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Contrato nº 003 - DISPENSA Nº 003/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS- 
MANUTENÇÃO   DE  MAQUINAS  E 
EQUIPAMENT_OS   DE INFORlVIÁTICA 
CONTRATAÇAO  DIRETA   -DISPENSA DE 
LICITAÇÃO - LEI 8.666/93 

 
 

CONTRATANTE: Município de Acopiarn, por meio do fNSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO  MUNICÍPIO  DE  ACOPIARA,  pessoa jurídica  de direito  público  indireto,  CNPJ  nº 
l l.289,616/0001-40, representado neste ato pelo (a) Sra. ANTONIA SANDRA VITAL, CPF 
nº 293.747.823-91, Diretora Executiva, que ao final assina. 
CONTRATADA: F.A ANALISTA DE SISTEMA localizado na Rua Lindoval Jose de 
Lima,490 - bairro Centro Acopiara - Ceará, inscrita no CNPB0.204.306/0001-20 ME!, de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

 
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avançado, e celebram o presente termo de 

contrato n.º 003/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.° 8.666, de 21 
de junho de 1993, e às seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PlliMEIRA- DO OBJETO 

 
1. O presente termo de contrato tem como objeto a contratação de serviços, 
manutenção de maquinas e equipamentos de informática da vigência do Contrato firmado 
entre as pmies em 02/01/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Sétima (Da Vigência). 

 
CLf\USULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁIUA 

 
1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, co1Terá à conta da 

DOTAÇÃO   ORÇA t..1!ENTÁRfA:   Exercício   2019,   Atividade   1301.09   122   0402   2.094 
3.3.90.39.00, Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo de Previdência Social 
Municipal, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 e outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica, da vigente Lei Orçamentária Anual. 

 
2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista 
para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária 
Anual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA FUNDAÇÃO LEGAL 
 

1. O presente termo de contrato é formalizado com fundamento no art. 24,inciso 
X, da Lei nº 8,666, de 1993, o qual autoriza a dispensa de licitação para a "prestação de 
serviços, destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas 
necessidades de manutenção nas maquinas e equipamentos de informática, desde que o preço 
seja compatível com o valor do mercado, segundo cotações previa. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO 
 

1. O valor total deste contrato de 6.612,00 (seis mil seiscentos e doze reais) por 
ano, o qual será depositado até o ultimo dia útil do mês subsequente ao contrato, na conta 
poupança do contratado. 

 
CLÁUSULA QUINTA- DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de notas fiscais/faturas e/ou 
recibos devidamente atestados pelo setor competente da contratante, observadas as condições 
propostas adjudicada e da ordem de serviço emitida, sendo que devera ser apresentado no 
inicio do mês subsequente ao do serviço executado, indicando no mesmo os dados bancários 
da Contratada. Para que possa ser emitida a Ordem Bancaria de pagamento. 

 
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGENCIA 

 
Este contrato vigora por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, artigo 57, da Lei nº 
8.666/93, encerrando a vigência em 31 de dezembro de 2019. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor 
designado pela Contratante. Com autoridade para exercer. Em seu nome, toda e qualquer ação 
de orientação em geral, controle e fiscalização da execução contratual. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA-DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 
 

Por este instrnmento, a Contratada obriga-se- a: 
Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas neste instrumento; 
Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade na execução do presente 
instrumento e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação que lhes foram exigidas de acordo 
com o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nºS.666/93 
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução deste contrato. 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Por este in strumento, a Contratante obrig a-se- a: 
Proporc io na r todas  as  facili dades  para  que  a  CO NT RAT ADA  possa  dese mpe nha r  os 
comp romissos assumid os nes te Contrato; 
Promove r os pagame ntos nas condições e prazos estipulados. 

 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONT RATO 

 

Este contrato pode rá ser alterado nos casos previs tos no art. 65,  da  Lei nº  8.666 /93, desde  que 
haja in teresse da Contratante, co m a a prese ntação das devidas justifica tivas . 

 
 
 

E, pa ra firm eza e validade do que fo i p actuado , lav rou-se o  presente  termo co 
ntrato e m 03 (três) vias de igual teo r e fo rma, para que surta m um só efeito , as qua is, de pois de   
lidas,   são   ass inadas   pelos   represe ntantes   das   partes,    CONT RAT ANTE,   pela CO 
NTRATADA, e pelas testemu nhas abaixo. 

 

Acopiara, em 02 de janeiro de 2019. 
 

C:@rdon  a,@¾ Ylcko,ílr  tv<-r L 
ANTON IA SANDRA VITAL 

Diretora Executiva 
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