1 

1 

1 

1 
1 

! 1 

Valor total global R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos rea is). 

CLÁUSULA OITA V/\ - DO PAGAME:'~TO 

8.1 . O pagamento será efetuado conforme as quant idades de materia is fore m entregues. 

8.2. O pagamento sl.!rá efetuado ú CONTRATADA. cm moeda nac ional, em até I O (dez) 
dias após a apresentação da nota fisca l/ fa tura mensa l. em 2 (duas) vias. se m reajustes e/o u 
atualização n,nnctária, desde que de víciamente prestado os serviços do objeto deste 
Contrate. 

8.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liqu idação qualquer obr igação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 
ou im1d:1np lêri ia ..::c ntr~1tual 

CLÁUSULA ~O~A-- DOTAÇ,\O O ÇA.VJENTi\R!A 

9.1. Os recursos para a execução do presente Contrato correrão por conta de todos os 
recursos possÍ\e is para o cumprimento deste procedimento. 

INFORM AÇÕES O R( AM F. NT i\RUS 

Unidade fJiõ-d~ L:xcc~ii, õ:-!Jcp:1;-1;;~n-tl:;-JC Administração Gera 1 

Orçamentária ~ 
Projeto Atividade 04.122 .. 002 1..2011.0000 -. 1\.1:lnutenção da Secretaria de 

Adm in Í<;tn1çifo 
Elemento de 3.3 .90.39- Outros Serviços Pessoas jurídicas 
Despesa 3.3.90...J.G- Serv iç,)s d1: \1.: cnolog ia da inlor;11açilo e comunicação 

001- R!.!cursos Ordinános Fonte de Recurso 
Municipais 
~-- ~-- -- - -~--------- ---- --------------------- ------ ---~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES 

10.1. Pela inexecução total ou parc ial do contrato a CONTRATANTE poderá ap licar à 
CONTRATADA. garantida ampln detesa. as seguintes penalidades: 

1 - multa de 5% (c inco por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de 
recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho; 

11- suspensão do direito de licitar com a CONTRATANTE pelo prazo de 1 (um) 
ano: 

Ili - declaração de inidoneidadc para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação penmte a ;-i··é,rria ac1t1ri:hrk qut· t:p l'.cou a penalidade, 
que ~.,~,·;i co:icedida sen,_pre que o contratado rcs~arcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; 

10.2. Nos casos de inadimplência. sem prejuízo da responsabilidade civil e cr iminal. serão 
aplicadas as segu intes multas: 

I - 0.5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso. sobre o valor do fornecimento 
3lras8d J. aplicável at0 30 (tr111ta) ,;1c1s: 

li .. !0% (da por cento) sc,bn· o \'Slor tot.i l do C,)ntrJto. com a rescisão do 
Contr,11,•,, esta última a critéi'io d::1 CONTRATANTE. em caso de atrasos 
sup~riorcs a 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESClSAO 

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente nos casos previstos no art. 
78 da Lei nº 8.ó66/93. 

11.2. N<' hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a 
CONTRATANTE autorizada a reter os crédttos que aquela tem direito, até o limite do 
valor do~ preju 1zos comprovados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGlTND-\- PlTBUCA(ÃO 

12.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação dçste Contrato na imprensa oficial, 
em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafr> único. da Le i nº 
8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 

13 .1 Fica eleito o foro da Comarca de Manoe l de Lmidio, Estado do Piauí para dirimir 
quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato cm renúncia a qualquer outro, por mais 
privi legiado que seja. 

E, para firmeza e corno prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é 
lavrado este Contrato que. depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes 
contratante5. de le ~cndo extraídas as m:ccssárias cópias que terão o mesmo va lor do 
original. 

Co'ôi :i;' do Gurguéia- PI. 09 de setembro de 2021. 

~~sifz!--~~~d~itf2- ~A v.:J-
PREFE1To JVIUNICIPAL 

AH111adod, forw,1d191:,1! ;1r,, AN.\\"RA Jf.'1:. A\/11,:. IJE.(/\tilALH(1 
íf.HRl:.t!l/\;.!(;HQ;i'il'•ílíl<.1;10 

DN l t);I, u-lCP·Biasil, ~, -PI. l_(c;"C!'l~l'} tio ,-,rni:--dl"' Que.A( ;,:it 11 

Muluol,~ v!i, ou-27i ~-10'10000:lli?;: c.u.-1-'rC"sonri,1I. c,u-Cen,lic.:id<i i-"1 A l 
r .1. At-lAYRA JMJAYNA. DE (/1º.VALH\J f FRHtlfl', lflllí'liS 1 u1'.':--) 1 ""<) 

ANAYRAJANAYNA DE 
CARVALHO 

í-ERREIRA:26807519000170 

Anayra .Janayna de Can1alho Ferreira 

ANA YRA .JANAYNA D!': CARVALHO FERREIRA 


