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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCA SOClAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

coNrRAro x' 0Ltzozz

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTRE SI FIRMAM O FUNDO MUNICIPAL DE
RsslstÊNcle soctAl DE NossA sENHoRA DE
LOURDES. E A 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA.

o FUN'Do MUNrcrpAL on lsststÊNclA socIAL DE NossA sENHoRA DE
LOURDES, ESTADO DE SERGIPE, doravante denominada SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa Juridica de direito público, insffita no CNPJ n'. 14.53.1 14/0001-72,

localizada na Av. Senador Leite Neto, n', 87, Nossa Senhora de Lourdes/Se, neste ato, representada por seu

titular o Sr. RICARDO DE SANTANA MARQUES, brasileiro, maior e capaz, Secretário de Assistência

Social e a empresa 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA com sede à Rua Minervino de Souza Fontes, n" 98,

Salgado Filho, AracajúSE, inscrita no CNPJ n" 09.568.63210001-20, doravante denominado

CONTRATADA, representada pelo seu Procurador o Sr. Fábio Menezes de Almeida, RG n' I150025

SSP/SE, e CPF n'887.610.615-49, reuniram-se para celebrar o presente Contmto, nos termos das Cláusulas

e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
Ll. O presente contrato tem por objeto a Contratâção de empresa especializada em implantaçào,
manutenção, treinamento e suporte técnico ao licenciamento de uso de software, em atendimer'lto ao Fundo
Municipal de Assistência Social do Municipio de Nossa Senhora de Lourdes/SE, conforme segue:

CLAUSULA SECUNDA _ DO PREÇO
2.1. Em contraprestação aos serviços previstos na cláusula primeira, obriga-se o FMS a pagar a importância
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensal, perfazendo o prescnte contrato um valor global de

ITENI }TÓDULO QTDE VALOR
GLOBAL

0l
Planejamento Orçamentário (PPA, LOA, LDO)
Administrativo e Financeiro

Contabilidade e Lei l3l
04 meses 200,00 800,00

02 Controle Intemo 04 meses 40,00 160,00

03

Folha de Pagamento

200,00 800,00Gestão de Pessoal

I'ortal do Ser viclor l']úblico
íJ4 Almoxlritàd<r 04 meses 140,00 560,00

05 Patrimônio 04 meses 70.00 280,00
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RS 2,600,00 (dois mil seiscentos reais).

VALOR
MENSAL

04 meses

04 meses

04 meses
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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC|A SOCIAL DE NOSSA SENHORA OE LOUROES
2.2. Parágralb Primciro - Não haverá reajuste de preço durante a vigência contratual, salvo sih.rações

excepcionais previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. Este contrato tem vigência de 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura

CLÁUSULA OUARTA _ DA DOTACÃO ORCANIENTÁRIA
4.1. A despesa prevista na Cláusula Segunda correrá por conta da seguinte dotação, constante do Orçamento
para o corrente €xercício financeiro 2022:

UO: 01001 Secretaria Municipal de Assistência Social - Ação: 2145 Manúenção da Secretaria Municipal de

Assistência Social - Elemento de Despesa: 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
- Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 15000000.

CLÁUSULA OU INTA _ DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5. 1. Implementação de metiidas de segurança que visem proteger seus dados e/ou equipamentos;

5.2. Funcionamento de seu complexo de hordware e soJtware, bem como pela coneta atuação e conduta de

seus funcionários, incluindo-se a manutenção de equipamentos e de redes livres de vírus, cavalos-de-tróia e

programas semelhantes;

5.3.Uso dos Sistema(s) de maneira indevida ou tiaudulenta, mesmo auxiliando ou permitindo que outros o
taçam. Para os fins do presente, âbuso, uso indevido ou uso fraudulento incluem, mas não se limitam a:

5.3.1. Obtenção ou tentativa de obtenção dos Serviços através de quaisquer meios ou equipamentos com a

intenção de evitar o pagamento do preço deste Contrato;

5.3.2.Acesso à alteração ou destruir quaisquer informações de outro cliente através de qualquer mero ou

equipamento, ou a tentativa de fazê-lo;

5.3.3.Alterar, ajustar ou reparar o(s) software(s) componente(s) do Sistema objeto do presente instrumento,
por si ou mediante terceiros, Alterações, ajustes ou reparos não autorizados isentarão a LICENCIANTE de
qualquer responsabilidade ou obrigação contratual ou extracontratual referente ao Sistema, sem prejuízo da
responsabilidade do LICENCIADO, perante a LICENCIANTE, por perdas e danos, lucros cessantes e

violaçào a direito autoral;

5.3.4.Efetuar engenharia reversa, descompilação, desmontagem, moditicação, tradução e/ou criar ou
desenvolver obras derivadas do(s) sotlware(s) componente(s) do Sistema objeto do presente instrumento.

5.3.5.Todas e quaisquer despesas necessárias para eventuais adaptações e/ou manutenção do(s) Sistema(s),
ou suporte na sede da CONTRATANTE, serão de sua inteira responsabilidade.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRICA COES DÂ CoNTRATADA
6.l.lnstalar o(s) Sistema(s) em local e/ou equipamentos pré-definidos e informados por escrilo a pela

CONTRATANTE;

6.2. A CONTRATADA obriga-se a promover o treinamento de utilização do Sistema de ate 5 (cinco)

Av. Senador Leite Neto, n', 87 - CEP 49.890400 - Nossa Senhora de Lourdes - Sergipe -
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prepostos do CONTRATANTE, por este designados para tanto, em momento e local a ser acordado entre
partes;
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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCh SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOUROES

6.2.l.Agendado o treinamento, a CONTRATADA o promoverá independentemente d€ quantos prepostos do
CONTRATANTE encontÍarem-se no local, desde que respeitado o limite máximo constante do caput desta

6.3.Treinar um gerente de sistenras com acesso total a todos os recursos do(s) sistema(s), na fonna descrita
na cláusula anterior;

6.4.4 prestação ininterrupta e eficaz do Serviço, objeto deste Contrato, desde que tenham sido atendidas as

condições necessárias para tal, excluindo-se âs limitações de responsabilidades já descritas, bem como as

eventuais paralisaçôes necessárias à manutenção do sistema;

6.5.DOMÍNIO PUBLICO disponibilizará à CONTRATANTE cópia dos dados prooessados pclo(s)
Sistema(s), que é acessível por rliversas l'erramentas disponiveis no meÍcado, desde que seja fomecido pela
contratante o Banco de Dados. Tais dados só serão entregues em outro formato a critério exclusivo da

CONTRATADA e mediante acordo financeiro independente deste instrumento, com pagamento antecipado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7.1.Durante o período de vigência do presente, a LICENCIANTE encontra-se obrigada a prestar assessoria

técnica e manutenção corretiva do Sistema, nos termos explicitados neste contrato.

7.2.A assessoria técnica consiste na diwlgação de informações de atualização das versões do Sistema objeto
do presente, nos termos da cláusula sétima, assim como na análise e eliminação de eventuais falhas que se

manifestem no funcionamento do Sistema, mediante atendimento técnico por telefone, desde que respeitado
o prazo constante da cláusula oitava.

7.3.A manutenção corretiva consiste em corrigir falhas e/ou executar eventuais alterações que se façam
necessárias para o bom funcionamento do Sistema, desde que respeitado o prazo constante da cláusula
oitava.

7.4.4 titulo de manutenção corretiva, a LICENCIANTE responsabiliza-se tão-somente pela correção de
falhas e/ou vícios atinentes a alterações da legislação em vigor e/ou decorrentes de problemas ocorridos
quando da instalação do Sistema.

7.5.Os serviços de manutenção corretiva serão efetuados pela LICENCIANTE, dentro dos horários
comerciais, a saber, das 8:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas), no período matutino, e das l4:00h
(quatorze horas) às l8:00h (dezoito horas), no período vespertino, apenas nos dias úteis.

7.5.Os serviços de manutençâo corretiva podem ser prestados na sede da LICENCIANTE ou na sede do
LICENCIADO, restando tal escolha a critério exclusivo dos técnicos responsáveis pela manutençào.

CLÁUSULA oITAvA _ DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL
8.1. O inadimplemento de qualquer das cláusulas do presente contrato, é motivo justo para a rescisào do
mesmo

FABIOMENEZESOE
AtMEIOA:EE76r061549 MÉNrZÉS DE ÂrM8DÂ 3A7óroórr49
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cláusula. Caso nenhum preposto compareça ao local designado para a realização do treinamento, este será
considerado como efetivamente promovido;

6.2.2.A realização de novo(s) treinamento(s) implicaú na obrigação do CONTRATANTE de arcar com as

custas relativas ao pagamento da remuneração respectiva à CONTRATADA;
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ESTAOO DE SERGIPE
FUNDo MUNrctpAL DE AsstsrÊNctA SoctAL DE NossA SENHoRA DE LoURDES

Parágrafo Unico - A desistência injustificada por qualquer das partes na execução do presente pacto,
implicará o pagamento de valor estipularlo em 307o (trinta por cento) do valoÍ contratado, devidamente
corrigido, mais as despesas que por acaso se façam necessárias para sua cobrança.

CLÁUSULA NONA - DA R-ESCISÃO UNILATER{L
9. l. Pode o FMAS rescindir unilateralmcnte o presente terrno, se ocorrer alguma das hipóteses previstas no
AÍ. 79, l, da Lei n' 8.666/93, sem que caiba qualquer tipo de indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA vINCULAÇÃO

10.1. O presente pacto vincula-se em sua plenitude aos termos da proposta oferecida pela empresa, bem
como ao Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, realizado pelo FMAS, com base to art.24,
inciso II, da Lei no 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA DÉC INTA PRINIEIRA _ DA LEGISLACAO

I l.l. O presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei n" 8.666/93, com as alterações existentes ate
a presente data, e será regido pelos principios norteadores do Direito Administrativo e Constitucional.

CLÁUSULA DÉCIMA.SEGUNDA _ DA FONTE DoS R.ECURSOS

l2.l A despesa prevista na cláusula segunda, correrá por conta de recursos próprios

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Do FoRo
13.1. Fica eleito o foro de Nossa Senhora de Lourdes da Comarca de Gararu, Estado de Sergipe, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na

execução do presente ContÍato.

13.2. E, assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato
em 02 (duas) vias de igual teor e para um único e só efleito, juntamente com as testemunhas abaixo, a fim de
que possa surtir os efeitos legais.

Nossa Seúora de Lourdes (SE),06 de Janeiro de 2022

FABIO MENEZES DE

ALMEIDA:88761061549
Alr0ado de íorm. dqir.l poÍ f ABIO
MtNEZEs Dl ALMEIDA:88761061 s49
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CONTRÀTANTE

Fábio Menezes de Almeida
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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