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CONTRATO N° 01/21 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA “PRESTAÇÃO DE 

CONTROLE DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO” QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA – CRMV/MA E A EMPRESA IMPLANTA 

INFORMÁTICA LTDA. 

 

  O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MARANHÃO,  

situada na Rua Astolfo Marques, Nº 57 - Apeadouro, São Luís - MA - CEP: 65036-070 no 

CNPJ, sob o nº 07.059.025/0001-00, neste ato designado simplesmente CRMV/MA, 

representado pela sua presidente Dra. FRANCISCA NEIDE COSTA, brasileira, médica 

veterinária CRMV-MA nº 0539, CPF nº 252.033.983-72, domiciliado nesta capital, onde 

pode ser encontrado no endereço acima mencionado, e, de outro lado,  a empresa 

IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, inscrita      no CNPJ, sob o nº 37.994.043/0001-40, com 

sede QUADRA SRTVS, 110 QUADRA701 BLOCO O SALAS 801 802 803 SALA 804 805 806 

807 808 SALA 809 810 811 812 813 SALA 815 816 817 818 819 SALA 838 839 E 866 - ASA 

SUL - BRASÍLIA / Distrito Federal, neste ato denominada CONTRATADA, representada 

pelo(a) Sr.(a). ARGILEU FRANCISCO DA SILVA, portador  da  Cédula  de  Identidade  nº 

7920193 - SSP/SP e CPF nº 742.669.348-15 resolvem celebrar o presente Contrato, para 

prestação dos serviços de suporte técnico dos sistema SISPAT.NET – Controle da Gestão 

do Patrimônio tendo em vista o que consta no Processo nº 678/2021 e em observância 

às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, Decreto nº 10.024 de 20 de 

setembro de 2019 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 11 de fevereiro de 2015 

e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº  02/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir. 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/mnWyZZHLYfJ2
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico dos 

sistemas SISPAT.NET – Controle da Gestão do Patrimônio. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, identificada no 

preâmbulo e à proposta, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

ANUAL  
 

01 Controle Patrimonial - SISPAT 
 

R$ 390,00 R$ 4.680,00 

 

2. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

2.1.  O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ 4.680,00. 

2.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 

de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

 

3. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1.  As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do CRMV-MA, para o exercício, na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: CRMV-MA 

Elemento de Despesa sob Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e 

Conservação de Software - PJ. 

 

4. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

4.1.  O pagamento ocorrerá mensalmente até o 10º (decimo) dia útil após o 

recebimento definitivo do serviço ou acordo firmado, mediante a apresentação e o 

ateste da Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição do produto/serviço e dos valores 
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correspondentes ao item, podendo ser realizado por depósito em conta corrente 

ou boleto bancário. 

 

5. CLÁUSULA SEXTA – REJUSTAMENTO DE PREÇOS 

5.1. Os preços contratados poderão ser reajustados, desde que observado o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da 

proposta, ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, sendo a anualidade 

corresponde ao índice IPCA e será contada a partir da data do fato gerador que deu 

ensejo ao último reajuste.  

 

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DO SERVIÇO 

6.1. Prestar garantia do(s) serviços(s) / material(as) pelo prazo de vigência 

contratual. 

 

7. CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA/ENTREGA E RECEBIMENTO 

7.1. O prazo da contratação do objeto deste Termo de Referência será de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite 

legal (art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93). 

7.2. Atender o objeto de acordo com as especificações neste Termo de 

Referência e entregar todos os objetos/serviços instalados e em pleno 

funcionamento;  

 

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto/serviço será efetuada pela Assessora 

da Presidente, Méd. Vet. Dra. Silvia Maria Mendes Ahid. 

 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. Compete ao CONTRATANTE:  
9.1.1. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos ao fornecimento do 
objeto, em especial quanto à execução, aplicação de sanções e alterações; 

9.1.2. Efetuar os pagamentos nos prazos e formas definidos. 
9.2. Compete à CONTRATADA: 
9.2.1. Fornecer o(s) produto/serviço(s). 
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9.2.2. Suportar todos os custos para o fornecimento do produto/serviço, sendo 
de sua exclusiva responsabilidade a quitação das obrigações tributárias (diretas ou 
indiretas), previdenciárias, trabalhistas (inclusive transporte e refeição), 
securitárias, taxas, transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir 
sobre a prestação de serviços objeto desta Autorização de Compra; 

9.2.3. Suportar todos e quaisquer compromissos e ônus assumidos com terceiros, 
ainda que vinculados à execução, integral ou não, ou inexecução do presente 
fornecimento, bem como por qualquer dano causado em decorrência de seu ato, 
de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

9.2.4. Apresentar o boleto, fatura ou nota fiscal referente ao produto/serviço; 
9.2.5. Não transferir ou subcontratar a outrem, no todo ou em parte, o 
fornecimento do objeto; 

9.2.6. Manter-se, durante o fornecimento do(s) objeto(s) material(s), em situação 
regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

9.2.7. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, foram vítimas seus 
empregados durante a execução/fornecimento do Objeto;  

9.2.8.  Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionados à execução do Objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência. 

9.2.9. Prestar garantia do(s) serviços(s) / material(as) pelo prazo de virgência 
contratual. 

9.3. É vedado à CONTRATADA: 
9.3.1. Veicular publicidade acerca desta Autorização de compra, salvo se obtida 
expressa autorização escrita do CONTRATANTE. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1.  A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666/93, 

podendo o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

10.2. Advertência, a ser feita com notificação por meio de ofício, estabelecendo 

prazo para cumprimento das obrigações assumidas. 

10.3. Multa, nos seguintes termos: 

a. pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% 
(um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até 
o limite de 10% (dez por cento) do valor do material; 

b. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do 
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material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de 
entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material; 

c. pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia 
da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do 
material recusado, por dia decorrido; 

d. pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, 
entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias 
que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 
material rejeitado; 

e. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada ou não abrangida nas 
alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada 
evento. 

10.4. As multas estabelecidas no subitem 7.1.2 podem ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, após regular processo administrativo, devendo ser recolhida no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação pelo 

CONTRATANTE, sendo permitida a retenção de créditos para sua liquidação. 

10.4.1. Se o valor da multa não for pago ou depositado, a importância 

devida será cobrada administrativa e/ou judicialmente. 

10.4.2. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

10.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública, enquanto persistirem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 

tiver aplicado a penalidade; 

10.5. As sanções previstas nos subitens “10.2.”, “10.3” e "10.4" poderão ser 

aplicadas cumulativamente à penalidade de multa.  

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

11.1.  O presente termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.2.  Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no termo de Referência; 

11.3.  Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.4.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
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11.5.  A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.6.   O Termo de Rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

11.7.  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.8.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.9.  Indenizações e multas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

12.1.  É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação 

de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.2.  É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato 

para qualquer operação financeira, nos termos e acordo com os procedimentos 

previstos na Instrução Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020. 

12.3.  O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado 

à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de 

eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da 

utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto 

previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicáveis. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

13.1.  Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 

n/ 8.666, de 1993. 

13.2.  A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3.  As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1.  Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais 

normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, 
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segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

15.1.  A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação deste 

contrato, por extrato, no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês 

subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela 

data, conforme previsto no parágrafo único, art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

16.1.  É eleito o Foro da Justiça Federal de São Luís – MA para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 55, § 2° da Lei 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado 

em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vais 

assinado pelos contraentes. 

São Luis, ___  de___  de 2021. 

_________________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

 

_________________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1-(EMPRESA)_____________________________________      

       

2-(CRMV/MA)_____________________________________ 
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