
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 004/2017

Processo Administrativo n.° 311/2016
Tomada de Pregos n.° 001/2017

Contrato para prestagao de sen/igos em tecnologia da informagao que
entre si celebram, a CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVESIES, pessoa
juridica de direito pfiblico interno, inscrita no CNPJ sob 0 n° O1.776.672/0001-56,
com sede na Rua Cais Costa Pinto, n° 62, Bairro Giovane Breda, Alfredo Chaves -
Estado do Espirito Santo, CNPJ n° 01.776.672/0001-56, representada neste ato
pelo seu Presidente, GILSON LUIZ BELLON, brasileiro, casado, portador do RG
n.° 325.318-ES, inscrito no CPF sob o n.° 488.159.507-53, residente e domiciliado
na Rua José Camiletti, n.° 20, Distrito de Matilde, Municipio de Alfredo Chaves,
Estado do Espirito Santo, doravante denominado CONTRATANTE ou USUARIO,
e do outro Iado, a emporesa AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
EPP, inscrita no CNPJ sob o n°. 02.548.735/0001-80, com sede na Praoa

Presidente Getfllyio Vargas, n°. 35, Sala 906, Edificio Jusmar, Centro, Municipio de
Vitoria, Estado do Espirito Santo, CEP: 29.010-925, neste ato representada pelo
socio administrador MARCOS PONTES DE AQUINO, brasileiro, casado, analista
de sistemas, portador do RG n°. 837.105 SSP/ES, inscrito no CPF sob o n°.
985.971.757-53, denominada doravante CONTRATADA, ajustam on presente
instrumento, mediante as clausulas e condigoes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
concessao de Licenga de Uso de Ferramentas Web para a Administragao Pflblica;
bem como lmplantagao, Conversao de Dados (se necessaria), Treinamento,
Manutengéo e Suporte e a execugao de servigos Web:
a) Ferramentas Web‘ e Sen/igos Web: "
1. Portal Oficial do Legislativo.
1.1 - Modulo Gerenciador de Conteudo;
1.2 - Contas de e-mail;
2. Moduio E-SIC - Sen/igo de lnformaoao ao Cidadao. '
2.1 - Permite pedidos de aoesso a informagao ao legislativo; g



2.2 - Acompanhamento dos pedidos através de nilimero de protocolo gerado;
2.3 - Relatorio com os pedidos que ja foram solicitados; A
3. Sistema lntegrado Legislativo Web.
3.1 - Sistema Web para Gerenciamento de‘Processo Legislativo;
3.2 - Banco de dados relacional; _ '
4. Manutengao. . \
4.1 - Treinamento;
4.2- Suporte e Hospedagem.
Parégrafo primeiro. A presente contratagao nao confere ao CONTRATANTE
direito de propriedade e/ou exclusividade na utilizaoao das ferramentas Web,
assim como seus modulos e partes, que continuam sob a propriedade da
CONTRATADA, podendo esta, livremente, de qualquer forma ou modo, no Brasil
ou no exterior, ceder, licenciar ou alienar a terceiros a ferramenta, seus modulos,
versoes e as customizagoes efetuadas, sem que para tanto seja necessario
qualquer autorizagao e/ou ciéncia da CONTRATANTE.
Parégrafo segundo. A Iicenga de uso ora concedida da a CONTRATANTE o
direito, nao exclusivo e intransferivel, de usar 0 sistema unicamente para
processamento de seus dados, em computadores de sua propriedade e dentro de
suas dependéncias, conforme especificado neste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA MANUTENQAO: Fica a CONTRATADA, durante o
prazo de vigéncia do presente contrato, obrigada a proceder a manutengao e
atualizagao das ferramentas Web ora contratados.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS DEFlNlQ6ES: Para fins da presente contratagao,
adota-se as seguintes definigoes:
a) lMPLANTA§A0:' configuragao das ferramentas as necessidades do
CONTRATANTE, com cadastramento e preparagao das bases de dados e dos
modulos existentes do programa, com ac-ionamento dos comandos e conexoes
necessaries, deixando a ferramenta Web em pleno funcionamento.

b) TREINAMENTO: promogao de atividades a cargo da CONTRATADA, voltadas
a capacitagao da CONTRATANTE, seus funcionarios e/ou prepostos, tornando-os
aptos a operagao das ferramentas Web. Cézf



c) SUPORTE TECNICG: atendimento, por meio de visitas, periodicas ou nao,
e/ou através de algum canal de midia designado (telefone, e-mail ou correio) a
CONTRATANTE, com a finalidade de acompanhar o sistema, bem como
esclarecer e solucionar dtividas e problemas de operacao da ferramenta Web, a
ser prestado em dias Uteis e em horario comercial, de segunda a sexta-feira, das
8 h as 18 h.
d) MANUTENQAO: adocao por parte da CONTRATADA, por meio do seu suporte
técnico, de medidas e acoes tendentes a corregao, solucao, esclarecimento de
dllvidas, e demais problemas na execucao da ferramenta Web, podendo a
CONTRATADA, a seu critério, proceder a substituigao da copia que apresentarem
problemas por outra devidamente corrigida.
e) ATUALIZAQAO: manter atualizadas as funcoes existentes nos modulos da
ferramenta Web, com relacao as variaveis normalmente alteradas por legislacao,
ou quaisquer outras causas externas que decorram de determinacao
governamental, desde que, em tempo habil, a CONTRATANTE comuni-que, por
escrito, a CONTRATADA, da necessidade de tais atualizacoes, assim como envie
a mesma a legislacao que sen/ira de base as atualizagoes pela CONTRATANTE
eventualmente solicitadas. _
f) CUSTOMlZA(}AO: adaptagao da ferramenta Web as peculiaridades da
CONTRATANTE. . '
Paragrafo primeiro. A “atualizacao” definida nesta clausula (item “e”), nao inclui
os servicos necessarios ao atendim/ento de obrigacoes assumidas pelo
CONTRATANTE junto a Sindicatos e Associa<_;6es, tais como Convencoes
Coletivas de Trabalho, etc. ,
Paragrafo segundo. "Pela manutencao/atualizacao ora contratadas, obriga-se
ainda a CONTRATADA a manter a ferramenta Web tecnicamente atualizada,
fornecendo as novas versoes que venham a ser liberadas, desde que contenham
alteragoes, acréscimos de rotina ou melhoria de desempenho. Todas as versoes
liberadas pela CONTRATADA, mencionadas acima, serao colocadas a disposigao

\
da CONTRATANTE sem onus adicional. w

Paragrafo terceiro.-A interpretacao das- normas legais aplicaveis a Administracao 25%
Ptiblica, editadas durante 0 prazo de vigéncia da presente contratacao, a serem
implementadas na ferramenta Web, serao levadas a efeito com base no Q



entendimento majoritario dos usuarios da CONTRATADA, doutrinadores e
jurisprudéncia patria. Em caso de exiguidade de tempo para implementacao das
modificacoes de natureza legal, decorrente do curto espaco de tempo entre a
publicacao da norma e asua entrada em vigor, a CONTRATADA indicara as
solucoes alternativas para atender, temporariamente, as exigéncias da nova Lei,
ate que os modulos possam ser atualizados definitivamente.
Paragrafo quarto. Todas alteraooes e/ou customizacoes do sistema, sugeridas
pelo CONTRATANTE, passarao a ser de propriedade exclusiva da
CONTRATADA, caso venham a ser implementadas.

CLAUSULA QUARTA — DA IMPLANTAQAO: Para fins do disposto na alinea “a”,
da clausula terceira deste contrato, compromete-se a CONTRATANTE em
disponibilizar a CONTRATADA, sempre que por essa solicitada, os seus
equipamentos, que deverao atender as configuracoes apropriadas e necessarias
as ferramentas Web ora contratadas.

CLAUSULA QUINTA - DO TREINAMENTO: Compromete-se a CONTRATADA a
fornecer aos servidores ‘ e funcionarios, previamente designados pela
CONTRATANTE, treinamento adequado e necessario ao bom funcionamento e
operagao das ferramentas Web. A CONTRATANTE se compromete a
disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, pessoal do seu quadro
de sen/idores e funcionarios, habilitados e afeicoados com as rotinas da areas de
informatica que estarao a frente da operacao diaria do sistema.
Parégrafo primeiro. O local e data do treinamento de que trata esta clausula sera
estabelecido pela CONTRATADA, de comum acordo com a CONTRATANTE.
Paragrafo segundo. Se durante 0 treinamento, a critério da CONTRATADA,
verificar-se 0 aproveitamento insatisfatorio de qualquer dos servidores ou
funcionarios da CONTRATANTE para o manuseio e operacao das ferramentas
Web, tal fato sera comunicado a CONTRATANTE que devera providenciar a
substituicao do sen/idor, no prazo maximo de 48 horas (quarenta e oito horas) da

respectiva comunicacao.
Parégrafo terceiro. Qualquer treinamento adicional, decorrente da eventual
substituicao pelo CONTRATANTE de sen/idor ja treinado, podera ser por esse 2



solicitado, mediante prévio orcamento e em data a ser estabelecida pela
CONTRATADA, de comum acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DO SUPORTE TECNICO: Para fins da prestagao do
servigo de SUPORTE TECNICO, conforme estabelecido na alinea da clausula
terceira deste contrato, as partes se comprometem a: g
a) A CONTRATANTE:
a.1) consultar-a CONTRATADA somente através das pessoas que foram
treinadas para a utilizacao do sistema;
a.2) enviar a CONTRATADA solicitacao, ‘por escrito ou através dos meios
estabelecidos, com detalhes e precisao, descrevendo os problemas ou
pendéncias relativas as ferramentas Web, bem como identificando os programas
envolvidos; -
a.3) informar a CONTRATADA o dia e horario de disponibilidadedo equipamento
e o nome do responsavel pela requisicao do servico. _ »
a.4) produzir copias diarias (backup) dos dados das ferramentas Web, objeto
deste contrato, para evitar transtornos como perdas de dados ocasionadas por
falta de energia, problemas de hardware ou operacao indevida.
a.5) disponibilizar “um meio de aoesso a rede mundial de computadores
(lNTERNET)" (Acesso Discado, Link Discado, via radio, etc.), ou seja, um
computador munido de hardwares para 0 meio de acesso com a internet e
softwares de comunicacao sugerido pela CONTRATADA. Nos casos onde houver
filtros de pacotes (FIREWALL), a CONTRATADA devera ter condicoes para
possiveis alteracoes nos filtros, mantendo assim permanentes condicoes de uso,
com vistas a dar maior agilidade e eficiéncia na~ prestacao do sen/ico (SUPORTE
TECNICO e MANUTENQAO). O nao atendimento do disposto no item anterior
implicara a cobranca de um adicional de hora técnica, para a reconfiguracao do
sistema de comunicacao, o qual sera pago pela CONTRATANTE junto com a
fatura mensal,_obedecendo a tabela de preco de hora técnica vigente.
a.6) disponibilizar os recursos materiais e humanos necessarios a instalacao das

ferramentas Web, ceder instalacoes e equipamentos e cooperar efetivamente
com a operacao de instalacao desenvolvida, dentro do seu horario de expediente,
nos dias e horarios previamente agendados entre as partes. W



a.7) manter pessoal habilitado e adequadamente treinado para a operacao da
ferramenta Web e para a comunicacao com a CONTRATADA, e prover, sempre
que ocorrerem quaisquer problemas com o SISTEMA, toda a documentacao,
relatorios e demais informac6es_que relatem as circunstancias em que os
problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos.
a.8) definir os responsaveis pela area de informatica por escrito.
b) A CONTRATADA: A
b.1) tomar as medidas corretivas cabiveis, desde que possiveis, tao logo seja
notificada, por escrito, de algum problema constatado na ferramenta Web.
b.2) manter total sigilo das informacoes constantes dos arquivos da
CONTRATANTE, caso, eventualmente, seja necessario esta disponibiliza-lo para
a solucao das pe_ndéncias e/ou problemas verificado. ~
b.3) permitir que a CONTRATANTE efetue a execucao de 1 (uma) copia dos
arquivos fornecidos nos meios magnéticos originais do produto contratado, para
fins de seguranca (“backup”), com a finalidade exclusiva de propiciar a
recomposigao do conteudo do meio fisico original em casos de perda de seus
arquivos, na forma do inciso I, do art. 6°, da Lei 9.609/98.
b.4) fornecer a CONTRATANTE as novas implementacoes e as correcoes dos
eventuais erros existentes na ferramenta licenciada, entre os quais se definem as
incorrecoes encontradas entre as especificagoes contidas na documentacao dos
ITIGSITIOS 6 8 sua operagao.

b.5) manter em seu quadro de funcionarios, técnicos aptos a efetuar a assisténcia
técnica adequada a CONTRATANTE, usuario das versoes implantadas e
liberadas. ' -
b.6) responsabilizar-se, (mica e exclusivamente, por todo e qualquer pagamento
de ordem trabalhista, previdenciaria e encargos sociais, decorrente dos seus
técnicos na prestacao dos servicos, nas dependéncias do estabelecimento da
CONTRATANTE
b.7) prestar assisténcia a CONTRATANTE, solucionando duvidas na implantacao
e durante o processamento do sistema. Essa assisténcia podera ser por escrito,

e-mail, telefone, visita a sede da CONTRATANTE ou na propria sede da
CONTRATADA. 1 _
b.8) Disponibilizar técnico devidamente habilitado ‘e conhecedor da ferramenta



proposta nas dependencias da Camara Municipal de Alfredo Chaves, pelo menos
uma vez ao mes, quando solicitado. _
Paragrafo primeiro. Para fins de atendimento do suporte tecnico e manutencao,
compromete-se a CONTRATANTE a disponibilizar, a CONTRATADA os
equipamentos_ com as devidas configuracoes exigidas, programas e arquivos
envolvidos no problema, para que 0 atendimento possa ser feito com presteza e
eficiéncia. X
Paragrafo segundo. Devera a CONTRATADA responder por quaisquer
prejuizos, mediante a devida comprovacao a ser apurada pelos representantes
das partes, dentro das instalacoes da CONTRATANTE, e/ou quando os materiais
e/ou bens estiverem sob sua guarda, inclusive pelo desvio de materiais e/ou bens,
causados a CONTRATANTE ou a terceiros, pelo pessoal empregado na
execucao dos servicos contratados, durante a vigéncia contratual.
Paragrafo terceiro. Qualquer atualizagao a legislacao nacional, das variaveis da
ferramenta Web licenciada, fica condicionada, unica e exclusivamente, as
condigoes estabelecidas para a atualizacao contratada através do presente
instrumento. -
Paragrafo quarto. Somente é permitida a CONTRATANTE a reproducao de

‘ COPIA DE RESERVA (“backup”), para a finalidade e condicoes estabelecidas no
item “b.4” desta clausula, considerando-se qualquer outra copia da ferramenta
Web, objeto deste contrato, além daquela, como copia nao autorizada e, sua
mera existéncia, caracterizar-se-a como violacao aos direitos de propriedade da
CONTRATADA, sujeitando a CONTRATANTE, e 0 sen/idor/funcionario
responsavel pela copia indevida, as penalidades previstas no presente contrato e
legisiagao em vigor. '
Paragrafo quinto. Sem prejuizo das sancoes estabelecidas no paragrafo
anterior, caso a CONTRATANTE venha a desenvolver um novo modulo ou
produto que caracterize copia, no todo ou em parte, da ferramenta Web, objeto
deste contrato, quer_seja do dicionario de dados, quer seja do programa, sera

estas clausulas contratuais.

considerado como parte integrante da ferramenta -Web, tornando-se de

propriedade da CONTRATADA e ficando, portanto, o seu uso condicionadoa
~%



CLAUSULA SETIMA - DOS SERVIQOS ADICIONAIS: Nao estao inseridos como
suporte técnico ou manutengao, e serao cobrados a parte, mediante orcamento
prévio, os servicos consistentes em: ' M
a) correcoes de erros provenientes de uso e operagao indevidos das ferramentas
Web;
b) recuperacao de arquivos de dados, quando possiveis, provocados por erros de
operacao, falhas do equipamento, sistema operacional, instalacao elétrica e erros
em programas especificos da CONTRATANTE‘
c) sen/icos de migragao De conversao 'de dados de/para e/ou outros equipamentos;
d) alteracao na forma original dos programas ou modulos de programas que
compoem a ferramenta Web; ‘ A
e) consultas inerentes ao sistema operacional, utilitarios ou produtos que nao
levam a marca da CONTRATADA;
f) treinamentos especificos a usuarios ja treinados e/ou novos usuarios. 4

CLAUSULA OITAVA - O VALOR GLOBAL: A execucao se dara por empreitada
de preco global, no valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

CLAUSULA NONA - DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE: O
pagamento referente aos sen/icos de desenvolvimento e implantacao, itens 01, 02
e 03 da proposta de precos apresentada, que perfazem 0 valor de R$6.000,00
(seis mil reais) sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos a prestacao e aprovacao
de cada um dos servicos. O pagamento referente ao item 04 da proposta de
precos apresentada (manutengao, treinamento, suporte e_ hospedagem mensal do
portal) sera efetuado em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais) cada uma, em até 30 (trinta) dias do més subsequente a
prestagao dos servicos, com corregao anual pelo IGP - M (indice Geral de Precos
— Mercado). ’

I r .

CLAUSULA DECIMA — DO PRAZO: O prazo de vigéncia da presente

contratacao sera de 12 (doze) meses, contado da assinatura do presente
podendo, a critério da CONTRATANTE, ser prorrogado até o limite de 4
(quarenta e oito) meses da sua celebracao, na forma do inciso IV, do art. 57, dalies



Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DECLARAQAO: A CONTRATADA
declara expressamente que nao esta, de qualquer forma, impedida de licenciar o
uso da ferramenta Web, objeto deste contrato, e que a licenca aqui pactuada nao
infringe qualquer patente, direito autoral, segredo industrial ou quaisquer outros
direitos de terceiros ou preceitos legais nacionais ou estrangeiros.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS: A CONTRATADA garante
a CONTRATANTE assisténcia imediata, em razao der problemas e/ou defeitos
eventualmente decorrentes da ferramenta Web e/ou da atuagao/operacao por
parte de seus técnicos e/ou terceiros por ela autorizados.
Paragrafo primeiro. As garantias estabelecidas nesta clausula nao abrangem:
a) problemas, erros, danos ou prejuizos advindos de decisoes administrativas
tomadas com base em informagoes, quaisquer que sejalm, fornecidas pelo(s)
programa(s); u
b) defeitos ou erros decorrentes de negligéncia, imprudencia ou impericia da
CONTRATANTE, seus empregados ou prepostos, na utilizagao da ferramenta
Web licenciada; ' -
c) erros de resultados, prejuizos financeiros, lucros ou arrecadacoes insuficientes
ou em desacordo com planejamentos ou previsoes orcamentarias;
d) erros decorrentes de problemas relacionados com programas de terceiros que
trabalhem separadamente ou em conjunto com a ferramenta Web licenciada;
Paragrafo segundo. Por forca do presente contrato, a CONTRATADA nao
assume, expressa ou implicitamente, qualquer responsabilidade de natureza
“mercantil”, “tributaria”, “fiscal” ou “trabalhista”, durante ou apos a implantagao dos
modulos licenciados ou de sua adequacao a determinado negocio e atividades
gerais do CONTRATANTE. _

I I V -

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS RECURSOS: Os recursos necessarios

para cobertura do disposto do presente instrumento correrao a conta da dotacao
33903900000, da Camara Municipal de Alfredo Chaves. ~ *
Paragrafo finico. Os elementos de despesas que, por foroa de eventual



prorrogacao do presente, forem liquidados em exercicios futuros, correrao a conta
das respectivas rubricas orcamentarias correspondentes e/ou que venham a
substituir aquela estabelecida no caput desta clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO: Considerar-se-a rescindido
este contrato, de pleno’ direito, por qualquer das partes e a qualquer tempo,
independente de formalidade judicial ou extrajudicial, desde que ocorridas
quaisquer das seguintes hipoteses:
a) lnadimplemento das obrigacoes por qualquer das partes.
b) comunicacao escrita, de qualquer das partes, com antecedéncia minima de 90
(noventa) dias, desde que sejam quitadas as dividas e obrigacoes vencidas e
vincendas.
Paragrafo (mico. No término do contrato, por qualquer modalidade, fica a
Contratada, desde ja, autorizada a promover a desinstalacao imediata dos
sistemas contratados. Todavia, desinstalados os sistemas a Contratada devera
manter disponivel a Contratante o banco de dados gerados pela ferramenta Web
durante a contratacao. '

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA REGULAMENTAQAO: o presente contrato
rege-se pelas normas constantes da Lei Federal N° 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alteracoes. .

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANQOES E PENALIDADES: Pelo
descumprimento parcial ou inexecucao total deste contrato, poderao ser aplicadas
as seguintes sancoes e penalidades:
a) Pela CONTRATANTE, garantida a prévia defesa a CONTRATADA:
a.1) Adverténcia; '
a.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual;
a.3) suspensao temporaria de participar de processos licitatorios; e
a.4) impedimento de contratar com a Administragao Municipal, pelo prazo'de O2

(dois) anos. '
b) Pela CONTRATADA: . .
b.1) suspensao da prestacao do sen/igo de atendimento (suporte técnicow



manutencao), em razao de atraso nos pagamentos, superior a 30 (trinta) dias;
b.2) paralisagao dos servicos objeto deste contrato, na ocorréncia de atraso nos
pagamentos superiores a 60 (sessenta) dias. _

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS RESPONSABILIDADES REClPROCAS:

As partes por si, seus sen/idores, funcionarios e prepostos, obrigam-se a manter
sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificagoes técnicas ou
comerciais, inovacoes ou aperfeigoamento do conjunto de modulos licenciados,
de dados gerais em razao do presente contrato, de que venham a ter aoesso ou
conhecimento, ou ainda que lhes tenham sido confiados, nao podendo, sob
qualquer pretexto ou desculpa, omissao, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou
deles dar conhecimento a estranhos dessa contratacao, salvo se houver
consentimento expresso, em conjunto das mesmas. A responsabilidade das
panes com relagao a quebra de sigilo sera proporcional aos efeitos do prejuizo
causado.
Paragrafo primeiro. A ferramenta Web é fornecida na forma de codigo objeto,
nao sendo permitido a CONTRATANTE, ou qualquer de seus representantes,
prepostos, servidores, funcionarios, procuradores ou terceiros interessados, de
qualquer forma, total ou parcialmente, a titulo gratuito ou oneroso, provisorio ou
permanentemente: r
a) copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locacao ou em garantia,
doar, alienar, transferir, a ferramenta.Web, objeto do presente contrato, assim
como quaisquer informacoes relativas ao mesmo.
b) Modificar as caracteristicas da(s) ferramentas(s) Web, modulo(s) de
programa(s), rotinas ou quaisquer partes da estrutura da ferramenta Web, amplia-
los, altera-los ou descompila-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa,
especificaanuéncia da CONTRATADA, ficando estabelecido, desde ja, que
quaisquer alteracoes que deva ser efetuada na ferramenta, ainda que de
interesseda CONTRATANTE e autorizada pela. CONTRATADA, aqualquer
tempo, $0 podera ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente

autorizada pela mesma.
Paragrafo segundo. A infringéncia do disposto no paragrafo anterior submete a
CONTRATANTE ao pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao

dig
éém”



preco atualizado do sistema, multiplicado pelo nilimero de copias reproduzidas
sem autorizacao, sem prejuizo do disposto nos paragrafos quarto equinto da
clausula- sexta deste contrato e respectivas indenizacoes, ressarcimentos e
sancoes de natureza cive_l e criminal. A

DECIMA OITAVA - DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Alfredo Chaves
(ES), para nele serem dirimidas quaisquer duvidas oriundas do presente
instrumento. _

E por estarem assim justos e contratados declaram ambas as partes
aceitarem todas as disposicoes estabelecidas nas clausulas deste contrato,
firmando-o em trés vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas
abaixo assinadas.

Alfredo Chaves (ES), 05 de julho de 2017.

'~ \

CAMA A M CIPAL ALFREDO CHAVES

' GILSON LUIZ BELLON '

Contratante

AGAPE ORIA CONSULTORIA LTDA EPP
C tratada ‘

TESTEMUNHAS:

1) Y/‘0ww'7 2)



Viloria (ES), Quinta-feira, 03 de Agosto de 2017.

cAR_c_o; Fisioterapaata l
CLASSIFICACAO N°INSCRI§AO NOME oo ‘PONTUAQAO

l

CANDIDATO I
._.._*..._ ____,. _..._, , _ ‘

da Silva Prado
3° 315 ‘Bruno Rodrigues ‘44,0 i

l

_CARGO: Farmacéutico W

‘ CAN DIDATO l
ci_Ass1i=icAcAo N°INSCRICAO INOME oo iPONTUACAO l

.._ __77_______, __ __,
2° 469 Claudio Souza I

Alves

>I

4?
3* O

ficando prorrogado até 18/09/2018.
Rio Bananal-ES,02 de Agosto de

2017.
FELISMINO ARDIZZON

Prefeito Municipal
Protocolo 333757

Santa Maria de Jetiba

O rnunicipio de Santa Maria de
Jetiba-ES Firmou o aditivo com
respaldo no Art. 57 I1 da Lei Federal
8.666/93, e em cumprimento ao
Art. 61 da mesma lei publica como
segue:

QIILERSOS DJABIO 0flGA@0$ 

a Lei Federal n°. 8.666/93, e suas
alteragées, que se regera mediante
as clausulas e condigfies que
subseguem.
Valor: R$ 47.855,00 (quarenta e
sete mil, oitocentos e cinquenta
e cinco reais).
Periodo: 12 (doze) meses, com a
respectiva publicagao do extrato no
Diario Oficial do Estado do Espirito
Santo.
Recurso (Ficha): 84 e 119

Alessandro Broedel Torelani
Prefeito Municipal

Protocolo 333742

6° Termo Aditivo ao Contrato
257/2014: Contratada: -

g r ii“ Centermaq Comércio e Vfla Vema
iCARGO:_Motorista - Lotagao: Cristal do Norte l o
CLASSIFICACAO we ii~iscR1gAo iNOME oo iPONTUA(;AO l

l1 CAN DIDATO l
l
l

35 380 Robson Barbosa l 16,2
de Andrade i _

O'B§ ,
ENTREGAR O NADA CONSTA SIMPLES DA CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITACAO.

CARGO: Auxiliar Administrativo - Lotagao: Sede
CLASSIFICAQAO ,N° INSCRICAO ‘NOME oo lPoNTuA<;Ao

‘CANDIDATO 1

5° 186 ,Gleyciara 1 17,0
Santiago de ‘ ‘
JESUS Bravim

FERNANDO EDUARDO PEZZIN DE ALMEIDA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolo 333652

E _ _ _
CONTRATO N° 157/2016

QUE SAIU NO DIA 02/08/2017,
protocolo 333143

om): ss LE:
PROCESSO N°: 7ss0/2017
LEIA-SE:
PROCESSO N°: 7880/Z015

Piuma/ES 02 de Agosto de 2017

Jose Ricardo P. da Costa
Prefeito de Piuma

Protocolo 333394

Ponto Belo

DECISAO SOBRE RECURSO
ADMINISTRATIVO
PREGAO 11/2017

O Secretario Municipal de Saddel
FMS do Municipio de Ponto Belo-
ES e o Pregoeiro tornam publico
para conhecimento de todos,
ESPECIALMENTE para a empresa
recorrente IS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS LTDA -ME,
CNPJ 11.373442/0001-Q8
que FOI PROFERIDA DECISAO

\ L1. d 1), ~.r:=|:‘: re » 310- DE f'ART.\_\![.‘4fO DE D\H‘RE\S.-\ ’1:'I(. . - ( . - » 1,i LlJ.r.r.l'u.\\€.>~.gi&\1seam ,..», JV
i -<1 . 'J7l‘\T\'Q('l< "02 7"

em relagao ao recurso impetrado
pela empresa LS MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS LTDA -ME
nos autos do certame Pregao
Presencial 11/2011, “NAO
CONHECENDO DO RECURSO”
conforme consta dos termos da
ata de julgamento e decisao da
autoridade superior, que encontram-
se nos autos a disposigao da
empresa recorrente retrocitada e
demais interessados.
Ponto Belo-ES, 02 de agosto de
2017.

Cassie Canuto de Melo
Pregoeiro

Robson Roque Coelho
Secretario Municipal de Saude/FMS

Protocolo 333664

Rio Bananal

ERRATA REFERENTE A0
QUARTO TERMO ADITIVO DE

PRAZO E VALOR A0 CONTRATO
146/2013

A Prefeitura Municipal de Rio Bananal
retifica a publicagao em referéncia,
feita no DIOES, pag. O4, caderno
Qilgggqs, do dia 25/07/2017.
Onde se lé: Telefénica Brasil
S.A Epp ficando prorrogado até
21/08/2018.
Leia-se: Teleffinica Brasil S.A

{AL DO IL§TADF) DD ESPIIFJTF7 3/sNTO

Representagées Ltda EPP. Objetoz
Prorrogagao do prazo do contrato
até 02/08/2018, cujo contrato tem
como objeto servigo de copia e
locagao de impressoras, oriundo da
Adesao a Ata de Registro de Pregos
n° 030/2013 - Pregao Presencial n°
028/2013 (Municipio de Cachoeiro
de Itapemirim-ES) - Processo
Prinicpal: 8526/2014 - Processo:
7644/ 2017.

HILARIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria

de Jetiba
Protocolo 333703

EXTRATO DO 7° TERMC ADITIVO
A0 CONTRATO N° 139/2013.
PROCESSO N° 16957/2013 -
SESA.
PARTES: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA e_ a
Empresa MELHOR ALIMENTACAO
LTDA. Objetor Prorrogagao
do contrato n° 139/2013 por
mais 12 (DOZE) meses, a partir
10/07/2017, com fulcro no Art.
57, Inciso II da Lei 8.666/93.
O valor do presente aditivo é de
R$2.784.329,75 (Dois milhées,
setecentos e oitenta e quatro mil,
trezentos e vinte e nove reais e
setenta e cinco centavos) Dotagao
Orgamentaria:
10.302.0190.2.107 - 3.3.90.39.00
FR 1.203.000

SESA/CPL 03/08/2017
Protocolo 333587

Sooretama

RESUMO DE CONTRATO
N°. 114/2017.,

Contratante: O MUNICIPIO DE
SOORETAMA.
Contratada: M DE C AVANCINI -
ANAGUILHER MODAS ME.
CNPJ: 11.2S9.498/0001-28
Objeto: a contratagao de empresa
para o fornecimento de lengéis e
toalhas para atenderas necessidades
das escolas de educagao infantil
e ensino fundamental deste
Municipio. Licitagao do tipo
“MENOR PRECO POR ITEM",
com entregas paroeladas, nos
terrnos do procedimento licitatério -
Pregao Presencial n°. 37/2017,
Processo administrative
0407/2017, tudo de acordo com

RESUMO DO CONTRATO N
075/2017. PROCESSO N°
33.991/2015. DAS PARTES:
PMW X LEIDA D'ALMEIDA COSTA.
Do objeto: prorrogar o Contrato de
n.° 075/2016. Do valor mensal: RS
3.220,31 (trés mil, duzentos e vinte
reais e trinta e um centavos). Do
prazo: 12 (doze) meses contados
a partir do dia 26/07/2017. SEMAS/
PMW.

Protocolo 333731

004/2017 _
INTERESSADO (A): CAMARA
MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CONTRATADO: AGAPE ASSESSORIA
E CONSULTORIA LTDA EPP
OBJETO: Concessao de Licenga de
Uso de Ferramentas Web para a
Administragao PL'iblica, bem como
a implantagao, conversao de dados
(se necessaria), treinamento,
manute_ngao, suporte e execugao.
DOTAQAOI 3.3.90.39.00000
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$
24.000,00
INICIO/FIM: 05/07/2017 A
05/07/2018.
la Publicagao, ocorrida em
05/07/2017, em obediéncia a LOM.
2a Publicagao, efetlvada para
cumprimento do artigo 61,
paragrafo unico da Lei Nacional n°.
8.666/93.

Protocolo 333400

EXTRATO DO 1°. TERMO ADITIVO
CONTRATO N°. 006/2016
INTERESSADO (A): CAMARA
MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CONTRATADO! ALTE RNATIVO
COMERCIO LTDA ME
OBJETO: Servigos graficos
DOTAQAO: 3.3.90.39.00000
VALOR GLOBAL ESTIMADO: RS
5.4-50,00
INICIO/FIM: 30/06/2017 A
30/06/2016
la Publicagao, ocorrida em
30/06/2017, em obediéncia a LOM.
25 Publicagao, efetivada para
cumprimento do artigo 61,
paragrafo Cinico da Lei Nacional n°.
8.666/93.

Protocolo 333398

Camara
Realce


