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CARTA DE CO]YVOCAÇÃO

Sucupira do Riachão - MA 26 de agosto &,2022.

AEMPRESA:
R. N. MOREIRANETO_ME
C}{PJ: 24.988.343tCfi01-74

TERESINAPI
AV. DOM SEVERINO ,2074,SALA 203 - SÃO CRTSTOVÃO

Assunto: CoNTR,ATAÇÂo DE EMPnESA NA fiI ESTAÇÃOCOMPOSTA DE SOT'TWARE E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO IIIflIDCUMENTOS, FOR coM FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRAPARA [rIi VI§ANIIO ATENDER, A§SECRETARIA I}TUNICIPAL DE DO DE SUCUPTRA DO
N" 04r!021, ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N.

Prezado Seúor

sob o no 0l
A Prefeitura do Município de Sucuprra do Riachão, Estado do Maranhão, ínscríta no CNPJ

. 6 I 2.33E/0O0 t .ó7, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, em cumprimento aoArt. 64, da Lei Federal n 8.666/93 , corrv(Eawr§ a empresa supÍacl tada para assinar no pÍazo máximo de05 (cinco) dias uteis, a contar da data de recebimento desta caÍta, os contratos relacionados a ADESÃON" U9nO22, PROCESSO AI'MINISTRATIVO N" 4I9.40912022, oriundo da adesão ao processo
Lícitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N" O4I2O2I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'
04/2021, que tem como objeto coNTRATAÇÃo pB EMPRESA ESPECI,ALIZADA NA ÇÃoDE ESTAÇÃO COMPOSTA DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO

LOCA

DE DOCI.JMENTOS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MÂ

RIACHÃo - MA, objero do pREGÃo
o4n02t.

QUALIFICADA PÂRA
O DE OBRA

DOS EQr.IPÂMENTOS, VTSANDO ATENDER
\_rs NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNTCTPAL DE ADMTNTSTRAÇÃO DO Mr.lNrcipro DESUCUPIRA DO RIACHÃO -MA.

Limitada ao exposto, ÍEnovo meus votos de estima e a&niração.

ÇÃo

Jose Silva
Presidente CPL

Recebido em: / I

R, N. MOREIRANETO_ME
CNPJ: 24.988.34310001 -7 4
ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO,2074, SALA 203 _ SÃO CRISTOVÃO
TERESINA. PI

Foncffax: (99) 3553-t 09Vl0l9
E-mail:prcfeiturlsucupiradoriachao@gmeil.com
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4 mensilgíltrs

Pars: contsto@r2t€cno.com
<cplpmsr@gmail.com>

ilt

GMAiI . CARTA DE CONVOCAÇÃO PARA ÀSSINATURA DÊ CONTRATO

CPL Sucupira do Riacháo <cplpmsr@gmail.com>

c

26 de agosto de 2022 às 09:40

eTRTADE corwocAçÃo

Sucupira do Riachão - MA, 26 de agosto de 2022.

A EMPRESA:
R. N, MOREIRANETO-ME
CNPJ: 24.988.343tC{üJ1 -74

TERESINA PI
: AV. DOM SEVERINO,2074 , SALA 203 _SÀO CRISTÓVÃO

Assunto: CoNTRATAÇÃo DE EMPRESA NACOMPOSTA DE SOFTWARE E PARÂ GESTÃO ELE
POR DEMANDA, COM I'E MÃO DE OBRA QUÂLITICAI'APARA OPER.ACIONALIZAÇÃO DO§ VI§AIIDO ATENDER ASDA SECRETARIA MUNICIPÂL DE FrNAÀlçA§ DO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MÁ.objeto do pREGÂO PRESENCIAL N' O4l202I, ATA DE REGISTRo DE PR.EÇOS N. o4t2o2l.

Prczado Senhor

A Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão , inscrita no CNPJ.612.338t0001-67 , através da Comissâo Permanente de Licitação - CPL, em cumprimento aoArt. 64, da Lei Fedcral no 8 .666 I 93, aonvoc arrros d ernpresa supracitada pâra a§smar no prazo nr,iximo de05 (cinco) dias úteis, a contrr da data de recebimen&o desta carta, os contraüos relacionados a NIESÃON" 09/2022, PROCES§O 9.1W12022, oriundo da adesào ao processo
Licitatorio na modalidade PREGÂO PRESENCIAL N' UI2OZI, ATA DE REGISTRO DE PREÇos N.0412021, qlue tem como objero CONTRATÂ ÇÀO DE EMPRESA NA LOCAÇÃo..-DE ESTAÇÃ O COMPOSTA DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS pARr{ GESTÂODE POR DEMANDA, COM DE MÂO DE OBRÂQUALIFICADA VISANDO ATENDER AS

DORIACHÃO-MA.
FINÂNÇAS DO MUNICÍHO DE SUCUPIRA

Limitada ao exposto, renovo meus votos de estima e admiração.

DE ESTAÇÃo
TRÔNICÂ Df,

sob o n" 0l

N" 41

José Warlen Barbosa da Silva
Presidentc CPL

Recebido em: I I

R.N.MOREIRA NETO-ME
CNPJ: 24.988.343 lMt -7 4
ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO, 2074, SALA 203 _ SÀO CRISTóVÃO

r/9
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TERESINA - pt
Gmsi| . CARTA DE coNvocAÇÁo PARA ASSINATURA DE coNTRATo

\i\I v/rl,1I,'1 1!.rt i / \ À I \ r r ) / . r r . i 1 r t<.Ctr.,r rr.,

caata
43íKu de convocação.pdÍ

br>
Para: CPL <cpbmsr@grnail.coíyt>, .coírtatocDÍâ€cÍto.cd .

Boa taÍdel

Acusamos o recebimento e nos comprometemos em assinar digitalmente através de certiÍicado digital.

A[.

Ecopapers

Obter o Outlook para iOS

26 d6 egosto de 2022 às 13:34

CPI- Sucupira do Riachão <cplpmsr@gmail.com>
Friday, August 26,20229:40:57 AM

Para: contato@r2tecno.com <contato@12tecno.com>
Assumo3 CABTA DE coNvocAçÃo PARA ASSINATURA DE coNTRATo

lCrlâ,:ir,r oLrltrriêj

ilarcos llonleiro
29 de egoío de 2022 às 09:31Perâ: CPL Sucupim do Riachão <cplpmsr@gmeil.corn>, "contato@r2tecno.com"

Bom dia!

Sêgue carta de convocação assinada digitalmente com cêÍtilÍcado digitá|.

An.

EcopappeÍs

\,ôe: CPL Sucupira do Riachão <cplpmsr@gmail.com>
Envl.do: Friday, A ugucl26, 2022 gt40:57 AM
Para: contato@r2tecno.com <contato@r2tecno.com>
Assuntos CARTA DE CoNvocAçÃo PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CARTA DE COI\TVOCAÇÃO
ICinrdi ôctrlrrnal

fl CaÉa
510K

<marcos@Íaêcno.com.br>
29 d6 sgosto de 2022 às 09:46Para: CPL Sucupira do Riachão <cphmsr@gmail.com>, .conteto@râecno.corn"

Bom dia!

vênho através deste s'mail solicitar a confecção do contrato e que o mesmo deveÉ ser assinado digitelmente comceÍtllicado digital.

Aü.

httâr{'m'il'!'âêlÀ"ÍímriíHJgt?ik=âàfnf,ía75*viârFFl*Êâirhlr=ârl*ââ.mthid=rh.â5d-a%3árt7câtí3Âí2srsso§ar?r.§tnpt=msg-.%3ÀrJ6?30... 
2/3
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Êcopaperc

Der CPL Sucupíra do Riachão <cplpmsr@gmail.com>
Friday. August 26, 2022 9:4O:57 AM

Para: contato@r2tecno.com <contato @r2tecno.com>
CARTA DE CONVOCAçÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CARTADECOT\ryocAçÃO

Gmail - CÀRTA DE CONVOCAÇÀO PARA ASSTNATURA DE CONTRATO

httscr/tEil.googh.cot rm{iltu/o/?ik oôfi991475&üa'Fpt8s.âírh.all&FlrrmthiÍr.Úllr.d€ori3Aê7g68í3612525506687Asimd.msg-.!63 .+6730.. 3A



RAIMUNDO NEIVA MOREIRA 
NETO:39784134349

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NEIVA MOREIRA 
NETO:39784134349 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=10867863000114, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=RAIMUNDO NEIVA MOREIRA 
NETO:39784134349 
Dados: 2022.08.29 09:24:24 -03'00'



3Oro,8DO22'l1tOS Gmait - couTRATo REFERENIE A ADEsÃo Noí)9/2022, PROCES§O N. 4.t 9.409/2022.

M cma CPL Sucupira do Riacháo <cplpmsr@gmail.com>

coNTRATo REFERENTE aloesÃo trtoo9t2022, PROCESSO No 419.409t2022.2 mensagens

it

CONFORME SOLICITADO VIA EMAIL, ESTAMOS ENCAMINHANDO O CONTRATO PARÁ ASSINATT'RA NAFORIUA DIGITAL COM CERTIFICADO, REFERENTE A:
ADEsÃo N.o9/2022
PROCESSO No ií 19.@frtoz2

Para: contrato@râecno.corn

ADEsÂo A coNTRATAÇÀo DE EMPRESA
COMPOSTA DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARÂ G
PORDEMANDA,COM

30 de agosto de 2022 às j0:05

DE MÃo DE oBRA QUALTFICADA PÂRA
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA

DE suctJprRA m RHcnÃo _ trln.

30 dê egosto dê 2t22 às 1O:48

oPERÁCrONÂLrZAÇÀO DOS
SECRETARIAMUMCIPAL DE FrNANÇÂSDO UUNrcÍpro

rl 552K

Para: CPL

Bom dia!

<marcos@raBcno.com.br>
Sucupira do Riachão <cphmsr@$nail.com>,,contat@í2tecno.coÍyl,

Segue contrato assinado.

Aü.

Ecopapers

De: CPL Sucupira do Riachão <cplpmsr@gmail.com>
Tuesday, Àugust 30, 2022 10:05:00 AM

Fôra: contato@r2tecno.com <contato@12tecno.com>

v ssurro: coNTRATo REFERENTE A ADESÃO Ne09/2022, PROCESSO Np 47g.4Og/2O22.

B 419K

https;//mail'googla Çotn/mailfu/orik=01btr9í4754ú6Fpt&search=ãll&ponnttrid-[rÍ6ad-a%3Ar74í050756a€2482g1&simpt=msg-s%3Ar74121... 
írí
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PREFEITURA MT'NICIPAL DE SUCT'PIRÂ OO ru,tCHÃO
lntsÃow,oslzozz
CoNTRATO N. 419.4A9.U nt22
PROCE§SO ADMINISTRÁTIVO N" 4Ig.4OgI2O22
enBsÃo eo pnncÃo pnpsrxcrAl N.04/2021, ATA DE REcrsrRo DE pREÇos N.04/202r.

VALORID CONTRATO R$ 255.1 duzentos e c clneo conto c úntc

Cláucula I
l.l - Obrigam-sc pelo cumprimento do pÍesente ins8umento conhatual:

a) Como COMRATANTE:

SECRETARI.A MUNICIPAL DE ADMINISTRÂçÃO, com sede adminisr-ativa na Rua sào José, N. 479,
Cantro - CEP:65668-000, inscrito no CNPJ: 01.612.338/0001ó7, através da sccrc.taria Municipal dev Adminisrração - ORDENADORA DE DEsPEsAs, sra. Klevia Maria Lima de sousa, cpF no
045.t25.553.62.

a) como CONTRATADA:

R. N. MOREIRA NETO - ME, CNPJ: 24.9EE.343/0001-74, AV. DOM SEVERINO, N" 2074, SALA 203 -
SÃO CRISTOVÃO, TERESINA - PI, CEP: 64.051 .160, neste ato ÍepÍescntando peto Titular/Aôninistrador o
Sr. Raimundo Neiva Moreira Neto ,RG: 762.696 SSP -PI, CPF: 397.Í141.34349.

Cláusula [I -OB.IETO:

2.1 - constitui oqioto do pÍes€ntc contraro ADEsÃo A coNTRATAçÃo Df, EMPRE§A
ESPECTaLIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPOSTA DE SOFTWARE E
EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, POR DEMANDA, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PÀRA OPERACIONALIZAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, VI§ANDO ATENDER A§ NECESSIDADES DA SECRETARIA MUMCIPAL DE
ADMINISTRAÇÃ0 DO MIÍNICÍPIo DE SUCUPIRA DO RIACIIÃO - MÁ. Destinado a atender à

.- nccessidade da sccÍEtaria Municipal dc A&Írinistração ô Mrmicílo de §ucupín rlo Riachão - Mq por
execução indiretâ, em regime de empreitada por menor preço por item - ern conformidade com o respectivo
Termo de Referência, planilha quantitativa./orçamentriria, que independente de transcrição, ficam faz.endo
parte deste instrumcnto.

CIfuTUIIT TII .IX)§ PREÇOS E DA DOTAÇÃO OITÇAMENTÁR,IA

3.1. - Os preços a vigorarem no presente contrato são os ofertados pela contratada na planilha constante de sua
proposta;

3-2- Parc fazer frente às despesas do contrato. existem recuÍsos reservados, onerando a dotação natureza da
despesa.

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022.

O{.01 - Sccrcterie Municipel de Admlnirtrrçâo Gerel
ll4.l22.0002J0l3.llll0íl Menutençâo e Funcionemcnto Secretrrh de Adminlrtreçio Gerrl
3.3.!XlJ9.fil Outros §ervlços de Terceiros - P.J.

\
Ruâ Sào rcré, N'479, CcntÍo - CEP:65668.fi0 - CNPr: 01.612.33t/O001.67

foneffex: (99) 1553J 098/10l 9
E-rD.ilDrcfd$rtúrcrdr.dorLcft r@*E llcen

Yí.
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Cláusule IV - REAJUSTE IX)S PREÇOS

4.1 - Não haveni rcajust€ de pteços.

4.1.1 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidâde de revisão contratual, paÍa a mánutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do conFato, na hipótese de sob,reürcm fatos impreüsíveis, ou preüsíveis poÉm
dc consequências incalcrrláveis, ptejudiciais à cxecuç.iio do sontnto, dc efeitos cxtr.ordinários (álca

econômica cxfaordiftíria e Êxtracontratual).

CIáusuTa V -DO PRAZO PARA INÍCIO.

5.1 - O prazo para início dos serviços será imediato, a contar da data inicial fixada pela Ordcm de Serviços.

5.2-O total psrs a CONTRATAÇÃO DE EMPNESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE
DE SOFTWARE f, EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO CA DE

POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA
DO§ EQUIPAMENTOS,

EST

PARA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IX) MUMCÍPIO DE

SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA. El€stinado a atender as necessidades da secretaria Municipal de

Adminisração do Município de Sucupira do Riachão - Ma, contado da forma acima estabelecida, x;râ até 12

meses a partir da sua assinatura e Ordem de Serviços.

CIríusuh VI - DO PRAZO DO CONTRATO

6.1 - O prcscntc contrato tenâ validadc dc 12 mcscs a paíir da sua assinâture nos tcmios da Clârsrla XII.
Devetrdo o Scrviço serem tealizadas na s€de do município de Suopira do Riachão - Ma.

6.2 - No intcressc e dcterminaçiio da contratantc e aceitação pcla conüatad4 o contrato podcní scr prorrogado

nos excrcícios financciros subsequcntêü até o limite dc 60 meses com fimdameno no aÍL 57, inciso II, da Lei
8.6666193,somÊnte mcdiantc Aditivo Contratual.

cláusula vtl - coNDIÇÔEs DE PAGAMENTO

- 7,1 - O pagamcnto scni efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favonível do Setor Íiscaliz,ante na

Nota Fiscal aptesentÍrdâ, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a ernissão de tal manifestação.

7.1.1- Para a aquisiçâo de bcns a NF dcverá scr emitida em acordo com o cstabelecido no protocolo ICMS n' I
de O3/O212011.

7.2 - Havendo eno na NF ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NF será suspensa para

que a Contratâda adote as providências necessárias a sua correção. Passaná a ser considerada, para efeito de
pagamcnto, a data do aceite da NF, reaprescntada nos mesmos termos do itcm 6- 1.

7.3 - Quaisquer pagamentos não .isentarão a Contratada ,lr" responsabil.idades contratuais-

?.4 - Havcndo alraso o pagam€nlo, sobre o valor dcvido incidiní correção monetária com base no IPCA-
IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco ôécimos por cento) ao mês, calculado "pro rata

temporen em relação do atraso verifi.cado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item ?.2.

Cláuculr VIII - DA FISCALIZAçÃO

N" 479, Ca|t,I) - - CliPr: 01.612.318,/lr0l i?

VISAITDO ATENDER AS

Ruâ Sào
Fone./fax: (99) 35531 098/10l 9
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8.1 - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pelo Scwigo deste contrato,
atravcs de sua própria equipe o.r de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade da Contratada, exercerá a mais ampla e completa fiscalizaçâo dos §erviço/serviços em
exccução.

8.2. As solicitações, reclamaçõcs, exigências, observaçõcs e ocorr€ncias relacionadas com a execução do
Scrviço devcrão scr rcgistradas pclâ seus pÍ€poslos nos Livros dc Ocorrências, produzindo csscs registros os
efcitos dc dircito.

Cláusula IX - DAS OBRIGAÇÔES

I -DaCONTRATADA

a! executar o Serviço da presente liciaçào de que raa o Anexo I, no local determinado e de acordo çom os
prazos estabelecidos na proposta e de acordo com as condições do edital, contados a partir da daa da

v assinah.ra do presente instrumento;

b! obscrvar para o serviço, seja ele de que üpo for, as normas adequadas rclativas ao objcto.

c! fomecer juntamente com a sxecução do objeto toda a sua documentação fiscal;
d)- responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do objeto a si adjudicado, inclusive fretes e

scguros desde a origem ate scu local dc dcstino;

e| mantcr, durante toda a execução do contrato, crn compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condiçõas de habilitação e qualiÍioaçâo cxigidas na licitação;

f)- aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial, atualizado, do contrato.

II . DA CONTRÂTANTE

a)- comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrÀto;

\/ .,- b! promover a execução no prazo estipulado Anexo I do Edital do preserrtc processo licitatório;

c)" Íiscalizar a execuçiio do contnto, informando à CONTRATADA para fins dc supervisão; Cláusuls X -
DÀS SÀNÇÕES

Ç a-ssegurar ao pessoal da CONTRATANTE o Iivre acesso às instalações para a plena exeo4ão do contrato;

CtáusulrX-DASSANÇÓES

l0.l - Quanto as outras multâs, serão aplicadas conforme seguem:

i0.l.l - Multa de 0,1ülo sobre o valor do contrdto, cm relação aos pÍâz.os fixados, por dia de atraso
injrrstificado para início do serviço;

I 0.1 .2 - Multa por descumprimento de cláusula contmtual: 0,25% do valor do contrato;

10.1.3 - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscúizaçáo: 0,20% do valor do contrato;

Rua Silo Joú N' 479, C.rt u - CEP:

E-nrail
FoDe/fax: (9) 3553n09U101 9

-6t 41
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10.1.4 - Multa por dia de atra.so na entrega dos objetos: 0,75% sobre o valor rcman€scente do contrato, até o

máximo de ünte dias, a partir dos quais podeni ser considerada a inexecução Parcial do contato;

10,1,5- Multa por inexecução parcial do contrato: 57o do valor restante a ser executado do contrato;

I 0, L6 - Multa por incxecução total do eontrsto: I 0olo (dez inteiros por cento) do valor do conFaüo;

10.1.? - As multas, em sendo possível, serào descontadas diretâmetrte das faturas de pagamcnto, após sua

imposição pela fiscalização.

10.1.E - As sanções são independentes entre si, confoÍrre o caso. A aplicação de uma não exclui a das outras.

10.1.9 - O pfll21r Írara pogameÍrto drs multas ou @osição de defesa esêrita §erá de 05 (cinco) dias úteis, a

contar da dita ae recebimento da cobrança respectiva pela contratada ou do indcferimento da defesa. A
...-, criterio da Administração e cm sendo possivel, o valor sená descontado da importância que a contratada teúa

a receber. Niio havendo pagúnento feh enrpresq o valor será inscrito como dívida ativa ou executada a

garantia contra§al.

10.2 - Em deconência do descumprimento do conEato decoÍrente desta licitação, poderão ainda ser cominada.s

as seguintes sanções não pecuni:irias:

10.2.1 - Advertência;

10,2.2 - Suspensão tcnrpon[ria dc participaçiío cm licitação e impedimcnto dc cmtratar coÍn Administsação,

por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

10.2.3 - Declaração de idoncidadc para licitar ou contratar com a Administração Riblica enquanto perdurarcm

os motivos determinantes da punição ou aÉ que seja promovida a reabilitação perantÊ a propria autoddade

que aplicou a pcnalidade, qü" ."ni conceüda §êmpre que o cotrüÚado ressarcir a Adminlstraçào pelos

ir";úro. r"..rltÀt"s e após dàcorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso antsrioÍ.

Cláucuh XI -A RESCISÃO

1 I .l- Constituem motivo para rescisão do contrato:

I 1.1.1 - O não cumprimento dc cláusulas conüafirais, êspccificaçõcs ou prazos;

I 1.1.2 - O cumprimento incgular de cláusulas contrahrais, especificaçôes ou prazos;

I 1.1.3 - O araso injustiÍicado do serviço;

ll.l.4. - A lentidão do serviço, tevando a concluir pela impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s)

estipulado(s);

11,1.5 - A subcontratação total ou a subconüataçâo parcial niio autori'zada do scu objeto, a associaçio da

exeanção do contrato com (nrtrem, a cessâo ou transfer&rcia, total ou parcial do contrao;

I1.1.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar

a sua execução, assim como as de §êus superiorcs;

N" 479, CqÍru - CEP: 6566t-000 - (-.NPJ: .612..13E/Oü)t

Fone/far: (99) 3553-1098/1019
E-mail :prcíGlt[r.5úcuplrrdoírcà!@Smrll.cont

Ruá Sào
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I1.1.7 - A paralisação do serviço, sern justa causa e prévia comunicação à administração;

I1.1.8 - O desatcndimento das detemrinações regulares da aúoridade designada para acomPanhar e fiscalizr
a sua execução, assim como as de seus superiores;

I I .l .9. - A decretação de falência social ou de insolvência civil da pêssoa fisica conEatads;

I 1.1.10 - A dissoluçâo da socicdade;

ll.l.ll - A alteração social ou a modiÍicação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a

execuçiio do contato;

1 t . I .12 - O cometimento reiterado de faltas na execução contratual'

1 l.l.l 3 - Razões de inteÍesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadâs e Daerminadas

.-, pela máxima autoridade da esfàra administrativa a que está subordinado o confiatante e exaradas em pr(rcesso

administÍativo a que §e Íefere o codrdto.

I l.I.14 - Perda, pela conratad4 das condições de habilitação exigidas no Edital'

Cláusula XII -VALOR DO CONTRATO

l2.l - As partes contratântes dão ao presente Contrato o valor total de Rl§ 255.120,110 (duzentos e clnquent{

e cinco mil, cento c vinte rcais), paÍa todos os legais e jurídicos cfeitos'

Cláusuh XIII -DA FISCALIZAÇÃO

13.1 Sení designado pcla Administraçâo o FiscaVGestor do contrato quc scná responúvel pelo

e fiscalização da sua execuçilo, anotando em registro póprio as ocorrêacias relacionadas

Serviço do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das falus ou defcitos obscrvados.
com o

13.2 As decisões e providências que ultrapassírem a competência do Fiscal/Gestor do oontrato dever{o ser

solicitadas as sua.s súperiores em tempo hribil para adoção das medidas conveniontes.

13.3 - Fica instinrída como fiscal de contrato o sra. Klévia Maria Lima de sousa, secretriria Municipal de

Administração.

cláusula XIV - DIsPosIÇÕEs GERAIS

14.1- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contÍato indica que tem pleng coúecimeno dos

elementos dele constantes, bem coào de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar

nenhum dcscoúcsimcnto quanto às mesíra§, como cl€mento impeditivo do perfeito Cumprimento deSte

contrato.

14.2- Este ajustc, zuas alteraçôcs e rcscisão obedccerão à Lci Federal n" E,6ó6l93' e dernais notmaS

pcnincntcs.

14.3 - O contratado fica obrigado a aceitar, na§ mesmas condições contratuais,_ os ":ré.:T:: 
ou supressões

io" ." n*ln nas serviços ãu 
""rnpru., 

áté 25% (ünte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

J-t 
"to, 

e, no caso particutar de reforma de edifir:io ou de equipamanto, até o limite de Sg,n/o (cinquanta por

cento) para os seus acréscimos.

Rua Sio
Fonefax (99) 35J3-l 098/1 0 I 9

N'479, Catto - CEP: - CNPJ: 0l .6t 2,33E/0ü)l
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14.5 - A conffatada rcconhece, nestc ato, as preÍrogativas legais da Administração (cláusula-s lcgais

exoÍbitant€s), bem como a gxsibilidade de rtscisão a&ninistúiva do ajuste, nos casos legais.

Fica eleito o foro da Comarca de São João dos Patos - Mq pam dirimir as eveutuais controvérsias decorÍentes

do presente ajuste

E, poÍ estaÍrrn de acordo, foi lavrado o p,rcscntc instrumÊnio que, Iido e achado confoínc, vai assinado ern 2

(duas) vias de igual teor pel&s partes na Jnesença de duas tcstemuúas abaixo qualificadas.

Sucupira do RiachãoÀrÍÂ, 30 de agoÉta de 2022-

I
o\-

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CNPJ n' 0 1.6 12.338im01ó7
Klévia Maria Uma de Sousa

CPF n'045.?25.553.62
Ordenadora de Despesas

CONTRATANTE

RAIMUNDO NEIVA

MOREIRA

A3ínâdo dê íormâ doital poí R^lllilrl{Oo t{ElvA

MOREIR^ NETO:3978,i I 34349

DN: GBR, odcÊ8Í.í1, ou=ÁC SOLUÍI MutipL v5.

ou=l o6ó7Eó36o1 14. ou=Pr!3.ndõ|, ou=C.rtlílodo PF

3,1349

NETO 3978/.1:I48490R §{a.o!'m'

CNPJ: 24.988.34310ffi I -74
Raimundo Neiva Moreira Neto

RG: 762.696 SSP -PI, CPF: 397.E41.343-49.
Admiaistrador.

CONTRATADA

Rua Sào José, N'479, c.ntÍo - CEP: 6566t400 - CNPJ: 01.612.33t/0001{7
Fonc/frt (99) 3553-1098i/l0l 9
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ADE§ÃO N" 092022
CoNTRATO N" 419.409.01 12022

PROCESSO AI}MINISTRATWO N' 419.4IDl2022

ADESÃO AO PREGÁO PRESENCIAL N'O4I2O2I

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO§ N" INl2021

s

Á

EMPRESA:
R.N, MOREIRA NETO-ME
CNPJ: 24.988.343 I 0001'7 4

.- AV. DOM SEVERINO, N" 2074, SALA 203 - SÃO CRISTOVÀO, TERESrNA - PI, CEP: 64.05 I . 160.

Pela presente Ordem de Sen'iços, autorizamos v.sf. ÀDESÃO AO CONTRATAÇÃO DE

NA DE ES"AÇÃO COMPOSTA DE §OTTWARE E

EQI,IIPAMENTOS PARA GESTÀO DE DOCI'MENTOS, POR DEMANDA, COM
UALIFICADA PARA OPE O IX)S

ATENDER AS NECESSIDÀDES DA SECRETARIA MT]NICIPAL DE
DE SUCUPIRA DO ruACHÃO - MA, conforme Rçlatorio dc

Apração dc Prcços ANEXO I, para atcnder as nccessidades das secrüaria Municipal de Âdministrrçâo d€

Sucupira do R-iachão - MA, objeto do PROCESSO ADMIMSTRATTVO N" 419,409 DO22, ADESÃO AO

PREGÀO PRESENCIAL N' 04/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'04/2021.

Sucupüa do Riachão - MA, 30 de agosto de 2022'

DE MÂO DE OBRA Q

Rccebldoem: 

-J-J-

SECRETARIA MT'NICIPAL DE ADMIMSTRAÇÃO
CNPJ n' 01.612.338/0001-67
Klévia Mada Lima de Sousa

CPF n" M5.725.553.62

Ordenedora de DesPesrs

CONTRATANTE

Assinatura
RAIMUNDO NÊIVA

MOREIRA
^!t!ú. 

& idr, ôtÉlÊf iúr.,lmtIiâ

t,.da::í, o. l! lDlúx.01Ú
R.N.
CNPJ: 24.988.343/0001-7,í

CONTNÂTADA

Ruo S,ào J6í N' 479, C. .o - CEP: 6566t{(m - CNP,: 0l,61 2 33E/üu i7
Fonefax: (99) 3553-1098/1019
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ANEXOI

I

VALOR
TOTAL

VL
DIITTICI'r, MEN§AL

R$ s.990,00 RS 21s.640,003Estação

UNID. QUANT.

l2

DESCRIÇÃO DOS SERVIçOS

Serviços gestiio digital de documentos, atmvés

de depuração de dadog ügitalizaçâo. controle
de qualidade, indexação, importação,
armazenamento de imagens digitalizadas,
acondicionamento e organização de documentos
fisicos, bem como o fomecimcuto de uÍna

solução completa de GED (Gerenciamento
Elctrônico de Documcn0os), cu§tomizÀçdo dc

sistona de gercnciamento de documentos
perten c€ntes ao acervo documental.

ITEM

R$ 39.480,00RS 3.290,00I
Mào dc
0bra

l22
Mão dc obra qualifrcada para operacionalização
dos cquipamcntos

RS 255.120,00Rr$ 9.280,00VALORTOTAL

w
Rur Sào Joré, N" 479, CottD - CEP: 65íi8{t}0 - C}IPr: 0l .61 Z33Mml {?

Fonc/fax: (99) -t553J 098i/l 0l l
E{n.i I :pÍtídt[íl!!g[plrrdoÍhdrr@gürü.coDl
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