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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4291/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 

CONTRATO Nº 018/2019. 

 
Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA e a empresa PONTO 

COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, referente A –  Contratação de empresa  para conceção de 

licença de uso de software com prestação de serviço de manutenção, suporte tecnico e customização 

para área de gestão de súde publica da secretaria municipal de conceição do araguaia-PA, conforme 

termo de referencia em anexo ao edital. 

 

O Fundo Municipal de Saúde  de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, à Avenida JK , Centro,  Conceição do 
Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.453.467/0001-90, neste ato representado pela Secretária a Sra. 
Elaine Salomão de Sales, brasileira, Casada, CPF 831.314.931-00 e RG 330.659.355 SSP/GO, residente na 
Av. JK, Nº 2172 – Setor universitário - Conceição do Araguaia – PA, e a empresa  PONTO COM SERVIÇOS 
DE TECNOLOGIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 10.925.470/0001-10, 
com sede à Av. Gov. Paes Carvalho, 2292 - centro, Conceição do Araguaia- PA, CEP: 68.540-000, 
Fone:(94)991157413, e-mail: pontocomvc@hotmail.com, neste ato por seu procurador o Sr. ELVISLEI 
MENDES MIRANDA, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3519458 e CPF/MF sob o N.º 016.784.749-08, 
residente e domiciliado nesta cidade, resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com a Lei   nº 
8.666/93 e suas alterações, elaborado de acordo com a minuta examinada pela PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO, ex-vi do disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as 
disposições expressas nas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Contratação de empresa  para conceção de licença de uso de software com prestação de serviço de 

manutenção, suporte tecnico e customização para área de gestão de súde publica da secretaria 

municipal de conceição do araguaia-PA, conforme termo de referencia em anexo ao edital. 

Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTRATA o valor total global de R$ 32.033,33 
(Trinta e Dois Mil e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos) referente a 10 (Dez) meses e 10 (Dez) 
dias, sendo 10 (Dez) parcelas iguais de R$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais), e uma parcela de R$ 1.033,33 
(Um Mil e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos), correspondente aos 10 (Dez) dias do ultimo mês, 
ou  seja, dezembro, a serem pagos mensalmente até o dia 10 (dez) de cada mês. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

Este documento fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 10.520/02, de 17 

de julho de 2002. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

4.1. Uma vez decidida à contratação, o Fundo Municipal de Saúde obriga-se a: 

mailto:pontocomvc@hotmail.com
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4.1.1 Permitir acesso dos empregados da vencedora às suas dependências para a implantação do software 
referentes ao objeto, quando necessário; 
4.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada vencedora; 
4.1.3. Assegurar-se das boas condições do software, verificando sempre a sua qualidade; 
4.1.4. Fiscalizar, através do Fiscal de Contrato, o cumprimento das obrigações assumidas pela vencedora, 
ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de 
Saúde, não deverá ser interrompida; 
4.1.5. Emitir, por intermédio do fiscal de contrato, relatórios sobre os atos relativos à execução do contrato, em 
especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e à 
proposta de aplicação de sanções; 
4.1.6. Efetuar o pagamento à vencedora, de acordo com as condições estabelecidas neste termo de referencia. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

3.1. Uma vez notificada de que a Comissão Permanente de Licitações efetivará a contratação, a vencedora 
deverá comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o termo de contrato, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas. 
3.2. Uma vez contratada, deverá a vencedora iniciar imediatamente a implantação do software, cumprindo os 
requisitos de licenciamento de uso, manutenção e customização de acordo com o especificado no Termo de 
Referência, e ainda: 
3.2.1. Responder pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, quando da implantação de software, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo Fundo Municipal de Saúde; 
3.2.2. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for desde que praticada por seus 
empregados durante a vigência contratual do item; 
3.2.3. Zelar pela perfeita entrega e implantação do software e módulos, contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação; 
3.2.4. Entrega do item, conforme os parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância das normas legais 
e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
3.2.5. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente do software, de modo a obter uma operação 
correta e eficaz; 
3.2.6. Cumprimento e prestação dos serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em 
perfeita ordem; 
3.2.7. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
3.2.8. Manter durante o período de vigência do contrato um Preposto aceito pelo Fundo Municipal, de Saúde 
para representá-la administrativamente sempre que for necessário; 
3.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo mediante prévia 
e expressa autorização do Fundo Municipal de Saúde; 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas com a presente licitação correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

                                                    ORGÃO 12 

 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1212 

ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

10.301.0200.2.113 – 3.3.90.39.00 (01212) 

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

10.304.0235.2.129 – 3.3.90.39.00 (01215) 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mediante a apresentação de nota fiscal devidamente 
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atestado pelo responsável da Unidade recebedora do serviço, Fiscal do Contrato. As parcelas serão 

pagas até 30 (trinta) dias úteis a emissão da Nota.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa:  

a) Multa de mora de 0,5% (cinco por cento), por dia de atraso injustificado na execução dos serviços 

objeto deste Contrato, até o limite de 2%(dois por cento).  

b) As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, juntamente com a multa de 

2% (dois por cento), sobre o valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas.  

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  

Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente pela 

CONTRATANTE, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 

da Lei nº 8.666/93, sendo: 

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão 

da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 

contrato; 

 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 



 

 

 

E S T A D O   D O   P A R Á 
 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO   

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 -Bairro 
São Luiz II. 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ CEP  68540-000 
 

 

 
processo administrativo a que se refere o contrato; 

 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 

obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço 

ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no 

projeto; 

 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato. 

 

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999). 
 

  Ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de rescisão unilateral pela CONTRATANTE, sem ocorrência de 
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, deverá pagar à 
CONTRATADA 30% do valor restante  
 

 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

O prazo de vigência deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31 de 

dezembro de 2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES  

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos 

previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  
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As partes de comum acordo elegem o foro de Conceição do Araguaia - PA, para dirimir as dúvidas 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - FISCALIZAÇÃO 

O servidor responsável designado como representante do executivo, para o acompanhamento e 

fiscalização do contrato será designado pela gestora , sendo a Sra. Benigna da Silva Oliveira e sua 

suplente a Sra. Eliane Rodrigues Pereira. 

 

                                                            Conceição do Araguaia – PA, 25/02/2019. 
 
 
 
 
                                                      ________________________________ 

ELAINE SALOMÃO DE SALES 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 

_________________________________ 
PONTO COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME  

CNPJ: 10.925.470/0001-10 
TESTEMUNHAS: 
1________________________________________ CPF__________________________ 
2________________________________________ CPF_______________________
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