
ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS 
PARENTE-PI 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
MiiiCôS. , ------·# ., ,. • • ' • L ' • ' 

........ a...n.-..i ..... ~.,,.'-' .. 

CONTRATO 
Processo Administrativo nº 021 - lnexi ibllldade n• 005/2021 

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 
SISTEMAS DO MOS, QUE ENTRE Si 
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL E A PESSOA FÍSICA 
FRANCILMAR CAVALCANTE DA SILVA 

APREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE, representada pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE-PI_, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dyrno Pires Ferreira, nº 
261 ,Centro, Marcos Parente-PI, CNPJ nº neste ato representadopelollmo.Secretário 
Municipal de Administração, Sr. Allan Benvindo Rodrigues, domiciliado na Rua Bela, S/N, 
Centro, na cidade de Marcos Parente-PI, portador do CPF nº 010.604.623-38 e RG 
12287466 - SSP-Pl,no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em 
sequência, designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado FRANCILMAR 
CAVALCANTE DA SILVA, CPF: 350.799.833-53, RG nº 938.897-SSP/PI, sediada na Rua 
Gabriel Ferreira, 1635, Bairro São Borja, Floriano-PI, daqui por diante denominada 
simplesmente CONTRATADA, celebram entre si o presente instrumento, conforme 
estabelecido no Processo Administrativo nº 005/2021 para contratação direta dos serviços 
através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃON°O0S/2021, com fundamento no Art. 25, 11 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores mediante as seguintes cláusulas e condições: 

1.1 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ALIMENTAÇÃO DOS· 
SISTEMAS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL 
(MDS), E ORIENTAÇÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE 
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E CENTRO DE REFERENCIA 
ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. 

1.20 CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual, nos termos do artigo 65, § 1°, 
da Lei Federal n.0 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

2.1 O objeto deste contrato será executado de acordo com as necessidades da Contratante 
mediante a apresentação da situação tática, devidamente individualizada, inclusive com os 
documentos necessários para instruir a prestação de contas a ser formalizada. 
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3.1 O ~alor global do presente CONTRA TO para as prestações de contas do exercício 
~na~ce1ro de 2021 é val~r gl?bal de R$ 30.000,00 {trinta mil reais) e pagamentos mensais 
1guaIs de R$2.500,00 (dois mil e qwnl1entos reais). 

3.2 O pagam~nt? pa~celado_ s_erá _realizado nij Secretaria Municipal de Finanças de Marcos 
Parent~. do Piau1, apos_a sollc1taçao que deverá ser protocolada até o 5º {quinto) dia do mês 
subsequente à prestaçao do serviço. · 

3.3 A nota fiscal referida acima deve apresentar os serviços executados. 
3.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRA TADP: e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da apres~ntaçao_ da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste 
caso, quaisquer onus p,x parte da Administração. 
3.5 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de 
execução do serviço. 

4.1 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão oriundos da Secretaria de 
Assistencia Social da Prefeitura Municipal, sob responsabilidade da Secretaria de 
Administração do Mun;cípio de Marcos Parente-PI; Fonte de Recursos: PROPRIO (00) e 
OUTROS. ' 

,° : ':)'.\llj~'.1·•;J1 , ,..;_ l7l ,1 'lijt -.Ú.;:11.Ú' jll :,[T;;\ ~1,!l;j;~,tl~ 
~"'.\aC'\J '~-;-~ ,L~l"-1 .:_~~~~1:"• ~ -V,' ;::·,:,~~'.;J~:~,~;,;,;"," ~--~ •·1-,i j~ 

5.1 o presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, contado a partir de sua 
assinatura, com duração podendo ser prorrogado a critério do contratante, de acordo com o 
art. 57, li da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

-~X1:A'L DAS;()8Rft3AÇ"ÕES,::1:>~\~f~ifi ,,>lll 1 

6.1 Instalar e treinar os sistemas no prazo estipulado; 
6.2 Prestar suporte somente na operacionalização dos sistemas, objeto deste contrato, ao 
usuário que tenha rece:.iido o dENido tminamento; . 
6.3 Manter informado ü técnico da ccntratante, encarregado de acompanhar os trabalhos, 
prestandolhe as informações necessários: h • • • • 

6.4 Prestar, às sues expe.-1s,?s , a~. manutençoes que se fizerem necessanas nos sistemas 
locados, causadas per problen:c:i:': 0~1gínados das fontes dos seus programas, de acordo 
com as melhores técn;cas e com pt) :;::e.c,21 capacitado; 
6.5 Tratar como confi~lenc.iais , infc•11açõe,s e dados contidos nos Sistemas da 
CONTRATANTE, g~ardanclo ~o~al :,ig:io perante terceiros ; . 
6.6 Responsabiliz;;11·-se pelos d-:1n0s cm:s:1dos diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de strn Cl.ip :-; .:,·,; riGlt• ; :;: 0 '.t't:~1ção d8ste cor.trato; 
6.7 Não transferir a :.:ut:"en~, ,7;·1 1:r,do x i em parte, a execução do presente contrato, sem 
prévia e expressa a:1 i.1f;•1cia do .~O' :TRt TANTE; . 
6.8 Executar sat!sfatorian~er.t,~ .2, em consonância com as regras contratuais o serviço 
ajustado nos termos (ia Cláusula P'ir.1Edra; , . 
6.~ ,Utilizar na exocuçl. ,:, do :;ervi.;o ~cntratado pessoa! qualificado para o exerc1cio das 
atividades qu,2 lh~ 'ore1r- c,:,;nf;2 j a~~ · 
6-10 Manter, durante 8 execução de- c•Jntrato, em compatibilidade com as obrigações por si 
assumidas, todas 8S corniii;:õ,2s e r;:-:n c::- fi rmados na proposta comercial; 

.. , n- • 
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6_ 11 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais resultantes da 
execuça<> deste contrato. 

parágrafo primeiro - O trabalho operacional de levahtamento dos dados cadastrais que 
tor necessário à implantação efetiva dos sistemas é de responsabilidade da 
CONTRATANTE sob orientação e suporte da CONTRATADA. A conversão e o 
aproveitamento dos dados cadastrais informatizados, porventura já existentes na unidade 
gestora: são de responsabilidade da CONTRATADA, desde que disponibilizados pelo 
MUNICIPIO. · , 

10.1 A CONTRATADA ficaré responsável por todos os ónus e obrigações 
concernentes a Legislação Fiscal, Social, Tributária, Civil e Comercial, respeitadas 
todas as Leis vigentes, e ainda, por todos os danos e prejuízos que a qualquer título 
vier a causar à CONTRATANTE, ou a Terceiros em virtude da inexecução do 
Contrato, respor dê,1do por si e s-3us sucessores; 

10.2 A multa que a1ude os subitens a seguir não impede que a CONTRATANTE 
rescinda unilateralmente o contrato, e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 
8.666/93; 

10.3 De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 
8.666/93 de 21 de jünllo de 1993, a licitante adjudicada que descumprir as 
condições previ::;t3s - este Edital de Licitação, poderá a Administração, garantida a 
prévia defesa, apFcar as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 

b) Multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, para o caso 
de ocorrer desistência da mesma, bem como recusa injustificada ou desinteresse na 
assinatura do contrato; 

e) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato em 
1 caso de inexecução parcial ou total do contrato; 

d) Suspensão temporária de par1icipação em licitação e impedimento de contratar 
com o órgão licitante pelo prazo de 02 (dois) anos;. 

e) Declaração de ini?oneidade para licitar ou contratar com o órgão licitante, 
podendo abranger, alem da empresa, seus diretores e responsáveis. f) Os valores 

multa~ poderão descontados de qualquer fatura ou crédito existente no órgão 
h~tante, nao se efetuar.c'o quélk'j:Jer pagamento de fatura, enquanto referida multa 

. houver s1dc paga ou rel1-wada à penalidade aplicada ou ainda cobradas Jud1c1almente· · , ' . 

9) ~ão serão aplicadas penalidades em "casos fortuitos" ou de "força maior', 
devidamente comprovados pela CONTRATADA. 

-~ ~ECJMÃ.JftRIMÉIAA~-iiÃRS::-:C7A-.:--:t = ,;-r..,,,.--,..,,... 
___ _ ____ ..__ • <i - - - ' ... ·•·- _ . • -~·~-'--'=.;;~,:i;;: 

_____ ____________ _ 
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10.1 Fica designado o servidores da Coordenação da Secretaria de Assistencia Social para 
fiscalizarem o presente Contrato, a qual acompanharão a exeaJção do fornecimento. 

o§•-~~~P~Jwéijp~ -
12.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades 
específicas, a sua rescisão com as consequencias contratuais e legais. 
12.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 
8.666193, com redação atualizada pela Lei 8.883/94. 

12.3 A rescisão _do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e 
seguintes, da Lei 8.666/93). 

~ÓtiClt;1~{TEijt°;~ffl!f~ Ó1$J!~·f -
13.1 Integra o presente contrato todos os documentos e infonnações que instruem o 
Processo Administrativo nº 021/2021 , inclusive a proposta do Contratado, como se aqui 
estivesse transcrita. 

Cf~J\)(.t!'.fART.«: ~ D ~JQ,':v:r~ 
_ .. _ • .1 _ _ ..,. _. _ ...... .. _ .,,. _ •• _ ' 

14.1 Fica eleito o foro de Marcos Parente, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que 
possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios 
administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 

14.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE. · 
E por assim estar~rn justas e CONTRAT /•.DAS, assinam o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. 

Marcos Parente-PI, 15 de janeiro de 2021. 

SiGNAT ÁRIOS 

ffEL;Q,CQNJRA T ~NTe 

J:~:: 12:!:F.~l:~º~Is 
SECRETÁRIA MUMClPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARCOS 
PARENTE-PI 

TESTEMUNl-1AS: 

FRANCILMAR CAVALCANTE DA SILVA 
CPF: 350.799.833-53 

1ª) 82,rrvli No?"\.J., - d2-___ {,, Ítrr_..,..e_i'r....::;2_' ___ RG ou CPF a.s, J} 2 ~$1 21 

2') 7nf~~ u RG ou CPF 04"~ blS · lt 8 S- ~ 

-----•- •-••• .. ---wu-1·.-.------------------4 
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1
0.1Fmduigrl0cloo-"" coorden1ç1o do8oa11w1a .. ,...__Sadal.,.. 

fllCalZlnm o.,,...,,. Contrato, a qua, do fomectr,. ,to. 

12.1 A in-..çlo - ou - do - _. ..,..,_, - ... l'Onllldocloo 
,apeciflca, • sua racido com as~ c:ontnlluai1 • ••· 
12.2 CoNtil,om motivo do 19Seislo, .. e1-.. nos 1111gos 77 e 78 da Loi F-8.ee&'93, com redaçêo Ã'81izada pela Lei 8.883/94. 

12.3 A - _do Contraio se dõir.i na forma 8ld!lulocla e - om 1o1 (art 79, o Mgl.lintN, da Lei 8.6681Er.J). · 

13.1 Integra o -.., c«ntao todos os docuinan!aa e lnforml\'Õff ... ÍIIIIWlln o 
Pn>ceuo Admlnis!n,t;Y< n° 021t.!021. inclJsive a '"-li do ~- como • fqUi estiveQe transcma. 

14.1 f"u:a aleNo o folO de "'8rees Pwvnle, Ellado do Plaui, - dlrimir os O>n111Dt que 
- adrirdll 8"8QJfAo do - Contrato, que 11io IIO:lllrn Mr AIICJMdas por 1111ioo aqmlnJatratívos, r8fl.Jnciando-se a quafqu,w outro, por mais que o Mia. 
14.2 Os casos 0mill0$ Sllfto decididos P81a Administração CONTRATANTE. 

E por assim ....,.., n J1;•&,. '-'ON : kl>. 1,0 Jl"5, "'8lnam o - •~nllllcl om (trio) viao 
de /llullf teor e tonna, pa;:, um •~ efeil<'. na ;,re,;eniia de <hlM-...,,,.., -quo Pli'lla la48 jurídicos e ~g3ls Rf~it::,i . 

Marcus Parenta.PI. 15 da jalielll) 2021. 

f'Ej_l .tQN1-RAfAUT$ 

J \Y..i ô,.i )&~ 
PAULA BRITO QE S011$A ROIIRJG'JEII 

SECRETARIA MU"~fOf PAL OE ASStSTéNCIA 
SOCIAL 00 \i!JNl'.:'[::>1-:, DF. MA..~O,S 

PARENTE-PI 

t~\MOlÃ.&~~~ JvQ, 
FRANCILMAR CAVALCANTE DA SILVA 

CPF: 350.791,833-53 


