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Aos vinte e trS dias do IflS de outubro do ano dVois iiTrre jI .oiiTituUj de 
PA-evidê ncia e Assistência tios Servido [-es do Mii ii icípio de Porto Velho/RO - 1 PÁ V1, 

autarquia 111 unicpal. pessoa uridica de Direito Publico Interno, devidamente inscrito rio 

CNPJ sob U  34.481.804/0001-71, com sede é Rua W. Lourenço Antônio Pereira Lima ii. 

2760, bairro Einbratel, Porto Velho - RO, neste aio Representado por Seu Diretor 
Presidente, Sr. Dr. José Ca i-los Cou ri, brasileiro, casado, portador da (.'edula de Identidade. 
RG. n.° 351 .454 -SSP/MG, inscrito no L'PI' sob n. 193.864.436-00. doravante denoinindu 
sim plesmente CONTRATANTE e a Empresa Aj ucei lii foruu'i tica Lida, inscrita no ('N PJ 
sob 1. 34.75U.158/MUI-09, localizada i Rua Votft(uaru, 3404. Colorado do Oeste, neste ato 

represen tada 1)01'  SCU j)rOCU radur, cotii poderes especi licos l)UíiJ  contratar. coiIluilic 
Procuraçio juntado lás lis. 8 2 dos autos. Si-. LUIZ ALBERTO FLO RIAM , 1, brasdeiru. 
casado, portador da cédula de Identidade n. 7/R233 1-392 - SSP/SC e inscrito sob nu CPF sul) 
1. 368.783'139-04, doravante denominada simptesinciite CONTRATADA, resulvcni celebra: 
este Contrato, que tem por litalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes tia 

execução dos serviços que especilca, tudo de acordo com a legislaço cm \'igcnie, era 
especial a Lei a. 8.66/93 e suas alterações, conloitue processo adnunistrativo n' 23 13/20 
mediante as Cláusulas e condições a seguir: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. Prestação de serviços de locação do módulo executável dc sistemas aplicativos, 11eraç3u 
e cOflVeNk) dais bases de dados, instalação de Sistemas custoinizados de inloritt'nca 

desenvolvidos em linguagem de proLramaçio visual e SGBD (Sistema Gerenciador de Banco 
de Dados), compreendendo o otnecincnto de sistemas de gestão adininistrad va, 
previdenciiiia e assisiCncia médica, mc(tiantc uso de licença de uma solução pronta e 

customizada de aplicat ivoS ILU arquitetura cliente/servidor e ambiente Web em rede 131C10 

TCP/IP, com interltce grúlca ela p lal ,11011M1 culnputaciol)al, com acesso a banco de dados 
relaciona: clOtiva lei o a Cotivcísiu c M:c.raçio de Dados: lliiplantaçLio: Ircittaiitetiiu.: 
Manutenção., com a hlullidade de pruilitáver :t aulolllati/.aç:lo do IRAM Com Sistcim::r 

gerenciudotcs. na bruta descrita 1)0 leiniu de Reletencia c nu Ldital de 1... ci1aç3o dcll:igr:tdu 
pelo processo adlltilustralivo mi. 233/20 l 
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INSTALAÇS.O E UNjO SISTEMAS VALOR TOTAL 
IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO) :VIENSAL 

•I; t77 RI; iv. .26u.uu RI; vv,uuu.uu RI; 127.4 2u.uu 
2 - RI; 9. 2uu.uo RI; 99.UUU.UU RI; 1 i11200.m 
3 - - II; 99.UUt).Ul)  
4 - - RI, Ç)9.000.0,1) R 1 99. umi. nu  
5 - - RI; 99 UU().41 RI; 99. UUU. UU 
6 - - M 99.UUU.U() I 99.Ut)ti.t)U 
7 - - RI; 99.UUftU(I RI; 99.i)Ut).t)U 

RI; 99.UUU.UI) 
9 - - RI; 99.0UU.Ut) RI; 99.Uun.Uu 
O - - RI; 99,000.00 RI; 99.0()0.00 

1 1 - - 1<5 99.000,00 RI; LP) 000. Ut) 
12 - - RI; 99. 000.01) RI; 99.000.00 

JR$ 1.235.620,00 

1.2. lnierain este istruinento co ir tual. como parte Ind issociável, independente de 

tranSCriÇaO, os documentos abaixo l isulijos. todos Imitados ao processe) id m n si ai vu 
23 312014: 

a) Parecer i°  ii 88/20l5/PROJLR/l1AM/2U 5, Às lis. 888 a 90 
b) Parecer da Auditoria n. 2967/2015, da AuLiitoria do IPAM, lis. 804 a 805: 
b) Proposta da CON'I'IAIADA, ll. 807-8 
e) Edita de i'rego Lletiônieo n. 009/20 5. l. 543 a 593: 

2. CLÁUSULA sE(;UNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. O presente contraio scrá executado ilidletalllelne pelo lPANil, Iliediz illic a 
COM RA(AÇAO, que tratislére 't CON 1 <A 1 A DA a respunabiIidade Pe1a prestação du 
serviços ora contratados, na Ibrina da Ieeislaç:tu vigente. 

2.2.. O presente contrato decorreu de keiuçto do tipo MENOR PREÇO,  sob o reeiii 
emprei tada Por PREÇO GLOBAL.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: 

3.1. O valor total deste Contraio é estimado em RS R$ 1.235.620,00 (Uni milhão, du 
trinta e cinco mil, seisceu (os e vinte reais). 

3.2. Os valores mensak seno pagos mediante aíeriço da satkibtória prestação deis:e mviçu. 
considerando-se os serviços mensak e nmo mensais, eellft)rme cronograma abaixo: 

('RuuUA'I, tu:vtsi'o oi; oi:'t::vIuuLsu FINANCEARO 

3, 2 . No serão pagos serviços não executados ou m'k. eoncluidos dentro do mês, visando vedar 
o pagamento antecipado ou pela mera disponibilidade, devendo ser objeto de liqu idaç:"mo 
somente serv)ç)s e fel vaimienie prestados e cumtelu dos, sendo que o ('monograma :mcii 1: é 

apen:is a lxaçu dos Valores umiltarius previstos itemtilmiieiit'_'. cunlormne l)rupusia  da lieltamime. 
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4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES 1)E PAGAI'VIENTO: 

4.1. O pac,arnento ser;'t eietmdo mci isa II iicnk.. ciii moeda corrente até o 1 Ou  (dc tino) dia U 11!  
s'in1e ao do recebimento deiinivo do servços, quando a Nota Fiscal deveri estar 
devi clamente atestada por servidor ou cuiiiiss:io encarre&ado(a) do recebimento dos serviços e 

observado o cunipriluelito integral das disposições contidas no Ldital e neste contrato. 

4. 1. 1. Havendo erro ria Nota U iscal ou e rcuiista nc a q ue iiii peça a 1k1 uidaçto Lia depc-ti. 
àquela será devolvida i Contratada, pelo IespoIh'iVcI. C O pagamento Iicart pendente ate LILIC o 
11c11'1-1111e prov idenc ie  as medidas saneadoras. Nesta hi pót ese, o prato para pagam CIII o iii e ar-
se-ú após a reuIariíaçio da situação ou reapieeitaçTiu do docuiiieiito Fiscal. ilu :ic:irreai; ido 
Lluakluer ônus para este Instituto: 

4.1.2. O Instituto de Irevidncia e AssisiCnc ia dos Servidores do Município de orto V jt - 

1 PA M não pagarú juros de inuni por Litiasos de pagaineiitos em decorrência de -1ut:i 
exclusiva da contratada: 4 píoC; 

4.2. Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente cio lipte__ 
onde será realizado o crédito correspondente au paganielto do objeto desta licitação. 

4.2. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de 
Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de Serviço ( IGIS), com o 

instituto Nacional do Seguro Social (I NSS ). e Certidão Negativa da Receita 1 stadua - 

SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 1 2.LlIU; 

e Certidão Negativa Federal, podendo ser veriFicadas nos sítios eletrônicos. 

4.3. Caso haja api icução de ia u!ta ciii l)loccsso  admin istrati vo, com decisão dciii i1 i va. os 
valores não recolhidos espontaneainentc pela contratada poderão ser descontados dc LuaIq LiCi 

Etura ou crédito existente no 1 nstilLito de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho - II-IAM. eu Fisvor da CONI RATADA. ADA. Caso o valor da inulta seja 
superior ao crédito eventualnienie existente, a di iereiiça serã cobrada ad in nistrat i vamente ou 
judicialmente, se necessário 

4.4. l.iào haverá, sob hipótese alguma. pagamento antecipado. 

4.5. Transcorrido o prazo estabelecido para Fins de pagamento, a CON'lRA'IA NIL Fica 
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo loi base a data do adiinpicmevito da obrigação 

até o elètivo pagamento. Serão calculados or meio da aplicação da seguinte i'ormula: 

EM= 1 x N x VP 
O ide: 

EM: Encargos moratórios: 
N: N á inero de d ias entre a data prevista para pagamento lo e a do e ii.t i vo piiïieito 

VI): Valor da parcela Ciii atraso: 

Ind ice dc compensação Financeira = bobo 1 643, assim, apurado: 

1= 6/t ou 
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S. CLÁUSULA QUINTA - DO REA.IUSTE 
- A / 

5.1. Visando adecjuaçào aos novos preços Draticad me l L 
contratado e observado o interregno ininiinu de 12 (doze) meses, a partir da data de assillalur:t 
deste contraio e em conFormidade com a 1 ei lU. 11-)2/U 1 o valor consignado poderá soFrer 
at ualização, competindo ao contratado jusli licur e comprovar a Variação dos custos. 

eseto cúa de cálculo paiii is ara análise se e posterior aprovaçãomi     
Pelo contratante. 

INSTiTUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS 5 
oc M&.ri 

(t'r.( e1 

TO VELI-10 PAM 
Srysnr 

tadu pelo 

1 

Rua Dr. Antonio Pereira Urna, 2760, Bairro Embratel. CEP 76.820-810. Porto Velho-RO 
www. pa m . ro .gov. br 

5.2. O índice utilizado para o reaíuste dos valores será o lG l-M ou outro Índice que venha a 
substituí-lo. 
5.3. O reajuste do valor do presente contrato poderá ser procedido por simples apostilaiiic 
ao mesmo, na Forma da legislação aplicável. 

5.4. Caberá á CONTRATANTE analisar se os preços reajustados, conti nuain dentro da 
praticados no mercado para os serviços ora contratados, poLlcltclo negociar nesta a 
necessário, com vistas à manutenção cio valor dentro daqueles praticados no mercado. 

6. CLÁUSULA SEXTA - 1)0 PRAZO DE VIGÊNCIA: 

6.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses conForme Ari. 57. 
inciso 1 V da l_i 8.66683, desde que comprovada a vantajosidade para tai Fito. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEWMENTO DOS SERVIÇOS: 

7. .1. Os serviços executados serão recebidos através de termo de aceite por parte do Centro de 
Processamento de Dados - C'I'D/IPAM, apus a ativação e testes do link e eia conForiitidade 
com os seguintes irocedimentos: 

7.2. Provisoriairtente, pelo responsáve pul' seu :ÀLomflpailltalflelltO e 1scalização, mcd ai te 
termo cirçuns! anciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) (lias da comunicação escrla 
do coritraiado 

7.3. Delinut i vamenle, por servidor ou comissão designada pela autoridade coitipeleiIte. 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do praio de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contraiuuk. 
observado o disposto no art. 61-) da Lei 8.(6!9 

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS: 

S. 1. As despesas para Fizer Frente à contratação consignados em dotação orçamentária própra. 
conForme Notas de Lmpenho emitidas nos autos e consignadas abaixo: 

Nota de Empenho ri. 2334. de 22. 1U.20 IS 
Programa de [rabaihu: l U 1260UU72 2 1 - lnpleineitaçào de Ações de in Forin:itizaçáo 
Elemento de despesa: 3 39039 l 1 1114 - locação de So Fares. 

Fonte de Recurso: l U3 - Fonte Rec ursos do iesoLru 
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Nota de Lmpenho n. 712, de 22. 1 U.2015 

Programa de Trabalho: 1 (J 2UUU72 2 tu pIeineniaçio de Ações de 

Fleinento de despesa: 339V39 1 1 114 - .ocaç'to de Soít'ares 
:oflte de Recurso: 1 U3 - loiiie Recursos do tesouro 

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1. Atem das obrigações resu Itatites da aplicação da 1 ci tio. e demais lioíiil:ls 

pertinentes, bem como, as previstas no Termo de ReI'erCmcia, Anexo 1 do Ldital. 5au 

obrigações da Contratada: 

9.2. A contratada devera executar todos os scr iços, estipulados na proposta e de acordo 

as especilicaçies contidas l'ornecer toou(s) serviços e material (is) solicitado, no preço. i-o GT 
L 1,0r 111a LsE pul idos Ii I Opost 1 L (J iSI)onibi lizar itens de bo q ua lidade, entendida de iroi do 

com as especilcações comidas no Ferino de kelaéncia e seus Anexos. 

9.4. Quando For necessária manutençio dos sistemas com parada, as mesmas dever'io 

ocorrer Fora do horúrio de expediente, devendo ser comunicado previamente ao 00/1 1'A IVi 

com antecedência m ín ima de cinco dias úteis. 

9.5. Cumprir as Ordens de Serviços e os pra/os das demandas requeridas peto CFD/L PAIVI. 

sob penas de apiicaçúo das sanções cabíveis. 

9.6. Observar as obrigações dispostas no Icritio de Reicrêicia conForme consta dos autos. 

9.7. Ao assinar este contrato, a Contratada devera apresentar uma Declaração de Domicilio 

Bancúrio - [)DB identi lcando o banco. aencia e conta-corrente como única e exclusiva para 

todos os recebimentos que o instituiu de Previdência e Assistência Médica do Município dc 

Porto Velho-RO devera eletoar relativos ao cumprimento de suas obriações contratuais. 

eun)rme cleterni ina a lec,islaçto pertinente. 

9.8. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os aciesc imus ou supressões que se t/.eren 

nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor ínici,11 atualizado. 

9.10. Manter sigilo sobre as inFormações a que tiver acesso, respondendo pelos atos de seus 

empregados ou prepostos por eventuais prejuízos causados ao 1 PAM OLI a terceiros Pelo mal 

SO das in Formações a q ue tem acesso. 

9.9. Manter durante toda a vigência cio contrato escritório local em 'orlo Velho e indicar um 

preposto responsável pelo Contrato, o qual deverá Fornecer número de teleFone e e-mail para a 

abertura de chamados de suporte técnico: 

9. 10. Manter todas as inFormações gerencadas pelos sistemas locados cri ser idor/banco Lie 

dados do 111A M, sendo da CONIRAI AN1 1 todas as inlbrimações constantes cio banco de 

dados, tanto as que 1ó1.a111 migradas LI  ual tu as acrescidas, i iúu podendo da CONTRA AI )/\ 
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9.3. Manter o Foncionamenlos dos sistemas, 24 (vinte e quatro) horas, por dia, 7 (sete) 

durante toda a vigência do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis ú espécie. 

r z 
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It,.er uso do banco dc dados do UAM eiu expressa aiitorii.aç10 do CONTRAI ANil. sub 
pena ele rescisão;  

9.11. Manter as mesmas condiçcmes de lbmlmtaçR) que a habilitou mio certame. 

10. CLÁUSULA D1C1rvIA DAS OBRIGAÇÕES 1)0 CONTRATANTE: 

10.1. Compete a Contratante: 

10.1 .1. EItimar o l)acammlcnto nas commd ições e preços pactuados 

10.1.2.  fiscalizar a boa exec uçio do 1,01-1 -2clillei lto, zelando pelo 11C 1 eu mnprmmmieimtu dc 
clausulas e condiçces. 

10.1.3. Durante a vigência deste contrato, a prestação do serviço será acomnpm)aiIa ï 
hsL aIIL md m pelo servidor responsável pelo (_Ln11-0 dL Processamento de D mdos-> (iLi 
devi  tmLntL desLn ido pLini E mnto mepi sLot indo o CONTRATANTE.per'm'tmd m- 

LOfltm tt iç'io UL terceiros para  mssit1 ) L sulisidi 1 dL Im)lOm mii mÇOLS pertinentes m 

at ribu i ção. 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEiRA - DO PRAZO E FORMA EXECUÇÃO 1)0k 

SERVIÇOS 

11.1. A execução dos serviços ora pactuados serão executados de acordo com mm as 
especi ti cações técnicas. prazos e Lfuamllitati vos est pilados mio 'lermo de l<ehcrc'ncia. A nexo au 

[dual de t.iciLmçio, coni'oriime consta dos autos do processo administrativo n. 23 13/2U1 e 

co níorme CronoLm,mammma a ser deli mudo pelas partes devidamente analisado e autorizado p'o 

CPD/lPA M. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

12.1. Pelo descumnprimento de quaisquer eLtusulas ou condições do presente Contrato. sermo 

aplicadas as penalidades previstas no Art. 7° da [ci 10520/2002. artigo 6°. 1, da Íc i  

12.846/12M3 e nos artigos 86 e 87 da lei nu 8.666/93. e tanmbmmn aplicar-se-riu as secuiliLes 

Sanções administrativas, garantida sempre a ampla delèsa e o contrad i1úrio Advertência e 

anolaçõo restritiva 

12.1.2. No cuso de nio cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado. sem'm apl icável a 

CONTRATADA multa moratória de valor equ:valente a 2% (dois por cento) do Valor 

contratual: 

12.1.3. Pela inexecuçio total ou parcial do contrato. o 1 PAM poderL garantida a preva 

deíesa, aplicar a CONTRA1'ADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei no 8.666/'-)3. 
comilbrme enseje a si tuaçúo. ticando estabelecido que havendo penalidade que culmine na 

aplicaçúo dc mu lias estas serio no montante de ate 1 0% (dez por cento) do valor cont malual. 

no caso de immexecuç'io total, ou ate 1 0°/a (dez por cento) do valor inad imuplido. mia hipótese de 

inexecuçúo parcial: 
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12.1.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o 
contrato, no Lodo ou em parte, a pessoa íkica ou juridicÍl. seili autoriiaç) da coutratai te. 
devendo reassumir o contrato tio prazo niúxinio de 1 .5 (quinze) dias, da data da plicaç:iu da 
nu lia, sem prejuízo de outras sançtes com ratuais: 

12.1.5 - Suspensão do direito de pi'tcpar em hcitaçies/contratos de qualquer órgão  ila 
adminisiraço direta ou indireta, pelo prazo de ate 2 (dois) anos quando, por culpa da 
CONTRATADA, ocorrer a suspensio, e se lUr o caso, desLredenciainento do Cadastro de 
Fornecedores do Município de Porto Velho, pelo prazo de 135 (cinco) anos, enquatuo 
perdurarem os motivos determinantes da pu!1iç'iu ou. ainda, ate que seja promovida 
reab i iiaço perante a autoridade que aplicou a penalidade.  

12.1.6. Dcclaraçflo de in idoneidade para licitar ou contratar cota drgios da ad ii inist 
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja proti 
a reabi 1 itaçio perante a prúpria autor i dade que aplicou a pc tal d ad e. LI ue seta coi icL 
sempre que o contratado ressarcir a Adiniiiistraçio pelos prejuízos resultantes e depoi, 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior 

12.1.7.. Constituem aios lesivos a adininistraç10 publica, nacional ou estrangeira, para os uns 

da Lei 12.846/203, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas tio 
parágralo únco do ari. lo da rel'erida lei, que atentem contra o patrimônio público nac ioria 1 ou 
estrane,eiro. contra princípios da adittini:traçdo pública ou contra os compromissos 
internaci onais USSIIfl dos pelo Brasil, assi ii de l n idos: 

12.1.8. Na eslera ad ministrat iva. serào aplicadas às pessoas jurídicas consideradas 
responsáveis pelos atos lesivos previstos na 1 ei 12.84()/1 3 as seguintes salições: 

- nu lia, no valor de 13, 1 % (11111 dcciii io por cento) a 20% (vinte por cento) do l'oturanei tu 
bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, exc luídos os 
tributos, a LI  ua 1 nunca será i nl'erio r a vantagei ii au lerld a. quando ido 1'o l-  possi y 1 sua est ii iiaçàu : e 

II - publicação extraordinária da decisão candenatoria. 

12.2. Nenhuma sanção será aplicada seni o devido processo aditiinïstrativo, que prevê utetesa 
previa (:10 interessado e recurso nos Prazos  dcliii dos em Lei, sendo-lhe ftaitq ueada vista ao 

processo. 

12.3. Não será aplicada multa se, comprovadainente, o atraso da entrega dos serviços advir de 
caso 1,0n11110 ou motivo de lbrca nia or: 

12.4. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para execução dos serviços. deverá 
ser dirigida ao CPD/l PAM, no horário das 8h as 14 horas (horário local), ate a data de 
vencimento do prazo de entrega mie ialniepte estipuilado, licando a critério do Instituto a suta 
aceitação. 

12.5. Da sanção aplicada caberá recurso, tio pi'aio de 05 (cinco) dias úteis da noti licatào. 
autoridade superior aquela que aplicou a sanção. licando sobresiada ate o Julgai-lento do 
pleito, tios ternos do artigo 1 09. da 1. ci 8606/93. 
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12.6. As penalidades serão obigatiriuiie'ue regktradas. e ao caso de suspenso de licitar. o 
licitante devera ser descredenciado por igual periudo. sem preia izo das multas Previs tas neste 

lidital e seus anexos e demais cominações legais. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA 1S(.'1SÁO: 

13.1. A inexecuçáo total ou parcial, pela CONTRATADA. das obrigações estabelecidas nu 

presente contrato enseta a sua rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE. O direito kle 

promover contrataçôes para a conclusão dos serviços, seiii preluízo das Ç1C111aiS nICU idas 
cabíveis. 

13.2. Akin de S11,1 iI1cXec1IÇào tut:tl 011 [)IrLIat, coltstituelll IIItJtI\U pala a iescisfk 4Le — , rn  

contrato: 

a) O cumprimento irregular das cláusulas conir:au:u s. iuclusive o atraso eta reLço aos 

prazos estabelecidos: 

b) O atraso injusti lcado no inicio do serviço, a sua paraIisaço seta justa causa e sem  pré 

comunicação ao CONTRATANTE; 

e) A subcontratação, cessão ou transtrticta, totais ou parciais. da Contratada -Sem previa 

manilestação da Contratante: 

d) A decretação de Iil6ncia da C'unt ratad a ou a instauraçào de inso lv 3nc a civ il:  

e) A dissoluçáo da sociedade ou 1ilccitneato dos 'súcios da CONTRATADA: 

l) Razões de interesse público, justi ticadas e determinadas pela i:xun a au lui datJe d: es ei.; 

ad m inislrat iVa a que esta subordinado a Contratante: 

g) ocorrência de caso t'ortuito ou turca tumor impediu va da execução deste contrato. 

regularmente comprovada nos autos. 

13.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte. 

mediante lavratura de termo nus autos, desde que conveniente para o IPAM. 

13.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especi ttcuda nesta elausula não aLista a ineiLlIleia 

dos artigos 78. 79 e 80 da 1.ei 8.666/93. que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente 

co nt rato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS: 

14.1. Sáo prerrogativas do CONTRATANTE: 

Z Empreender unilateralmente. modilicações nos termos deste contrato, desde que objetive 

atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA: 

b) Rescindir unilateralmente este contrato, por inexecução parcial, total 011 na ocoi'rcncia dos 

lttos eleneados no art. 78 da l.ei no .66611)3: 



Pr 
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e) Rescindir este contrato amkaveImente por acordo entre as partes, desde que coiieiiien 
interesses da Administração: 

ØQ Mi!) 1 o 

d) A rescisão contratual, devera ser preceLhda de auturii.açio escrita e Etitd itentada ia 
autoridade 511 perior. 

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO: 

15.1 . (.) presente termo contratual esta plenamente i leu lado ao Parecer n. 
88/20I5PROG[jR/IlAM/2u 15, 11s888 a 90 . Parecer da Auditoria n. 2967/2015, lis. 80 

805, Edital de Licitação e anexos. eia especial o lermo de Relrência, de lis. 006 a 653 
Z11110,), todos do processo administrativo 23 3/20 1 -1 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1 - A liscaIiitçào será realiíada por servidor ou Comissão designados pela Contratw 
devendo a Comissão de liscalização acompanhar a execução deste contrato, registrar toda 
qualquer ocorrência e/ou deliciência verilcada ao longo do período de vigência em relatúriú\' 
especilico a esse Im, cuja copia será encamninllada a Contratada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas e ponta regularização do serviço, sob pena dc 
aplicação das sanções cabíveis. 

16.2. (.) Fiscal do contrato lera, ema especial. poderes para: 

a) Emitir Ordem de Execução de Serviços relativos às delilundas de rotina dos sistemas ou 
abrir os chamados perlilentes: 

b) Expedir Noti íicaçào para que sejam releitos todos e quaisquer serviços que estejam eimi 

desacordo coma o Edital de 1 icilação OLI com o presente contrato, ou que contrariem as normas 

técnicas aplicáveis: 

cl) Submeter os autos Instru ído...' ao Gestor do Contrato para aplicação das s'içées 

administrativas, quando t'or o caso: 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 1)A CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 

17.1. O presente contrato não podera ser objeto de cessão ou translrência 110 todo ou ciii 

parte. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA GARANTIA 

18.1. A Contratada deverá prestar garantia de execução deste contrato, nos moldes do art. 53 

da Lei 8.666/93, cota validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após o termino 

da vigência contratual, devendo ser renovada, caso haja prorrogação, observados ainda o 

seguinte requisito: 

18.1.1. A contratada deverá apresentar, tio pra/o iió.\imo de lu (dei.) dias úteis, prorroc.úves 

por igual período, a critério do da CON IRA N'lI , contados da assinatura do pm'esellte Co! ralo 

comprovante de prestação de garammt a, podendo optar por cuuçào eia dinheiro meiro ou ítulo Ua 
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dívida pública, Seguro garantia ou liança bancária, sendo que, nos casos de contrataçào 
serviços continuados de dedicação exclusiva de nião de obra. o valor da garaluia devei'áL 
corresponder a cinco por cento do valor total do contraio: 

roc 

18. 1.2. A ilarantia,  qualquer que 'eja a modalidade esco lh i da, assegurará o pagamento de -- 

18.1.2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplernento das demais obrigações nele previstas: Prejuízos causados lá Administração ou a 
terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato: Multas moratória 

U Dii ivas aplicadas pela Ad mmi mistraçào á contratada: e Ubrigaçôes trabalhistas. tsc 
previdenciárias de qualquer natureza, Imão adimnplidas pela contratada. 

18.2. A modalidade seguro garantia somente ser: aceita se contemplar todos os 
indicados nesta cláusula: 

18.3. A garantia em dinheiro deverá ser ettuada em conta especílca com correção mnone 
em livor do contratante: 

18.4. A inobservância do prazo txado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (zero vírgula sete por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado 
o máximo previsto cláusula 18.5 deste contrato. 

18.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contraio pOt' descumuprimento ou eu mnprimento irregular de suas cláusulas, 
conl'orme dispõem Os incisos 1 e II do art. 7$ da Lei nu  8666, de 1993) 

1 8.6. O garantidor não é parte i uteressud a para i gurar em processo ad ai nist ral vo ii ist:mu radu 
pelo contratante com o objetivo de apurar preiu izos e/ou aplicar sanções á contratada: 

18.7. A garantia será considerada extinta: 

18.7.1. Com a devolução da apólice, carta liança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas eia dinheiro a título de garantia. acompanhada de declaração da 
Adm inistração, mediante termo circumustamiciado, de que a contratada eu mupriu todas as 
cláusulas do contraio: Após o tem'mnimmo da vigencia do contrato, devendo o insti'umlmemlmo 
convocatório estabelecer o pm':i/o de extinçào da garantia, que podcm'a ser estendido Cmii caso de 
ocorrência de sinistro. 

18.8. O contratante não executara a garantia nas seguintes hipoteses de ocorrência de caso 
t'ortuito OLI l'orça maior: alteração, sem prévia anLmôncia da seguradora ou do íiador, das 
obrigações contratuais: descunuprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos oim 

lutos da Administração: ou prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração 
sem participação cia CONTRATADA e seus íunciomiários. Não senão admitidas outras 
hipóteses de não execução da garantia, qme mão as previstas nesta Cláusula. 

19. CLÁUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS: 

19.1. O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide da lei mio 
8.666/93 e alterações posteriores. Caso haja dúvidas decorrentes de lmto miào commtemmm pIado o 
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presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a situo 
fática existente, preservando-se os direitos das partes, sem prejuízo da prevalência do interesse 
publico. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO: 

20.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir 
controvérsias oriundas do presente Termo. 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 

22.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação  
mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município - D. O. M. 

Para firmeza e corno prova do acordado, foi lavrado o presente contrato, que depois de lido e 
achado conforme, foi assinado pelas partes e duas testemunhas que também, dele sendo 
extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, 
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do IPAM. 

Porto Velho - RO, 23 de outubro de 2015. 

/ 

RA SQARES 4Pi Z A BERTO FLORIANI 
CG(NTRATANTE CONTRATADA 

Presidente do IPAM - Em exercício Procurador cia AJUCEL 
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