
ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAIJ DE']U}ZEIRINHO

coltrssio PERIiIaNENTE DE LrCrTAqiO

CONTRATO N": 00053/2017-CPL
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TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CEI,EBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHo E FRAN INFoRMATICA LTDA, PARA
PRESTACAo DE SERVIcos CoNFoRME DISCRIMINADo NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumeoto particular de contrato, de um lado prefeitura
Municipal de Juazeirinho - Praqa Presidente Joao Pessoa, 05 - Centro -
Juazeirinho - PB, CNPJ no 08.996.886/0001-8?, neste ato representada pelo
Prefeito Bevilacqua Matias Maracaja, Brasileir:a, Casado, prefeito, residente
e domiciliado na Praqa Presidente Joao pessoa, 05 - pr€dio - Centlo -
Juazeirinho - PB, CPF n' 250.316.414-20, Carteira de Identidade n" 509.326
SSPPB, doravante simpLesmente CoNTRATANTE, e do outro lado FRAN INFORMATICA
LTDA - RUA cRrsrrNA pRocopro srLVA, 801 - cAToLE - cAMprNA GRANDE - pB, cNpJ
o' 49,292.369/0001-90, doravante simpfesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se legere pelas clausulas e
condiq6es seguintes:

c!{usur,A pRrxErRA - Dos FUNDA}IENToS Do coNtRATo:
Es!e contrato decolre da lici!agao nodafidade plegao presencial n"
00414/2011 , processada nos termos da Lei Federal no 10.520, de 17 de jul-ho de
2402, Decreto Municj.pa-I n". aa3/2014, de 02 de Janeiro de 2014, e
subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteraq6es posterioles, bem como a Lei Complenentar no 123, de 14 de dezembro
de 2 006, alterada.

cuiusur.e SEGIrNDA - Do oB,fETo Do coNTRATo:
o presente contrato tem por objeEo: CONTRATAqAo DE EMPRESA Do t{AMo PARA
EXECUTAR sERVrCos coNTiNUos DE LocACAo DE soFTwARE DE FoLHA DE pEssoAL E DE
NOTA FISCAL AVUISA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAo E
FTNANQAS Do MUNrciPro.

Os serviqos deverao ser pl:estados de acordo com as condj,g6es expressas neste
instrumento, proposta apresentada, Pregeo Presencial no OOal4/2Ol'7 e
instruq6es do Contratante, documentos esses que fican fazendo paltes
integr:antes do presente contrato, lndependente de transcriqao.

clJ{usulA TERCETRA - Do vAroR E pRECos:
O valor total deste contrato, a base do prego proposto, e de RS 14.4OO,OO
(OUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS).
Representado pori 12 x RS 1.200,00.

coDrco DrscRryrNAqio UNTDADE QUANTTDADE p. uNrTiRro p. roral
- r ocACAo DE so! rwARE - rI5t r14A DE EoLnA r"lLNsAt 1. 8)0, 0o Io.200, 00

DE PAGAMENTOS. Sispena completo de
gestao de pessoal voltado para 6rgao

conpleto do@r$



funcionSrio, incluindo foto: qeraqao de
arquivos ern seus respec!i.vos Iayout
atualizados, para SEFIP, DIRE, BAIS,
MANAD, SIPREV, SAGRES-PB, CONSIGFACIL,
dentre outrosi adequado para !rabalho
con os bancos: Banco do BrasiI, Caixa
Econ6nica Federal, Bradesco, Santander,
HSBC,

cI
a,
ao

clst
\'-g

o-

\

CUiUSUIA QUARTA - DO RE,AJUSIAI.IENTO:

Os preqos contratados sao fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos
previstos no Art. 65, SS 5" e 6", da Lei 8.666193.
ocorrendo o desequilibrio econ6mico_financeiro do contrato, poderA ser
restabelecida a !elaqao que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do
Art. 65, lnciso 1I, Alinea d, da Lei 8.666193, ,nediante comprovacao
documental e requerimento explesso do contratado.

usu6rios /perfj.s de acesso, contracheque
on-Line, forna de c6lculo personalizado,
inclusive 13' sa15rio, f6rias, 1/3 de
f6rias, dentre outros; diversos nodelos
de contracheques; diversos re1at6!ios,
clentre elesr conparativo mensal, mala_
direta (integracao con nicrosoft vlord
para geragao de contato de trabalho,
portaria, etc. ) .

LOCACAO DO SOFTIiARE DE NOTA FISCAL NCNSAI
AvULsA - Emissao de nota fiscal avulsa,
com cAiculo automAtico do TNss, IPRF,
SESC/SENAT, enitidos os DAI'rS, recibo e

diversos relat6!ios gerenciais.

72 350, 00 { .200, 00

I

14.40C,00

da segLlinEe dotaqao, constante do orqamento

SECRETARIA DE

DA SECRETARIA
DE TERCEIROS

cUiUsUIA QUINTA - DA DOTAqiO:
As despesas correrao Por con!a
vigen!e:
Recursos Pr6prios do Municipio de Juazeirinho: 02.040 -
ADMTNTSTRAQAO E FTNANqAS - 02.A40.A4.123.2001.1006 - ATTVTDADES

DE ADMTNTSTRAQAO E FTNANqAS - 3390,39.00.00 - OUTROS SERVTqOS

PESSOA.]URIDICA.

CI,J{USUIA SSXTA - DO PIGATiIEMO:
o pagamento serA efetuado na Tesoura!ia do contlatante, mediante processo
regular, da seguinte maneira: Mensalmente, para ocorrer no Prazo de trinta
dias, contados do periodo de adimplefi\ento de cada parceLa.

cliiusur.A siTrxA - Dos PRAzos:
o prazo m5ximo para a execuqao do obieto ola contratado, confoline suas
caracteristicas, e que admite pro!logaQao nos casos previstos pela Lei
8.566/93, esta abaixo indicado e se16 considerado a Partir da assinatrlra do
Contlato:

Inicio: lmediato
Conclusao: 12 (doze) meses

O prazo de vigencia do Presente contrato sera determinado: 12 (doze) meses,
consideaado da data de sua assinatura.
A vigencia deste instrumento podere ser prorrogada por iguais e sucessivos
periodos, mediante acoldo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da
Lei 8-666/93, observadas as caracterislicas do objeto contratado-

cLiUsUI,A OITAVA . DAS OBRIGAqOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestaqao dos serviqos efetivamente
lealizados, de acordo com as respectivas cleusulas do presente contrato,'
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b - Piopo!cionar ao Contratado todos os meios necess6lios Para a fiel

Do todo ou en Parte, o objeto
devida auto!i2aqao expressa do

prestaqao dos servigos contratados;
c - Notificar o Contlatado sobre qualque! irregula!idade encontrada quanto a

qualidade dos serviqos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaqao, o que

nao exime o Cont!atado de suas responsabilidades contlatuais e legais'

cLiusur,A NoNA - DAs oBRtcAC6Es Do coNrRATtDo:
a - Executar devidamente os serviCos desc!itos na Cleusula correspondente do
presente contrato, dentro dos melhores palSmetros de qualidade estabelecidos
p.." o .a.o de atividade relacionada ao objeto contlatual, com obselvancia
aos plazo5 estipuLados i
b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigac6es concernentes a

legislaaao fiscal, civiI, tributAria e trabalhista, bem como pol Eodas as
despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razao da execuEao do objeto contratado,
c - Manter preposto capacitado e id6neo, aceito peto Contlatante, quando da
execucao do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atosi
d - Permitir e facilitar a flscalizacao do Contratante devendo prestar os
informes e esclarecimentos solicitados,
e - Sera responsAvel pelos danos causados diletamente ao Contratante ou a

terceiros, decorlentes de sua culpa ou dolo na execuCao do contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa resPonsabi I idade a fiscalizacao ou o

acompanhamento pelo 6rggo intelessadoi
f - Neo ceder, transfelir ou sub-contratar,
deste instrumento, sem o conhecimento e a
Contratante;
g - Mante!, durante a
obrigaeOes assumidas,
exigidas no respectivo
documentos necess6rios, sempre que solicitado.

vigCncia do contrato, em compat i b i I ldade-$aJ!iD, aQ
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cr,iiusur.e DicrMA - DA Ar.rERACio E Rlscrsio Do coNTRAro: tA [ 
"q

clJAusulrA uA Ar.rEsYAe i.v I o
Este contra!o podera ser alterado, unilateraLmente pela ContratlnEe 6u por
acordo entre as part.es, nos casos previstos tto Art. 65 e sera rescindido, de
pleno direito, conforme o disposto nos Artigos'71 ' 18 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obriqado a aceiiar nas mesmas condiq6es contratuais, os
acr6scimos ou supress6es que se fizerem necess6rios, at6 259 (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

cL]iUsuI,A DiCIMA PRII.EIRA - DAS PENATIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaq6es assumidas e pleceitos
Iegais, sujeitara o Contratado, galantida a pr6via defesa, as seguintes
penalidades previstas nos Arts. 85 e 87 da Lei 8.665/93t a - advertencia, b -
multa de mora de O,5g (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o vaLor
do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio or.l na execuqeo do objeto
ora contratado; c - multa de 10* (dez po! cento) sobre o valor contratado
pefa inexecuqao total ou parcial do contrato; d - s imu l taneamente, qualquer
das penalidades cabivej.s fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70.520/02.

cr,iusura D6crla sEcuNDA - Do EoRo:
Para dirimir as quest6es decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro
da Comarca de Juazeirinho.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02lduas)
vias, o quaL vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

,luazeirinho PB, 01 de Junho de 2017
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PELO CONTBAT



bferto cdnstiruci.onal
50 ,3'16 , 4t4-20

PELO CONTRATADO
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JUazEl Bttrtlo

DIARIO OFICIAL
PREFEITURA MUN ICI PAL DE JUAZEI RIN HO

cRtADO PELA tEt N" 226197, 2t DE t4ARCO DE
PUBLICADO NO DOE NO IO5{O DE26N4/1997,

ESTAOO OA PARAIEA
PREFEITURA IIilUNICIPAL OE JUAZEIRINHO

EXTRATO OE CONTRATO
OBJEIO Locaeao de softwa.e
FUNDAMNTOLEGAL Pregao P.es€^crarno0001.a/2017
OOTAQAO ReclEos Propnos do MuhEip,o de Jua2ei nho O2.O4O . SECRETARTA OE ADMtNtSTRAeAo E
FTNAN9AS . 02 040.04 123 2001 1006 , AT|VIDADES OA SECRETARIA DE ADM|N|STFIAC"AO E FtNAtigAS -
3390 19.00.00. ouTRos sERVtQos oETERcEtRos - pEssoa JURlotcA.
V GeNClA 12 (doze) meses
PARIES CONTMTANTES: Pr€teirura Municipatde Juazerinho 6

cT N'00053/2017 - 01.06.17 - FRAN TNFORMATTCA LTDA - RS 14 4oO OO

ESTAOO OA PARAIBA
PREFEITURA iIUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGA9aO - pREGaO PRESENCTAL No OOO14/2017
Nos temos do lolalono fina aprcseftado pelo Pregoeiro Ol5ciale observado parecer da
Assessoria Jurid ca, Ef6r€.te ao Pregeo Presefoar no 00014/2017, que obj6tiva Locagao
de sotwaE HOMOLOGO o cor€spond€nre pro@dimenro 

"c.rar6.o 
er tavor oe FRAN

INFORMATICA LTOA - RS 1/r.400,00.
Juazsiinho - P8, 01 ds Junho de 2017

BEVILACAUA MATIAS MAMCAJA. P€feilo Consrduc onal

ESIADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL OE JUAZEIRINHO

RAT|F|CA9aO E ADJUOTCAgAO - OTSPENSA No DPOOOO6/2017
Nos termos dos 6leEEnlos constanies da rospeclivs Exposi$ao do Motvos que rnstru o
p'ocosso 3 obsslado o pa ?cer da Assessoia JJadica, rere€nle a OEpsnsade I c0dcao
-o DPOOOO6I2O|7. aus obFrva LOCACAO DO rvdVEL TOCALTZAOO NA RUA PLN
H€RMIN|o cLAuoto, 155 cENIRo oEsTrNADo A TNSTALAEAo E

FUNCIONAMENTO OA CASA OA CIDADANIA:RAT FICO ocoriespondent6 proedmenlo
eADJUDICO os6u oqsb a JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS - RS 9450,00

Juaze tu.ho PB,01 d6 Junho de 2017
BEVILACQUA MATIAS MAMCAJA - Preleito Consl tuc onal

ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL OE JUAZEIRINHO

EXTMTO OE CONTRAIO
oBJETO LOCAqAO DO |M6VEL LOCALTZADO NA RUA |REN! HERMIN O CLAUDTO 155. CENTRO OESTTNAoO
A INSTALAQAO E FUNCIONAMENTO OA CASA OA CIDADANIA
TLNOAVFN_O , FGAI Orsp6nsa de Lrcrlaq o 1'DP00006/?017
DoTACAo Reclrsos ProDiros do l4unrclDro d€ Juazeninho: 02 o2o GABINETE DO PREFEITo -

A2A2OO41222OO12OOA. ATIVIDADES OO GqBNETE DO PREFEITO . 02 O9O FUNDO MUNICPAL OE

ASSISTENCIA SOCIAL 020900824.'10032083. ATIVIOAOES DO FUNDO MUNCPAL DE ASS]STENCIA
SOCIA, .3']AO 36 OO OO. OL'ROS SLRV EOS DE TERCEIROS , PESSOA FISICA
VIcENCIA are onnaldo exerclco f.ance.o de 2017
PAF ILS C O\ I MTANTES Prete{L.a Mun.c.palde Jd.?e .1ho e

cT \" ooo52/?or / - or 06 r7 -.osE cAR-os Ar vFs Dt [rLoLlcos . F$ 9 450 00
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os Do poDER ExEcuIVo - ANo 20 - N" EDteAo EXTRA - 02 DE JUNHo DE 2017
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