
TERMO   DE   CONTRATO  N°   013#022,   QUH   ENTRE   SI
CELEBRAM      0     MUNIcipIO      DH      IPIXUNA     POR
INTERMEDI0     DA     SECRETARIA     MUNICIPAL     DE
ADMINISTRACAO E A EMPRESA FI0RILLI SOFTWARE
LTDA, NA FORMA ABAIXO:

I -pREAMBuro:

I.    CONTRATANTES:    0    MUNIcipIO    DE    IPIXUNA,    atravds    da    SECRETARIA    MUN.ICIPAL    DE
ADMINISTRACAO,  adiante denominada CONTRATANTE e a empresa FIORILLI SOTWARE  LTDA,  a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA.

2.  LOCAL  E  DATA:  Lavrado  e  assinado  nesta  cidade  de  IPIXUNA,  Estado  do  Amazonas,  na  sede  do  6rgao
contratante,  sediada na Avenida Varcy  Herculano  Barroso,  n°  248,  Centro,  CEP.  N°  69.890-000,  aos  14  (quatorze)
dias do mts de marap do ano de dois mil e vinte e dois (2022).
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de  junho  de  1993,  suas  alterag6es  e  demais  legislag6es  complementares,  mediante  a  estipulagao  das  clal].sulas  e
condig6es a seguir dispostas.

4.  SEDE DA CONTRATADA:  A CONTRATADA 6 estabelecida na Avenida Marginal, n° 65, Bairro Industrial ~
Balsamo/SP, inscrita no CNPJ sob o rL 01.704.233/0001-38.

5.  FUNDAMENTO  DO  CONTRATO:  Este  contrato  decone  do  Despacho  de  Homologaeao  do  Sr.  RODRIGO
MONTEIRO  SARAIVA,  ordenadora  de  despesas  e  gestor  do  ente  contratante,  datado  de  1 1  de  mango  de  2022,
publicado no Diario Eletr6nico dos Municipios do Estado do Amazonas, ao dia 14/03re022.

6.   DOCUMENTACAO:   A   CONTRATADA   apresenta   neste   ato   os   documentos   legais   comprobat6rios   do
atendimento das condic6es indispensaveis a assinatura do presente contrato,  inclusive quitac6es exigiveis de tributos
federais,   estaduais   e   municipais,   declarando,   inclusive,   estar  plenamente   habilitada   a   assungao   dos   encargos
contratuais e assume o  compromisso  de manter,  durante a exeeucao  do contrato,  inclusive para pngamento,  todas  as
condie6es de habilitagao, qunlificapao e regularidade exigidas na licitacao, conforme art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93.

QH-DOOBJHT0DOCONTRATOPorfongadopresenteContratoaCONTRATADAobnga-seafomecera
CONTRATANTE  produtos  descritos  no  termo  de  referchcia,  de  acordo  com  sua  proposta  vencedora,  na  forma
identificada no Anexo I, do Edital de Pregao Presencial n° 010#022 -CPL/PMI.

Ill - I)A 0BRIGACA0 I)A CONTRATADA:

PARAGRAFO  PRIMEIRO:  A  CONTRATADA  se  compromete  e  se  obriga junto  a  CONTRATANTE,  dentre
outros, a cumprir o estabelecido a seguir:

I -na execug5o do objeto do presente contrato, envidar todo o empenho e a dedicagao necessdrios ao fiel e adequado
cumprimento dos encargos que lhe s5o confiados;

11  -  fomecer  os  produtos  no(s)  prazo(s)  m6ximo(s)  determinado  no   contrato,   mediante  solicitag6es   do  6rgao
contratante;

Ill  -  responder  pelas   despesas  relativas   a  encargos  trabalhistas,   seguro   de  acidentes,   impostos,   contribuig6es
previdenciinas e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servi¢os executados por seus empregados;
IV - responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
agao ou omiss5o dolosa ou culposa,  sua ou dos seus prepostos,  independentemente de outras t
ou legais a que estiver sujeita.

terceiros, em razao de
tratuals



-i,jE, GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PARAGRAFO SEGUNDO -A CONTRATADA nao sera responsavel:

I ~ por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou forga maior;
+i -por quaisquer trabalhos, servicos ou responsal)ilidades nao previstos neste Contrato.

PARAGRAF0   TERCEIRO   -   A   CONTRATANTE   nao   aceitara,   sob   pretexto   algum,   a   transferencia   de
respousal]ilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fal]ricantes, t6cnicos ou quaisquer outros.

+V -DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE:

PARAGRAF0 PRIMEIRO -A CONTRATANTE, durante a vigchcia deste contrato, compromete-se a:

I  -  proporcionar  todas  as  facilidades  indispensaveis  ao  born  cumprimento  das  obrigap6es  contratuais,  inclusive
permitir  o  livre  acesso  de  representantes  da CONTRATADA  ds  dependchcias  da  CONTRATANTE  relacionadas  a
execugiv do contrato;
+i - promover os pagamentos dentro do(s) prazo(s) estipulado(s) neste contrato,  salvo motivo de force maior ou fato
superveniente;
Ill - fomecer atestados de capacidade t6cnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigag6es contratuais;a - designar formalmente, ap6s a assinatura do contrato, a comissao de servidores para exercerem acompanhamento
e fiscalizagao da execugao contratual, nos termos do art. 73, inciso I ou 11, da Lei n.  8.666 de  1993.

V -DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

A   CONTRATADA   sera   a   bnica   responsavel   por   danos   e   prejuizos,   de   qunlquer   natureza,   causados   ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao do objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamag6es que porventura possam surgir, ainda que tais reclamap6es sejam resultantes de atos de prepostos
ou de quaisquer pessoas fisicas oujuridicas, empregadas ou ajustadas na execugao deste contrato.

PARAGRAF0 bNICO: A CONTRATADA sera tamb6m responsavel por todos os Onus ou obrigac6es concementes
is legislae6es sociais, trabalhistas, fiscais, provenientes da execugfo do objeto deste contrato.

VI -DO PFLAZO:

0 presente contrato, tern vigchcia de  12 (doze) meses, a contar da data de sun assinatura e poderd chegar ao seu termo
final com a execngfro total do objeto do contrato e consequente liquidapao da despesa.

ARAGRAF0 0NICO: a execugao do servico tera inicio imediato (decorridos 05 (cinco) dias consecutivos) ap6s a
assinatura do contrato, sendo solicitada, de acordo com as necessidede do 6rgao contratante, mediante a expedigao da
respectiva Ordem de Servigo/Autorizag6es de Compra.

VII -PRECO. PAGAMENT0 E DOTACA0 0RCAMENTARIA:

1  -PRECO:  0 valor global presente contrato importa a quantia de R$  31.812,00 (trinta e urn mil oitocentos e doze
reais) de acordo com a proposta vencedora, a ata circunstanciada, a planilha demoustrativa e outros documentos que
integran este Contrato.

2 - PAGAMENTO:  0 pagamento  devido pela execugfro deste contrato sera feito  contra a emissfo  de Nota Fiscal e
Fatura  mediante  Atestado  de  recebimento,  ap6s  a  apresentagao  dos  citados  documentos  no  Setor  de  Finangas  da
Prefeitura Municipal de Ipixuna.

3 -DOTACAO 0RCAMENTARIA: As despesas deconentes do presente contrato, datado de 02/09/2021  a conta da
seguinte   rubrica   organentdria:   020201.04.122.00112.004,   Elemento   de   Despesa:   33.90.39,   Fonte:    10-Recurso
Pr6prio.

VIII - PENALIDADES:
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A CONTRATADA poderao ser aplicadas as seguintes penalidades, de acordo com o Capitulo IV, da Lei n.  8.666/93,
sem prejuizo  do  direito  a rescisao  do  Temo  de  Contrato  e ds perdas  e danos,  ficando  garantida a pr6via defesa da
CONTRATADA, nos termos da Lei, no prazo de 05  (cinco) dias uteis, contados da data da comunicagao do ato, pela
autori dade competente :
a) advertchcia;
b) multa morat6ria de  1% (urn por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso nao satisfatoriamente justificado no
fomecimento dos beus;
c)  multa  de   10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  objeto  da  licitagao  nao  realizado,  na  hip6tese  de  rescisao
administrativa, se o CONTRATADO recusar-se a executa-la;
d)  caso  a data da entrega  final  dos bens  atrase por culpa da CONTRATADA,  sera aplicada pela  CONTRATANTE
multa correspondente  a  1%  (urn por  cento)  sobre  o  valor deste  Contrato,  por dia de  atraso.  Com  a  aplicag5o  desta
multa, cessara a aplicacao de qualquer outra que se relacione a este Contrato;
e) suspensao temporaria do direito de  licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de ate
02  (dois)  anos,  cujo  ato  sera  publicado  no  Didrio  Eletr6nico  dos  Municipios  ou  qualquer  outro  mecanismo  de
imprerisa oficial;

Parfgrafo  tinico:  A  saneao  estabelecida  na  letra  "e"  6  de  compet6ncia  exclusiva  do  Secretdrio  Municipal  de
Administragao, facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de  10 (dez) dias da abertura

Ovista,podendoareabilitag5oserrequeridaap6s02(dois)anosdesuaaplica¢o.

Ix -hrmTAS:

As  multas  previstas  deverao  ser recolhidas  atravds  de  DAM  (Documento  de  Arrecadagao  Municipal),  em  uma  das
agchcias do Banco  Bradesco  S/A,  dentro do prazo  improrrogavel de 48  (quarenta e oito) horas,  contados  da data da
notificagao,  em  favor do  6rg5o  contratante.  Esta notificagao ocorrefa  ou  atravds de publica¢o  no  Di5rio  Oficial  ou
atravds do recebimento pela CONTRATADA do competente aviso.

Par5grafo Primeiro: Se, dentro do prazo previsto na Clausula anterior, nao for providenciado o recothimento da multa,
o  CONTRATANTE,  a  seu  crit6rio,  procedefa  ao  desconto  da  garantia,  se  houver,  ou  promoverd  a  sua  cobranca
segundo o disposto na Clausula D6cima Nona.

Paragrafo  Segundo:  As  multas  nao  t6m  carater  compensat6rio  e,  assim,  o  pagamento  das  mesmas  nao  eximira  a
CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.

Paraerafo  Terceiro:  A  aplicapao  das  multas  aqui  referidas  independera  de  qunlquer  intexpelagao,  notificagao  ou
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X -RESCISAO DE CONTRATO:

Este Termo de Contrato podera ser rescindido mos seguintes casos:

a)  nao cumprimento de clfusulas contratuais, especificag6es, projetos ou prazo;
b)  cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificag5es, projetos ou prazos;
c)  atraso injustificado no infcio dos serviaps;
d)  paralisa¢o dos servieos, sem justa causa e pr6via comunicapao ao CONTRATANTE;
e)  subcontratagao  total  ou  parcial  do   seu  objeto,   a  associa¢o  da  CONTRATADA  com  outrem,   a  cess5o  ou
transferencia, total ou parcial, hem como a fusfo, cisao ou incorporagao, nao admitidas pelo CONTRATANTE;
f)   desatendi.mento ds determinag6es regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sun execugao,
assim como a de seus superiores;
g)  cometimento reiterado de faltas na sua execuefro;
h)  decretagao de falchcia ou a instauragao de insolvchcia civil;
i)   dissolug5o de sociedade;

j)   alteracao    social    ou    modificagao    da   finalidade   ou    da   estrutura   da   CONTRATADA    que`    a   juizo    do
CONTRATANTE, prejudique a execucao do Contrato;
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k)  raz6es  de interesse de serviap priblico  de alta relevincia e amplo  conhecimento, justificadas e determinadas pelo
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de Contrato;
I)   supressao por parte do CONTRATANTE, de servigos, acarretando modificagao do valor inicial do Contrato, al6m
do limite permitido na Clausula referente as alterap6es contratuais;
in) suspensao de sua execu?ao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a  120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade ptiblica, grave perturbag5o da ordem intema ou guerra.
n)  atraso  superior  a  90  (noventa)  dias  dos  pagamentos  devidos  pelo  CONTRATANTE,  decorrentes  do  objeto,  ou
parcelas de obras e servigos, ja executados, salvo em caso de calamidade pbblica, grave perturbagao da ordem intema
ou guerra,  assegurado a CONTRATADA o  direito  de optar pela suspensao do  cumprimento  de suas  obrigag6es,  ate
que seja normalizada a situa¢o;
o)  n5o 1ibera¢o, pelo CONTRATANTE, de area local para a execugao do objeto, nos prazos contratueis;
p)  ocorfencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do Contrato.

Pardgrafo Primeiro: A rescisao do Contrato podera ser:

I - Administrativa, nos casos especificados nas letras "a" a "I";
11 -Amigavelmente pelas partes.

C::i:u;[fco]a::t:do:   A  resc]sao   admm[strat]va  ou   amigave|   devefa   ser  precedida  de  autorlza¢O   escrifa   e

fundamentada da autoridade competente.

Parfgrafo  Terceiro:  A  rescis5o  administrativa  acarreta  as  seguintes  consequ€ncias,  sem  prejuizos  das  sanc6es
previstas:

I  -  Assungao   imediata  do   objeto   do   Contrato,   no   estado   e   local   em   que   se   encontrar,   por  ato  prdprio   do
CONTRATANTE;
11 - Ocupagao e utiliza¢o,  nos temos da legislapao vigente, do  local,  instalag6es,  equipamentos, material e pessoal
empregados  na  execugao  do  Contrato,  necessdrios  a  sun  continuidade,  os  qunis  serao  devolvidos  ou  ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagao, na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n. 8.666/93;
Ill   -  Execug5o   da   garantia   contratual,   para  ressarcimento   do   CONTRATANTE   e   dos   valores   das   multas   e
indenizag6es a ele devidos;
IV -Retengao dos creditos decorrentes do Contrato ate o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE;

XI -SUBCONTRATACAO:

•-` ao  transferir  a  outrem,  no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  desta  prestagao,  salvo  pievia  e  expressa  autorizapao  da
Contratante.

XII - RECURSOS:

Ccal)em, dos atos do CONTRATANTE decorrentes do presente Contrato :

I -Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intima¢o do ato, no caso de rescisao administrativa a que se
refere  a  letra  "a"  da  Clausula  D6cima  Terceira  deste  Contrato  a  aplicagao  das  penas  de  advertchcia  suspensao
temporina ou de multas.
11 -Rapresentapao, no prazo de 05  (cinco) dias uteis da intimapao da decisao relacionada com o objeto do Contrato,
de que nao caiba recurso hierdrquico.
Ill  -  Pedido  de  recousidera¢o,  de  decisao  acerca  da  declaragao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  o
CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias dteis da intimapao do ato.

XIII - OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
A  CONTRATADA  dove  manter,  durante  toda  a  execugao  deste  Contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigag6es
assumidas, todas as condie6es de habilita9ao e qunlifica¢o exigidas na licitap5o.

Paragrafo   Primeiro:   A   CONTRATADA   manter-se-a  plenamente   informada   e   atualizada   sobre   a   legislagao_-,A
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Pardgrafo    Segundo:    A    CONTRATADA   respondefa   inteiramente   pelo    cumprimento,   por   parte    de    suas
subcontratadas, das instrug6es contidas nesta Clalisula.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA responder£, por sue conta exclusiva, por todos e quaisquer impostos, taxas e
tributos que incidam diretanente sobre si, qualquer que seja a modalidade de sun incidchcia.

Pardgrafo  Ouarto:  Cabe  a  CONTRATADA  resguardar  e  garantir  o  CONTRATANTE,  contra  as  infrap6es  de
emprego  de quaisquer sistemas  ou uso  indevido de qualquer composieao, processo secreto ou invengao patenteados,
relativos a equipamentos, tecnicas ou materiais que venham a utilizar mos servigos, correndo por sua conta, quaisquer
indenizap6es ou despesas decorrentes das infrog6es desta natureza.

XIV - ALTERAC6ES CONTRATUAIS:

Sera alterado este Contrato. mediante termo aditivo, com as devidas justificativas, durante sun vigchcia, mos seguintes
Casos:

I -Unilateralmente pelo CONTRATANTE:
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seu objeto, at5 o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do Contrato. Nenhum acr6scimo
ou supress5o podera exceder o limite anteriormente estabelecido.

11 -Por acordo entre as partes:
a) quando necessdria a modificagao  do regime de  execugao,  em face da verificagao t6cnica da inaplicabilidade,  mos
termos contratuais origindrios;
b) quando necessalia a modifica¢o da forma de pagamento, por imposigao de circunstancias supervenientes, mantido
o  valor  inicial  atualizado,  vedada  a  antecipaeao  do  pagamento,  com  relacao  ao  cronograma  fmanceiro  fixado  sem
contraprestagao da execugao do objeto.

Parfgrafo Primeiro: No caso de supressao do objeto, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e posto
no  local  dos  trabalhos,  estes  deverao  ser  pagos  pelo  CONTRATANTE,  pelos  custos  de  aquisi¢ao  regularmente
comprovados e monetariamente corrigidus, podendo caber indenizapao por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovadus.

Parderafo Segundo: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ben como a superven.ichciaae  disposie6es  legais,  quando  ocorridas  ap6s  a  data  da  apresentagao  da  proposta,  de  comprovada  e  significativa
repercussao mos preeos contratados, implicar5o na revisao desses para mais ou para memos, conforme o caso.

Pardgrafo Terceiro: Em havendo alteragao unilateral deste Contrato, que aumente os encargos da CONTRATADA,
o CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econ6mico - financeiro inicial.

Parfgrafo  Ouarto  -  As  atualizap6es,  compensap6es  ou  penalizag6es  financeiras  decorTentes  das  condig6es  de
pagamento nele previstas,  bern como  o  empenho de dotag5es orgamentarias suplementares  ate o  limite do  seu valor
corrigido,  nao  caracterizam  alteragao  do  mesmo,  podendo  ser  registrado  por  simples,  apostila,  dispensando-se  a
celebragao de aditamento.

XV - DA EXECUCA0 E DO RECEBIMHNTO:

0  CONTRATANTE  e a CONTRATADA manterfro  os entendimentos necessarios para a execugao  deste  Contrato,
ssempre por interm6dio da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA, nos termos do art.  73 a 76 da Lei n.  8.666 de
1993,  que  acompanhara  e  fiscalizara  os  trabalhos  atravds  do  drgao  comissao  ou  funcionario  designado,  que  terao
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer agao de orientagao geral, controle e fiscalizaeao da execue5o
contratual.

Parfgrafo Primeiro -A Fiscaliza¢o compete, entre outras atribuig6es:

----- I-:          +



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP[XUNA Proc.

sECRETARiA MUNlcipAL DE ADMiNisTRAeAO        Foih

I - solicitar a CONTRATADA e a seus prepostos, ou obter da Administragao, tempestivamente, todas as providchcias
necessdrias ao born andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente a c6pia dos documentos
escritos que comprovem essas solicitap6es de providchcias;
11- acompanhar os fomecimentos,  atestar seu recebimento definitivo e indicar as ocorr6ncias de indisponibilidade dos
servi9os;
Ill -encaminhar os documentos que relacionem as import8ncias relativas a multas aplicadas a CONTRATADA, hem
como os referentes a apagamentos;

Pardgrafo Segundo -A agfo da Fiscalizagao nao exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

Parfgrafo Terceiro - 0 objeto desta licita¢o sera recebido por servidor da Administragao ou Comissfro designada
pela  CONTRATANTE  composta,  de  no  minimo  3  (tr6s)  servidores  municipais,  que procedera na  forma do  art.  73,
inciso I ou 11 da Lei n.  8.666 de  1993.

Parfgrafo   Ouarto   -   Caso   as   especificag6es   dos   bens   fomecidos   nat)   sejam   compativeis,    a   crit6rio   da
CONTRATANTE  o(s) mesmo(s)  deverao  ser trocado(s)  ou raparado(s) das  inconformidades dentro  do prazo  de  10
(dez) dias. Em caso de a CONTRATADA continuar a apresentar e fomecer os bene que n5o estejam em conformidade
com  as  especificag5es,  o  fato  sera  cousiderado  como  inexecucao  total,  gerando  rescisao  da  contrata¢o  com  a

Onsequenteaplicac5odaspenalidadescabiveisaocaso.

Parf grafo  Ouinto  -  Os  prazos  de  adimplemento  das  obrigac6es  contratadas  admitem  prorrogagao  nos  casos  e
condig6es eapecificados na legislapao pertinente, e a solicitapao dilat6ria, sempre por escrito, fundamentada e instruida
com os documentos necessalos a comprovacao das alegap6es devera ser recebida contemporaneamente ao fato que a
ensejar.

XVI -RECURSOS A0 JUDICIARIO:

Serao  inscritos  como  divida  ativa da FAZENDA  PUBLICA  DO  MUNIcipIO  DE  IPIXUNA  os  valores  nao pagos
espontanea ou administrativamente, correspondentes ds importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA,   inclusive  as  perdas  e  danos  ou  prejuizos  que  lhe  tenham  sido  acarretados  pela  execucao  ou
inexecucao  total  ou  parcial  do  Contrato  e  cobrados  em  processo  de  execugao.  Caso  o  CONTRATANTE  tenha  de
recorrer ou comparecer emjuizo para hover o que me foi devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, al6m
do principal d6bito, das despesas de processos e honoratos advocaticios, estes fixados desde logo em 20% (vinte por
cento).

XVII -PUBLICIDADE:

°0presenteContratoserapublicadesobaformadeextratonoDiarioEletr6nicodosMunicipiosdentrode20(vmte)

dias de sua assinatura, a contar do quinto dia iitil do mss seguinte ao da assinatura, correndo as despesas por conta da
CONTRATADA.

XIX - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA CONTRATADA:

Este Contrato fica vinculado aos termos do Edital do Pregfro Presencial n° 010/2022 e da Proposta da Contratada.

XX -FORO:

E, para qunisquer quest6es judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de
Ipixuna, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 1avrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
para   que   surtam   urn   s6   efeito,   ds   quais,   depois   de   lidas,   s5o   assinadas   pelas   rapresentantes   das   partes,
CONTRATANTE E CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Ipixuna,  14 de Margo de 2022.

-                _I-I                -,--i-



Testemunhas:

None:

TLf i .IT® / 7P¢P fy fy   (

None:

R.a.n°   `I$3d£OA -0



ORDEM DE SERVICO

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  IPIXUNA  EM  EXERCICIO,  no  uso  de  suas  atribuie6es  lhe  conferidas  por
Lei

RESOLVE baixar a seguinte Ordem

Art.  1°  FICA autorizada  a  empresa  FIORILLI  SOFTWARE  LTDA,  a  executar  servigo  compreendendo  os
"SERVICO   DE   LICENCIAMENTO   DO   DIREITO   DE   USO   DE   SOFT\/\IARE   DE   SISTEMA   DE

CONTABILIDADE  PUBLICA,  SISTEMA  INTEGRADO  DE  PESSOAL  E  SISTEMA  INTEGRADO

95NSEB.EfDAADDAECA8bBDLFcSAT,'NAE%u£:E%DEEu#3N8:CEESS+DR?BE:o8°i,USNF:%RFsSBEaREFEITURA  MUNICIPAL  DE  IPIXUNA",  obedecendo,  fiel  e  integralmente,  a  todas  as  exigencias  e
especificag6es gerais do Termo de Refetencia  e Edital do Pregao Presencial n° 010/2022.

Art. 2° 0 prazo para a execugao dos servi¢os objeto desta Licitagao 6 de 12 (doze) meses, conforme disposto no Edital
do Pregao Presencial n° 010/2022.

Art. 3° 0 valor global do presente Contrato 6 de R$ 31.812,00 (trinta e urn nil oitocentos e doze reais).

Pardgrafo  tinico:  As  despesas  decorrentes  do presente  Contrato  correrao  a  conta  da  seguinte  rubrica  orgamentaria:
020201.04.122.0011.2.004.  Elemento de Despesa:  33.90.39. Fonte:  10.

Art.  4°  Os  servicos  serao  fiscalizados  pela  Prefeitura,  atrav6s  de  seus  representantes,  de  modo  a  fazer  cumprir
rigorosamente  os  projetos,   especificag6es,  prazos,   condie6es  do  Contrato  e  do   Edital,   inclusive   aplicagao   das


