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CONTRATO N° 2017.05.10-002

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE Si O
MUNICÍNd 1J1C SANTANA DO ACARAÚ
ATRAVÉS .1)A PREFËI TURA MUNICIPAL COM
LAY OUT 1NFÓRMÁi'ÍCA PROCESSAMENTG DE
DADOS S/S LTI)A- 1 PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE 1)1CI4A1A.
O Município de SANTANA DO ACÀRAÚ, pessoa jurídica de di!eito público interno, com sede na
Av. São João,75, CENTRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.598.659/0001-30, neste ato
representado pelo Ordenadora de Despesas da Secretaria de Gestão, Sr(a). Carlos José Arcanjo,
do outro lado, LAY OUT
doravante denominado de CONTRATANTE, no final..iEssinád04
S/S
LTDA-ME,
com sede na cidade de
llFORMATICA PROCESSAMENTO DF DADOS
Eusebio, Estado do Ceara a Rua C ahxto Machado n°21 Sala 1 8 Baiiro Pires Façanha, inscrita no
CNPJ/MF n° 73.807.71 1/000146; representada pelo Si(a). Glaubei Bezérra Sousa, inscrito(a) no
CPF/MF n°017.571.753-26, no final assinada, doiaante deiioimnada de CONTRATADA, de acordo
com a Pregão Presencial n.'2004 01/2017SEO Piocesso ri 200 0l/2OI7SEG, em conformidade
com o que preceitua a Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteraç'Óes. posteriores, sujeitando-se os
Contratantes às suas normas e.às cláusulas e condiçõesa seguir paõtuadas:
CLÁUSULAPRIMEIRA - DOFUNDAMENTOLEGAL
ocesso de Licitação, na modalidade Pregão em conformid idc Lom a Lei Federal N° 8 666/93 - Lei das
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal ii° 1 O QçjJQj/2002 - Lei que Regulamenta o
Pregão, devidamente homologado pelo(a) Exrno(a) Si(a) Ordcmldoi de Despesas da Secretaria de
Gestão de Santana do Acaraú.
CLÁUSULASEGUNDA - DOOBJETO
.M. Constitui objeto da presente C ONTRIIJ'A( 4'O DL JJvÍPRFSA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DL USO DL SJS 1 T tI 1 INFORMATIZADO DE FOLHA
DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GLSrÁ() 0 ) \ II 1AJC IPIO DE SANTANA DO
ACARAU-CE, mediante PREGÃO
CLÁUSULATERCEIRA - DQVALOR . . . •.
. .
..
3.1. O valor global deste Contrato é de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), irreajustáveis,
nele estando incluídas todas as despesas e custos necessários d sua perfeita execução, sendo pago
mensalmente o valor de R$ 1 800,00 (uni mil e oitocentos. cais) mediante apresentação da Nota
Fiscal
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E.DA V1CÊNCR
4.1 O contrato terá um prazo. de vigeiicia a partir da data de asinatwa ate 31 de dezembro de 2017,
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei â2 8 666, de 21 de ju1iho de 1993 e
alterações posteriores
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTkATANTE
5.1- A Contratante se obriga a piopoicionai a Contiatada tochs s condições necessarias ao pieno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contiatual consoante estabelece a L.ei n°8 666/93
e suas alterações posteriores,
5.2- Fiscalizar e acompanhar a execuçãõ do objeto contratual, bem õoino o pagamento das taxas e
impostos.empregados e demais despesas necessarias ao bom anda,mento dos serviços,
53- Comunicar à Contratada tõda e qualquer ocorrência rclaéioiiada com a execução do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências cohetivas
5 4- Providenciar os pagamentos a Conti atada à vish das Notis 1 iscais /1 aturas devidamete atestadas
pelo Setor Competente
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAI 'DA
6.1 - Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos Pesta
Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedot ido certame-,
6.2- Manter durante toda a execução do objeto contiatualcm compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
6.3- Ser devidamente habilitado para a execução do objeto contratual;
6.,4- Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo, durante o período de validade do contratõ, nãó excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela CONTRATANTE;
6.5- Facilitai a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE
correção das deficiências cl ou uregularidades pontadas pela
m
6.6.-, Providenciar a imediata
Contratante;
6.7- Responsabilizar-se pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação;
6.8- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou OrèJuízos que forem causados. a União,
Estado, Município ou terceiros; decorrentes da prestação dos ser\iços
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES cONTRATUAIS
7. 1- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
no quantitativo do objeto contratual, até olimitede 25% (vinte e cinco por cënto) do valor inicial do
Contrato, conforme o disposto no § 1, do art. 65, da Lei de Licitações.
CLAUSULA OITAVA DA ÕRIG.EM DOS RECURSOS
8 1 As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:
SECRETARIAS.
SLCRETARIA DE GESTÃO

iiOTÀÃO
0301 04 122 00072 003

IELEMENTO1
339039 00

• CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.1 Os serviços efetivamente prestados serão atestados e pagos, respectivamente, pelo Liquidante e
Ordenador de Despesa da Secretaria de correspondente da Prefeitura Municipal de SANTANA DO
• ACARAU, cujo endereço será o de cobrança das faturas relacionadas a este CONTRATO, nos prazos
e na forma estabelecidos.
9.2 O pagamento dos serviços prestados será efetuado, a cada etapa, em até lO (dez) dias mateis
contados da data do recebimeitõ da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria de origem, através de
crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10 1 O licitante que ensejai o retardamento da execução do certame não mantiver a proposta, talhai
ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo mmdoneo, fizer declaracão falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da. citação e da ampla defesa, ficará impedido de
llcit?l e contiatar com a Administração, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, enquanto perdu'arem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominações legais.
10.2 A Contratada ficará, ainda; stijeita às seguintes pena lidad, em caso de inexecução total ou
parcial do contrato, erro de execução, execução'imperfeita, mora de execução, nadimplemento
contratual ou não veracidade das informações prestadas, gaiantida a prévia defesa:
1. - advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art..87 da Lei n° 8.666/93, poderá, ser
aplicada nos seguintes casos

b

no
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a) Descurnprirneíito das ob.rigaçõese respõïsabiIidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos
serviços da Contratante, desde que no cãiba a aplicação de sanção mais grave.
agência integrante da Rede
II - multas (que podão. ser recolhidas em qua.lqt
1
de
Arrecadação
Municipal - DAM, a
DocumtO
meio
de
Arrecadadora de Receitas Municipais por
ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
a)de 1% (um por cento) sobre o valor ontiatual tot d do exercicio, por dia de atraso
na prestação dos serviços ou indisponibi1idad do nimo limitada a 10% do mesmo
valor;
.
..
.
b) de 2% (dois por 'cento) sobre o valor cõntratual total do exercício, por infração a
.
qualquer clausula ou condição do contrato no cspcificada nas demais alíneas deste
.
inciso, aplicada em dobro na reincidência;
total
do exercício, pela recusa em
e) de 5% (cinco por cento) do valor contiatu ti
corrigir qualquer .serviço rejeitado, earaoteiiando-se'a recusa, caso a correção não se
.
efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da c.õmunicação formal da rejeição;
III -. suspensão temporária de participação em licitaio e, impedimento de contratar com o
Município de Santana do Acaraú, por prazo não superior a25 (dois) anos,•
IV - declaração de inidoieidade para licitar .o'ii contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição óU até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do rsarcirnentõ à Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada co m base no inciso anterior
10.3 No processo de aplicação de penalidades e assegui ado o dii eito ao contraditorio e a ampla defesa,
•garantida nos prazos de 5 (cinco)dis úteis para as sanções prvistis nós itcisos 1, II e ludo item 10.2
supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no iiiciso IV do mesmo item.
104 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Mwiiipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor, da multa não lor pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da Contrátada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito
como Dívida Ativa do .Municípiõ e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes
10.5 As sanções previstas rios incisos III e IV do item 10,2 supra poderão ser aplicadas as empresas
que, em razão do contrato objeto desta licitação:
1 - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados;
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
10.6 As sanções previstas nos incisos 1,111 e IV do item 102 supra p'derão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia dó interessado no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
10.7 A licitante adjudicatária que se recusar, iii justificadamente, ciii fii-rnai- õ Contrato dentro do prazo
de 2 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,00%
(cinco por cento) do valor total adjudicado, sem pF(jUíz(i . das demais penalidades cabíveis, por•
caracterizar descumprimento total da obrigação assumida
10.8 As sanções previstas no item 10.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o i'ei'uo de Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido de conformidade. Com o dkposto nos at's. 77 a 80 da Lei &
8.666/93;
11.2- Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79 inciso 1 da Lei n 8.666/93,
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A MUNIC9PAL AflANA DO UAAÚ
à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, inc JSÔS 1 a .V, parágrafos 12 a 42, da "UO2--citada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA--.DAS DlSPOSICOE& FINAIS
12.1.Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do
acordo entre elas celebrado;
12.2. Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compátibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.- DO FORO
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santana 'do Acaraú•, para conhecimento das questões
relacionadas com o presente Contrato que não forem res6lvids pelos meiosadministrativos.
E, assim, inteiramente acordados ias cláusulas e condições i'eixo-estipuladas, as partes contratantes
assinam o presente instrumento, em duas vias para que surtam seus juridicos e legais efeitos
SANTANA DO ACARAU-Ce, 10 de Maio de 2017

anos Jose Arcanj—
Secretário de Gestão
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
_ç•
NOME:
CPF:
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€ituber Izérr.-a Sousa
LAY 'OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO
DE DADOS S/s LTDA-ME
CONTATADA

WADO ©
PREFEITURA HUMECEPAL DE SANTAIRMA DO ACAI(AÚ

ANEXO ÚNICO AO CONTRATO N°2(117,05.10-002
DFSCRIÇÃO/ESPEC1FICAÇÃO
Licença de uso do sistema informatizado
de Folha de Pagamento,*unto a Secretaria
de Gestão do município de Santana do
A.arau-ce
licença de uso do sistema de
Contracheque e dados ôiil,ine junto a
2
Secretaria de Gestão de Santana do
Acarau_ce
Licença de uso de Siterna de
Transparência de Dados Pessoais - Em
i
cumprimento a lei de Acesso a
3
informação junto a Secretaria de GestãoCe
_____
VALOR TOTAL

LITEM

UNO

ANT. V UNT (S) - V TOTAL(S)

MS

9

1
10 800 00

1 200,00
MES

-9

1

-- 300 00

MÊS

-

2 700,00

9
130OOO
1 800,O(

2.700,00
16 200,00

SANTANA DO ACARAÚ-Ce, l0 de Maio de 2017.

Carlos José Arcanjo
Secretário de Gestão
CONTRATANTE

Clá herBez ra Sousa
LAY OUT JNFORMAT!CA PROCESSAMENTO
DE DADOS S/S LTDA ME
CONTATADA

Tá•O DO CEARA
$ATAA ©

PREFEITURA MUNICIPAL nt SANTANA DO ACARAÚ - CE
EXTRATOS DOS CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL 2O0G/2017SE

Contratante: SECRETARIA DE GESTÃO
Contratada: LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME
Data da Assinatura do Contrato: 10 de maio de :20 17..
Valor do Contrato: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)
Proceiuiento Licnatoio PREGÃO PRESENCIAL 2004 01/2O17SEG
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licença
de uso de sistema informatizado de folha de pagamento junto a Secretaria de Gestão
do município de Santana do Acaraü-Ce
.
íigênca do Contraio Ate 31 de dezembro de 2017
Dotação Orçamentária: 0301.04.122.0007.2.0W
Ehnento de Despesa: 3.3.90.39.00
Assina pela Contratante: MARIA EUNICE. VASCONCELOS
Assina pela Contratada: GLAUBER BEZERRA iE SOUSA.

Santana do Acaraú-CE, 10 de Maio de 2017.
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PR GOEIRO UN1CIPAL

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ / PREFEITURA MUNICIPAi., CNPJ: 07.598.659/000l-30. CGF: 06.920.260-5
Endereço: Av. São João, 75, Centro, CEP 62350-000, Santana do Acaraú CE Telefone (s): (88) 3644-1892, Fax: (8813644 1892, F-rnail: prefeiturade intanadõicir.u@b1 .corn.br

E$TAO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IANTANA DO ACAA

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE ÉXTRATOÇONTRATO

Certifico para os devidos fins, que foi publicadõ átravés.de afixação na Portaria desta
Prefeitura (Quadro de Aviso e Publicações) o extrato referente ao CONTRATO firmados entre
Prefeitura Municipal

de Santana do

PROCESSAMENTO DE DADOS

SIS

Acaraú e a, Propónnte: LAY OUT INFORMÁTICA
LIDA-ME referente ao

RCÃO PRES!NCt

2004 01 /201 7SEG

SANTANA DO ACARAÚ - CE, 10 de Mio de 2017.

Aan

aia lares

Presidente da Co issão ck
P rnanentë de Licitação

MUNICIPIO DE SANTANA DO A.CARAU / PREFEITURA MUNICIPAL CNP) 07598 659/000 30 CGF 06.920.260-5
Endereço Av. SaoJoao 75 Centro CEP 62.150-000, Santana do Ac u w CE'-' 1 ckíonc (s) (88) 3644-1892, Fax (88) 3644
1892, E-mau: prcfeittirãcIesantu adoacarau@bof.corn.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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10 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 2017.05.10-002
MODALIDADE: 1 PREGAO PRESENCIAL
PROCESSO N°: 2004.01/2017-SEG
TIPO DE ALTERAÇÃO:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
ACARAÚ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
GESTÃO COM A EMPRESA LAY OUT
INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS
S/S LTDA-ME PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Av. São João, 75- Bairro Centro, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.598.659/0001-30, através da Secretaria de Gestão neste ato representado pelo Ordenador de
Despesas, o Sr, CARLOS JOSÉ ARCANJO, denominado CONTRATANTE, e a empresa LAY OUT
INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME com endereço na Rua Calixto
Machado , n° 21, sala 148, Bairro Pires Façanha, cidade de Eusébio, Estado do Ceará, inscrito
no CNPJ sob o n° 73.807.711/0001-46, legalmente representado para o ato pelo Sr. Glauber
Bezerra Sousa, inscrito no CPF sob o n° 017.571.753-26, CONTRATADO, resolvem firmar o
presente Aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade Pregão
Presencial N° 200401/2017-SEG, cujo objeto foi Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de licença de uso de sistema informatizado de folha de
pagamento junto a Secretaria de Gestão do município de Santana do Acaraú-Ce em
conformidade com as disposições contidas na Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores, e
mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 - O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93
e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do
procedimento licitatório acima referido. O prazo contratual anteriormente pactuado será
prorrogado pelo período referente ao Exercício de 2018 tendo vigência de 01 de janeiro de
2018 até 31 de Dezembro de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
3.1. - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá
utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos
preponderantes, entre outros: O PRIMEIRO consiste na inconveniência da suspensão das
atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo, sendo
considerados essenciais de forma permanente e interrupta, conforme caracterização prevista no
despacho do secretário(a); O SEGUNDO é a previsibilidade de recursos orçamentários, em
princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, certamente irá existir
recursos para efetivação destes serviços.
3.2. - Considerando ainda a excelência na qualidade do serviço que vem sendo prestado ao
Município, verificado pela fiscalização realizada pela secretaria contratante, bem como a
essencialidade dos serviços, no qual tal interrupção caracterizaria prejuízo a administração,
pois trata-se de serviços considerado contínuos, reunidos os requisitos da essencialidade do
serviço pelo fato de prolongar-se no tempo de forma permanente e interrupta, tal paralisação
findaria a comprometer a garantia do interesse público. Combinado com o princípio da
economicidade, demonstrado através de ampla pesquisa prévia de preços, ao qual assegura a
manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, a CONTRATANTE, com
aquiescência da CONTRATADA, resolvem prorrogar o referido contrato pelo período
compreendido na cláusula segunda do presente termo de aditivo.

Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú - CE - Av. São João, 75 - Bairro Centro
Santana do Acaraú - CE - CEP. 62.150-000 - CNPJ: 07.598.65910001-30
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3.3. Ressaltamos que tal prorrogação encontra-se legal e materialmente justificada conforme
parecer jurídico, elaborado pela Assessoria Jurídica do MUNICÍPIO. O que vai de encontro com
a necessidade por parte da SECRETARIA do Município de continuidade dos serviços prestados.
3.4. A prorrogação do contrato em apreço, não só está assegurada pelo disposto no inciso II,
do art. 57, da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento
convocatório e contratual.
3.5. As demais cláusulas do contrato originário permanecem inalteradas.
-

-

-

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em
pleno vigor.
-

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas
testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Santana do Acaraú-CE, 20 de dezembro de 2017.

n
~-ííÁo(x,v).m
, 9patCARLOS JOSÉ ARCANJO
Secretário de Gestão
CONTRATANTE

Glaubeij Bezerra Sousa
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO
DE DADOS S/S LTDA-ME
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1.
Nome
CPF :
2.

1

ÁLL

Nome :
CPF : O S-3.ç
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Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú CE - Av. São João, 75 Bairro Centro
Santana do Acaraú - CE - CEP. 62.150-000 - CNPJ: 07.598.65910001 -30
-

-

20 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 2017.05.10-002
MODALIDADE: 1 PREGAO PRESENCIAL

PROCESSO N°: 2004.01/2017-SEG
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

TIPO DE ALTERAÇÃO:

20 TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
ACARAÚ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
GESTÃO COM A EMPRESA LAY OUT
INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS
S/S LTDA-ME PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ.-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com

sede na Av. São João, 75- Bairro Centro, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.598.659/0001-30, através da Secretaria de Gestão neste ato representado pelo Ordenador de
Despesas, o Sr, CARLOS JOSÉ ARCANJO, denominado CONTRATANTE, e a empresa LAY OUT
INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME1 com endereço na Rua Calixto
Machado , n° 21, sala 148, Bairro Pires Façanha, cidade de Eusébio, Estado do Ceará, inscrito
no CNPJ sob o n° 73.807.711/0001-46, legalmente representado para o ato pelo Sr. Glauber
Bezerra Sousa, inscrito no CPF sob o n° 017.571.753-26, CONTRATADO, resolvem firmar o
presente Aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade Pregão
Presencial N° 2004.01/2017-SEG, cujo objeto foi Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de licença de uso de sistema Informatizado de folha de
pagamento junto a Secretaria de Gestão do município de Santana do Acaraú-Ce em

conformidade com as disposições contidas na Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores, e
mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93
e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do
procedimento licitatório acima referido. O prazo contratual anteriormente pactuado será
prorrogado pelo período referente ao Exercício de 2019 tendo vigência de 01 de janeiro de
2019 até 31 de Dezembro de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1. - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá
utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos
preponderantes, entre outros: O PRIMEIRO consiste na inconveniência da suspensão das
atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo, sendo
considerados essenciais de forma permanente e interrupta, conforme caracterização prevista no
despacho do secretário(a); O SEGUNDO é a previsibilidade de recursos orçamentários, em
princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, certamente irá existir
recursos para efetivação destes serviços.
3.2. - Considerando ainda a excelência na qualidade do serviço que vem sendo prestado ao
Município, verificado pela fiscalização realizada pela secretaria contratante, bem como a
essencialidade dos serviços, no qual tal interrupção caracterizaria prejuízo a administração,
pois trata-se de serviços considerado contínuos, reunidos os requisitos da essencialidade do
serviço pelo fato de prolongar-se no tempo de forma permanente e interrupta, tal paralisação
findaria a comprometer a garantia do interesse público. Combinado com o princípio da
economicidade, demonstrado através de ampla pesquisa prévia de preços, ao qual assegura a
manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, a CONTRATANTE, com
aquiescência da CONTRATADA, resolvem prorrogar o referido contrato pelo período
compreendido na cláusula segunda do presente termo de aditivo.
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3.3. - Ressaltamos que tal prorrogação encontra-se legal e materialmente justificada conforme
parecer jurídico, elaborado pela Assessoria Jurídica do MUNICÍPIO. O que vai de encontro com
a necessidade por parte da SECRETARIA do Município de continuidade dos serviços prestados.
3.4. - A prorrogação do contrato em apreço, não só está assegurada pelo disposto no inciso II,
do art. 57, da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento
convocatório e contratual.
3.5. - As demais cláusulas do contrato originário permanecem inalteradas.
CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em
pleno vigor.
E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas
testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Santana do Acaraú-CE, 21 de dezembro de 2018.

CARLOS JOSÉ ARCANJO
Secretário de Gestão
CONTRATANTE

- j Glaubefr Bezerra Sousa
LAY OU'1 INFORIsIATICA PROCESSAMENTO
DE DADOS S/S LTDA-ME
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

kJvcdLkF

01.
Nome":0qkqoz,

LLC

::
Nome
CPF
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