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CONTRATO  ADMINISTRATIVO N° 005/2021-CMSJP 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2021-CMSJP 
 

                                                         CONTRATO   ADMINISTRATIVO  QUE  ENTRE   SÍ  CELEBRAM  A   
                                                         CÂMARA  MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  DA  PONTA- PARÁ  E   ASP-  
                                                         AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, 
                                                              CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA – PARÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com inscrição no CNPJ sob o n° 01.632.993/0001-87, por seu representante legal 
Presidente da Câmara Municipal, Sr. SANDRO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado no Município de São João da Ponta/PA., inscrito no CPF sob o n° 
430.341.792-00, doravante denominada de CONTRATANTE e de outro lado, a empresa ASP-
AUTOMAÇÃO,SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.288.268/0001-04, representada pelo Sr. PABLO RAMON ALVES MOREIRA,  brasileiro, inscrito 
no CPF sob o n° 902.865.452-68, doravante denominada de CONTRATADA, neste ato resolvem 
celebrar o presente contrato sujeitando-se as partes aos comandos da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, observadas  as cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  -   DO OBJETO CONTRATUAL: 
 1.1-  Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de sistema 
de informática para gestão pública nos módulos de Orçamento Público e Contabilidade 
Púbica ( geração do E-Contas TCM-PA), com Transparência Pública de dados prevista pela 
Lei Complementar n° 131/2009 e Lei n° 12.527/2011,para atender às necessidades da 
Câmara Municipal de São João da Ponta- Pará. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA   -  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 2.1- Este contrato fundamenta-se no Inciso II, do Art.25, c/c  o Art.13 e  § Único do Art.26 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores , bem como na  Inexigibilidade de Licitação n° 
004/2021-CMSJP. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA  -  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
  3.1- São obrigações da CONTRATANTE: 
        I- Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento  
             das obrigações  decorrentes  do Termo  Contratual, consoante com o que estabelece   
             a  Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;       

       II- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado; 
 

     III- Comunicar  à  Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada a execução dos 
            serviços  constantes  do  objeto  contratado, diligenciando  nos  casos  que exigem  
            providências corretivas;  
      IV- Providenciar  os pagamentos à contratada à vista das Notas Fiscais/faturas ou  
            boletos bancários devidamente atestados  pelo  Departamento competente.  
     

   3.2- São obrigações da CONTRATADA: 
         I- Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos  
           Estabelecidos neste Instrumento Contratual;   

      II- Assumir  a   responsabilidade   por   quaisquer  danos  ou   prejuízos   causados   ao  
           patrimônio  da  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  quando  no  desempenho  de suas  
           atividades profissionais, objeto deste Contrato; 
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 III- Encaminhar  ao  Departamento Administrativo- Financeiro  da  CÃMARA MUNICIPAL  
       DE SÃO JOÃO DA PONTA- PARÁ, as Notas Fiscais/Faturas ou boletos bancários  
       concernente aos serviços do objeto deste Contrato, com  antecedência de no máximo  
       03(Cinco) dias úteis   do  final  de cada mês. 
 

  IV- Assumir integralmente a responsabilidade por  todo  ônus  decorrente  da  execução   
        deste instrumento de contrato, especialmente relacionados aos  encargos trabalhistas     
        e previdenciários  do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 
 

  V- Manter , durante a execução do  contrato, em  compatibilidade  com  as  obrigações  
        assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Art.29, da Lei 
       Federal n° 8.666/93; 
  VI- Providenciar a imediata correção das deficiências  e  ou  irregularidades  apontadas  
       pela Contratante;  
 

 VII- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos  e  supressões  até  o limite  
              
 

             fixado no § 1° do Art.65, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA  -  DO  PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
    4.1- O  prazo  de  vigência deste  Instrumento Contratual  é 12 (Doze) meses, a contar  de  
       sua assinatura a  31 de dezembro /2021; 
    4.2- O  prazo  descrito no item anterior,  poderá  ser prorrogado por iguais  e sucessivos  
         períodos  nos  termos  do  Inciso  IV, do  Art. 57  da  Lei Federal  n° 8.666/93  e   suas  
         alterações posteriores, mediante acordo entre as partes,  através de Termos Aditivos;  
,         
    4.3- Será  instalada  uma  cópia  dos  sistemas  e  cadastrada apenas 01(uma) Entidade  
        usuária  e qualquer modificação do pactuado neste Contrato, deverá ser negociado  
        entre as partes e através de Aditamento Contratual; 
    4.4- A  Contratada  fornecerá  os  sistemas  de  Informática  com os programas na forma                                        
        executável , devendo  os  mesmos  serem  instalados  na  sede  da Câmara Municipal,  
        situada à Av. 27 de Setembro n° 424 , Centro. 
 

CLÁUSULA QUINTA  -  DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 
    5.1- O valor global  da prestação dos serviços constantes do objeto  deste Contrato, é de 
        R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS ) e, sua forma de pagamento é, em 12 (DOZE) parcelas 
        mensais  e  iguais  no  valor  de  R$ 1.000,00  ( HUM  MIL REAIS ),  pagáveis   em  até  o          
        dia  30  do   mês   de  competência,  mediante   transferência  bancária  em  nome  da  
       CONTRATADA,  boleto bancário  ou  débito em conta corrente.     

   5.2- Para fins do item anterior, a CONTRATADA deverá encaminhar  até 03 (TRÊS) dias 
     úteis  antes da data  prevista,  Nota  Fiscal/Fatura ou boleto bancário, para  as  devidas        
    providências  relacionada à 2ª. fase da despesa pública. 

  
CLÁUSULA SEXTA -  DA MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 
   6.1- Na  hipótese  da  CONTRATANTE  atrasar  o  pagamento  e  efetuá-lo  fora  do prazo  
       estabelecido neste contrato, a importância em atraso será corrigida monetariamente,  
       além  de ser aplicada a multa de mora no valor correspondente à 2% (Dois por Cento) 
      por mês sobre o valor atrasado.                                           

  6.2- Os valores estabelecidos  na  cláusula  anterior, serão  atualizados  anualmente, de 
       acordo com a variação do IGPM- calculado pela Fundação Getúlio Vargas , ou por outro 
      índice oficial que vier refletir  a variação da inflação do período, a partir do primeiro   
      mês, após a assinatura do presente contrato.  
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CLÁUSULA  SÉTIMA  -  DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:       

    7.1- As  despesas  decorrentes  do  presente  contrato,  correrão  por conta de dotação   
           própria  do orçamento da Câmara Municipal de São João da Ponta –Pará, fixada na  
           Lei Municipal  n° 164/2020 ( LOA-2021), na classificação programática, contendo 
           a despesa por Categoria Econômica e Fonte de Recurso, como segue:                                  
 

                                 01 -   01.031.0001.2.001.0000 – 3.3.90.39.00   - 0.01.00   
 

CLÁUSULA  OITAVA  -  DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS : 
    8.1- Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços contratados, 
           serão efetuadas mediante Termo Aditivo. 
 

CLÁUSULA  NONA      -  DA  RESCISÃO ; 
   9.1- Constituem motivos para a rescisão contratual, as constantes dos Artigos 77, 78 e 79 
          da Lei Federal  n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo ser solicitada a 
          qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedência de mínima de 05 (CINCO)  
          dias úteis, mediante comunicação por escrito. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA   -  DA PUBLICAÇÃO : 
    10.1- A  CONTRATANTE  fará  publicar  no  Mural  da  Câmara  Municipal, o extrato deste  
           Contrato  em  cumprimento  ao  estabelecido  no  Parágrafo Único do Art.61, da Lei  
           Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DAS SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS: 
   11.1- Pela inexecução parcial ou total das obrigações contratuais, nos termos da  Seção 
           II, do Capítulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, à  
            CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA  as sacões 
           previstas no Art. 87,  Lei  citada acima.             

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA   -  DO FORO : 
   12.1- Fica eleito o foro da Comarca de Castanhal –Pará, com exclusão de qualquer outro,  
          para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato. 
     

E por estarem assim de acordo, firmam o presente Contrato em  03 (TRÊS ) vias de igual 
teor e forma para que produza seus efeitos legais. 

 
 

São João da Ponta - Pará,  11 de janeiro de 2021. 

 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA       -            ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS  E PRODUTOS                  
                           CONTRATANTE                                                                         DE  INFORMÁTICA LTDA. 
                                                                                                                                               CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
1ª:    
____________________________                    

2ª: 
______________________________ 

Nome: Nome: 
CPFNº CPFNº: 
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