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S FTN RTE
TECNOLOCIA EM SISTEMAS

O presente documento tem por objetivo descrever o propósito e extensão
das atividades do "Serviço Técnico de lnÍormática" solicitado pela prefeitura
Municipal de ltaituba, doravante denominada Prefeitura e a SOFTNORTE
TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, doravante denominada SOFTNORTE.

O conteúdo desta proposta poderá sofrer alteraçÕes durante a etapa
anterior à contratação do serviço, com o objetivo de refletir melhor as
características do serviço a ser prestado e torná-lo mais adaptável às
necessidades de negócios da Prefeitura.
Por último, desejamos agradecer a Prefeitura por ter manifestado confiança em
solicitar esta proposta a SOFTNORTE.

3. Premiss Basrcas.
Os serviços aqui orçados seráo realizados na cidade de ltaituba-Pa

4. Descricão do Se rvtco.
Manutenção do Sistema de Gestão Tributária Mun icipal

Pré-requisitos.5
a

a

a

Aceite, por parte da PreÍeitura,
Constituição e disPon ibilização
para acompanhar e homologar
Estabelecimentos dos acordos
Comunicaçáo da execução d

da proposta apresentada;
do responsável ou representante da Prefeitura,
este serviço;
necessários entre os participantes;

o serviço a todas as áreas abrangidas e/ou

envolvidas pelo mesmo;

Rodovia Augusto Montenegro, Gleba III Travessa 4 No 1848 - Telefonê: (91) 3285-3424 Castanheira
www.Portalsoftnorte.com. br
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1. lntroducão.

2. Resumo do Serviço.

A SOFTNORTE propõe-se a oferecer seus serviços profissionais de
informática para a lmplantação dos Sistemas para Gestão Pública, doravante
denominados SISTEMAS.
A SOFTNORTE disponibilizará um Coordenador de Projetos que será responsável
pela alocação dos Analistas, Programadores e recursos necessários à execução
do serviço. Visando otimizar os resultados deste serviço, esperamos promover a

integração do trabalho dos profissionais da SOFTNORTE e da Prefeitura.
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. Obtenção e disponibilização de todos os recursos necessários à execuçâo do

serviço;
. Estabelecimento de reuniÕes de revisão se aplicável;
. Assinatura do contrato de Prestaçáo de Serviços, necessário para estabelecer

uma relação empresarial entre as partes envolvidas (Prefeitura e
SOFTNORTE).

6. Valor do Servico Prooosto.

7. Manuten o do Sistema

Forma de Paqamento
Mensal

. 30 dias

9. - Disposicões Gerais.
. A presente proposta está baseada nas informaçÕes dadas pela Prefeitura,

quanto ao volume dos serviços a serem executados, e nas condiçÕes

especificadas pela SOFTNORTE, para execução do serviço

Maurício Pereira
Diretor

8.700,00Sistema de Gestão Tributária Municipal

09Quantidade de Meses

78.300,00Total do Serviço Proposto

RodoviaAugustoMontenegro.GlebautTravessa4Nols4B.Telefone:(91)3285.3424castanheira
www. porta lsoftnorte. com. br

TECNOLOCIA EM SISTEMAS

8. - Validade da proposta.
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INSTRUMENTO DE CONSTITUIçAO DA SOCIEDÀDE LII\ÍIT'ÁDA
,SOFTNORTE TECNOLOGIÂ LTDÂ ."

MAURÍCIO ANDERSON PEREIRÂ DOS SAI.TTôS, I-rrasileiro. Pâfaensc,
natural da Cidade de Belém - PA, solteiro, nascido em 2i/05/1973, Ânalista de Sistema, pottador da

Catteira de Identidade n.' 1981715- SSP/PÀ e CPF/MF n." 397.875.082-15, tesidente e

domiciüado ltua Manoel Bar:a 1002, Bairro - Icoaraci, ra Cidadc de Belém, Estado do Paqi, CEP:

66810-100.

JOEL DO CARMO LEÃO, brasileiro, pamense, natural da Cidade de Cametá - PA,

casado no regime parcial de comuúão de bens, nasoido em 0210911978, Programador, portâdor do RG
n.o 3841881 - SSPiPA e CPF/MF n.' 617.690.532-04, residente e domiciliado a Travessa da Olaria no

587, Baino - Matiúa, na Cidade de Cametá, Estado do Paní, CEP: 68400-000, neste ato rcsolyem
por esle instrumento constituir uma sociedade limitâdâ que se regení pela legislação em vigor e pelas

clausula-s a seguir indicadas:

Cláusula Primeira - Da Dcnominação Sociat c Sede

A sociedade giraní sob o nome emprosarial " SOFTNORTE TECNOLOGIÀ LTDÂ-', e terá

sua sede na Rodovia Augusto Montenegro, Cleba 3. 'Iravessa 4 n' 184 B , Baino - Castanhcira . Belém

- Pará, CEP: 66.645-840.

Cláusula Scgunda - Das Filiais e Outras Dependências

A Sociedade podcú a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país, por

deliberação dos sócios.

Cláusula Terceira - Do Objeto Social: O objeto social será

62.03-I.00- Df,SEIWOLVIMENTO E LICENCIÁMENTO DE PROGRAMÀS DE COMPIITADOR
NÂO.CUSTOMIZÁVEIS

62.02.]-OO-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMI,NTO DE PROGRÂMAS DE COMPUTADOR
CUSTOMIZÀVEIS

Cláusula Quarta - Do Capital Social

O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 1p0.000.00 (Cem mil)
quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real), cada uma subscritâs e integralizadas, neste ato, em

moeda corrente nacional dr: País, assim distribuídas:

ca
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NOME QUOTAS VÀLOR
MÁURICIO ANDERSON Pf,REIRA DOS SANTOS 50.000 R$ 50.000,00 50"/"

JOEL DO CÂR}IO LIAO 50.000 RS 50.000,00 50%

TOTAL 100.000 R§ r00.000,00 1000
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COMI'INUAÇÃO DÁ CONSTITUIÇÃO CONIRÁTUÂL DÂ SOCIEDÂDE LIMTTÀDA 1SOF.ÍNORTE TECNOLOGIA

Cláusula Quinta - Da Cessão c Transferôncia das Quotas
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cediCas ou trânsfcrida,r sem o

expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualCaqe oc ccndições ê preço, o direito de

preferência ao sócio quc queira adquiri-las. A sócia que pretenda ceder ou transflerir. todas ou pane de

suas quotâs, deverá manifestar sua intenção por escrito ao outro sócio, assistindo â este o prazo de 30
(trinta) dias pam que possa exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar p€la dissolução da
sociedade ântes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

Cláusula SeÍta - Da Responsabilidade dos Sócios

A responsabilidade dc cada sócia é restrita ao valor de suas quotasj mas todas respondem
solidariamcnte pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Início e Prazo de Duração
A sociedade iniciou suas atividades em l6 de novembro de 201 l, e seu prazo é indeterminado.

Cláusula Oitàvà - Da Arlministração e Uso da Firma

ricâub

A administrâção da sociedade seú cxercida ISOLADAMENTE ou CONJUNTAMENTE
pelos sócios MÀuRÍcIo ANDERSON PEREIRÀ DOS SANTOS e JOEL DO CARMO
LEÃO já devidamente identificados acima com os poderes e atribuições de administrar a referida
entidade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entânto, em atividades estranhas ao

interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistâs ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizâçâo dos outro sócios. (artigos 997, VI;
1013. l.0l 5, 1064, CCt2002).

O administrador declara, sob as penas da Lci, quc não esta incurso em quaisquer crimes
previstos em Lei ou restrigões legais, que possam impedi-lo de exercer atividades empresariais e a
administração da sociedade,conforme cita o panágrafo l'doârt. l0ll CA 2002. Os casos omissos

serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela

Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.

Cláusula Nona - Do Pró-Labore
O próJabore dos administradores será fixado de comum acordo entre os sócios, obedecidos aos

limites legais da legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima - Do Balanço c PrestaÉo de contas
No dia 3l de dezembro de cada ano, o administrador procederá o levântamento do balanço

patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício. Após as deduções pr€vistas

em lei e formação das reservas que tbrem consideradas necessárias, os lucros ou prejuízos serão

distribuídos e suportados pelos sócios, proporcionalmente às quotas do capital sociai que detiverem. Nos
quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberaêo sobre as

designarão adrninistrador, quando for o caso.
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coNTrNUÂÇÀO DÀ CONSTTTUTçÁO CONTRÂTUÂr DÀ SOCTEDÀDE LIMrrÀDÀ ÍsoÊrNoR.TÊ TgCNOLOGIÀ LT

CIáusula Décima Primeira - Do Falecimento ou Incapaeidade Supêrvetriente '

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atiyidade com os herdeiros

ou sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistirdc inEre:rse Jestús ou dr,(s) sócio(s)

remanescente(s), o valor dç seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo
procedimento ssrá adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação â seu sócio. (arts.

1.028 e 1.031, CCt2002)

Cláusula Décima Segunda - Deliberação Social

As deliberagões sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadâs
proviamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis. As convocações das reuniões dos sócios se fará por

meio de cartâ registÍâda, telegrama, por e-mâil, ou por qualquer outro meio ou forrnâ, desde que

comprove o envio e o teor da convocagão, as formalidades de convocação das reuniões poderão de ser

dispensadas nas hipóteses previstas em lei.

Cláusula Décima Terceira - Do Foro
Fica eleito o Foro Central da Comarca de Belém, para os procedimentos judiciais referentes a

este Instrumento de Contrato Social, com exprcssa rvnúncia a qualquer ouúo, por mais especial ou
privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem assim, justos e contrâtados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato,

assinândo-o em três vias de igual teor pâra os regulares efeitos de direito.

Belém(Pa), l6 de novembro de 2011.

MÂURÍCIO N EREIRÂ DOS SANTOS
CPF/IVIF: 3 .875.082-15

DO CARMO o
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CPF/MF: 617.690.53 -04
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CUB]
SecÍetaria da lúicío e Pêquena Empresa
SecÍêlâria de Racionalizaçáo ê SimpliÍlcação
Departamêôto de Rêgistro Empresarial e lntegração

CERTIDÃO SIMPL!FIGADA DIGITAL
Certificamos que as infoÍmações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data de sua ex edi o.

/Ulil,-'
dubÍica

NIRE (Sêdê)

1520L226599

Nome CPF

.fOEL DO CÀRMO LEAO
617.690.532 -04

50 . 000, 00 SOC]O

EMPRESÀ

Nome Empresarial: SOFTNORTE TECNoLoGIA LTDÀ EPP

NàTr.rreza JurídiCa : SOCIEDADE EMPRESÁRIA I,]MIT.]ÚA
CNPJ

14.771.866/0001-00

Arquivamento do ALo
Const ituli-vo

a6/L2/2071

Início de At.ividade

i,6/tt/20L1
EndereÇo:
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 184, GLEBÀ 3, TV. 4 B, CASTÀNHE]RÀ, BELEM PÀ-. CEP:66645-840

oB,rE10

DESENVOLV I MENTO E LÍCENCIÀI,'IENTO DE PROGRÀMÂS
DESENVOLVIMENTO E LICENCIÀJI.IENTO DE PROGRÀMÀS

DE
DE

COMPUTADOR NÀO-CUSTOMIZAVEiS
COMPU'IÀDOR CUSTOMIZÀVEIS

PORTE PRÀZO DE DIIRÀÇÀOCÀPITÀI, SOCIÀIJ

Empresa de pequenoRS 100.000,00( Cem Mi1
Capit.al integral i zado:

RS 100.C00,00( Cem Mi1

Reais)

Rêais)
QUADRO SOCIETARIO

Término do maodaLo

,roBr, oo cnnMo LeÃo
6t'7 .690.532-04

A!MINISTRÀDOR

iqÀURI CI O ANDERSON PEREIRA
DOS SÀNTOS
197.8?5.082-t-5

s0.000,00 SOCIO

MÀURICIO ÀNDERSON PEREfRA
DOS SÀNTOS
397.E75.082-15

ADMINlSTRÀDOR

#
ln
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\

#

Certidão Simplificada Digital emihida pela Junta CoÍnelcial do Estado do
certificada digj"talmente. Se desejar confi'mal ê autenticidade desta certidão,
sibe da .IUCEPA (www.jucêpa.pa.gov.br) e clique em validar cettidâo.
Código de validação no rodapé do documenEo.

Pará e

§ô'.
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SITUÀCÀOúLTrMo ÀReurvAMENTo

S t âtu6
Sem Status

DaLâ
6/L2/2Att
ALo: 316 - ENQUADRÀMENTO DE EMPRESÀ DE PEQUENO PORTE

EVENEO: J16 ENQUADRÀMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Frr,rÀr(Ars) NESTÀ IJNrDÀDE oe rnorneçÃo ou FoRÀ DELÀ

é

I

página:112

lpartlcipação R§ lcond. /Admini sEradgl

I necrsrno errvo
Número
20000293533

CoNTRoLE: 536.023.714.905.00 CPF SoLtcTTANTE: 14.771.866/0001-oo N IRE: 15201226599 Emitidâ: 3110812015 9:29 2s - 3ERTIDÃo Sl[.4PLlFlCADA
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FlsSecretâriâ dê l\,1icro e Pequena Empresâ
SecÍetaria do Racionalização e Simpliícação
Departamento d6 Registro Empresarial e lntegraÇão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL
Certificamos que as informações abaixo constam 4os documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Iêda Lúcia Perelra de Carvalho
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páginat 212

CONÍROLE: 536.023.714.905.00 CPF SOLICITANTET 14.771.866/0001-00 NIREi 15201226599 Emitida: 31108t2015 gt29:29 - CERTTDÃO St[,,tpltFlCADA
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 74777A66/000I-00
Razão Socialr SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA EPP
Nome Fantasia: SOFNORTE TECNOLOGIA
Endereçoi TV QUATRO 184 ROD A MONTENEGRO/ CASTANHEIRA /
BELET'l/PAl66640-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036. de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com
o FGTS.

Va lidade: 18/03/2017 a t6/O4/20L7

Certif icação N ú mero : 20 1 703 1 8034857 a37 27 799

Informação obtida em 78/03/2017, às 11:25:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à
verificação de autenticidade no site da Caixa: www,caixa.gov.br

t§§r*r
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tvttHtsrÉRto oA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

cERTIDÃo PoSITIVA coM EFEIToS DE NEGATIVA DE DEBIToS RELATIvoS AoS TRIBUToS
FEDERA|S e a oÍvtoa nrtva DA uNtÃo

Nome: SOFTNORTE TECNOLOGIA LTDA - EPP
CNPJ: 14.771.866/000í -00

Ressâlvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências Íelativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos

em Dívida Ativa da Uniáo com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei ne 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou
direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução Íiscal, ou objeto de
decisáo judicial que determina sua desconsideraçáo para fins de certificação da regularidade
fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da ceítidáo
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Ílliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB ê da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais pÍevistas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. '11 da Lei ne 8.212, de 24 de julho de'199'1.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços < http://www.receita.fazenda.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.Íazenda.gov. be.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 0211e12014
Emitida às 20:25:21 do dia 30/01/2017 <hora e datâ dê Bresíliã>
Válida até 2910712017 .

Código de controle da certidáo: 4040.EooA.CCA7.4183
Qualquer rasura ou emenda invalidará esle documento,
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de ltaituba
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CLAUSULA PRIMEIRA: DO OB.,ETO

O Objeto do presente instrumento é a locação e manutenção de re de propriedade do

§

sottu'a

CONTRATADO ao CONTRATANTE, na ordem legal dos seguintes si stemaS:

&m

Sistema

Diretoria de Tributos Sistema de Gestão de Tributos Municipais 2.200.00

ORIGINAL

M

Contrâto PMI no 188/201-l

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SITEfuAd
DE INFORi,IÁTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE ITAITUBA.PREFEITURA MUNICIPAL EA EMPRESA ATM TECNOLOGIA S/S LTDA,
CONFORME ABAIXO i'ELHOR DECLARA.

o MUNICÍPIo DE ITAITUBA, pessoa jurídica de direito público intemo, inscriro no cNpJ n"

05.138.730.0001-77, com sede na Travessa l5 de Agosto, n. 169, centro, Itaituba, Estado do pará.

neste ato legalmente representado por sua prefeita municipal, Exma. Sra. Eliene Nunes de Oliveira,
brasileira, casada, servidora pública, portadora da carteira de identidade n" 2396253-ssp-pA, e do
cPF no 388.269.682-68, domiciliada e residente neste município, doravante denominado

coNTRATAI\lrE, nos usos de suas atribuições legais e, de outro rado a empresa ATM
TECNoLocIA sis LTDA, pessoa jurídica de pessoa privada, com CNpJ n. 06.1 77.g06/0001-36,

situada na Rodovia Augusto Montenegro, Gleba IIl, Rua 4. no l g4, no município de Belém, Estado

do Pará, neste ato representada por seu representante legal o Sr. MAURÍcIO aIDERSON
PEREIRA Dos sANTos, brasileiro, portador do RG n" I98l7l5 ssp/pA e cpF no 3g7.g75.0g2_
15, , neste ato denominada CONTRATADA, resolvem pactuar o abaixo descrito mediante as

cláusulas e condiçôes seguintes:

Por este e na melhor forma de direito, os contratantes firmam entre si o presente instrumento que tem
por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes, fundamento na lei no g.666193, com
alterações na lei no 8.883/94, art.25, II, que trata de inexigibilidade de licitação, que se regerá pelas

cláusulas e condições seguintes: -- -)

Setor Valor (RS)
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§ Único: Fica a CONTRATANTE ciente que:

a) Os softwares, objeto deste contrato de locação. são de propriedade única e exclusiva da

CONTRATADA, ficando proibido qualquer desenvolvimento dos softwares ou eventual

sublocação dos mesmos por pârte do CONTRATANTE, sendo os direitos do

CONTRATANTE restritos ao uso de tais sistemas.

b) Para os fins contratuais avençados, conceituam-se:

SUPORTE: atividade de orientação técnica e prestação de serviços de consultoria:

y' Normalmente aplicada a usuários de programas de computadores que deparem com

situações inesperadas. em que manuais de uso são omissos;

r' Que viabiliza ao usuário solicitar orientação a outros usuários experientes ou ao autor do

programa, com vistas a dar prosseguimento diante de tais situações.

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS: Atividades de alterações de programas, desde que:

/ Erro observado no processamento do programa;

r' Situação não prevista originalmente que requer adequação desses programas, desde que:

r' Não desconfigure as características originalmente propostâs;

y' Não caracterize funções de outro programa que represente o desenvolvimento e não a sua

manutenção;

z Desenvolvimento de novos módulos do sistema, que poderão ser contratados mediante

solicitação da CONTRATADA, com análise de conveniência e oportunidade, após

encaminhamento, pela CONTRATAD. de propostas de valores e prazo, observada a

limitação do art.65 § 1", da Lei 8.666193, propondo imp lementar-se em termo aditivo.

-§

§

[/

a

&
Éà#

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ExECUÇÃo
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de ltaituba
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

2.1 Os serviços de responsabilidade da CONTRATADA, mencionados na Cláusula Primeira deste

contrato, serão desenvolvidos de acordo com a orientação técnica e metodológica quô passam a

integrar o presente contrato.

2.2 A execução do serviço se efetuaú. na sede da CONTRATANTE, de forma indireta, ou seja,

através dos funcionários do CONTRATANTE designados pela mesma sob a orientação técnica da

CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 As partes de comum acordo ajustam o valor do contrato em R$ 15.400,00 (quinze mil e

quatrocentos reais)

3.2 O valor do contrato ajustado entre as partes será liquidável em 07 (sete) parcelas mensais no

valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

3.3 No que tange ao pagamento das parcelas acima mencionadas, fica o CONTRATANTE

responsável por liquidar a obrigação mensal todo dia 05 do mês subseqüente ao da prestação

servlços

CLÁUSULA QUARTA* DA DoTAÇÂo ORÇAMENTÁRIA §

O presente contrato fica inserido para fins orçamenúrios na seguinte class ã§) funcional

programática, de acordo com a Lei Municipal n" 2.567l2}l2,conforme discriminação abt'aixo:

Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Administração
0505

Funcionamento da Diretoria de Tributos/Registro e
Movimentação de Valores
04 123 0041 2 018

Elemento da Despesa Outros serviços de terceiros - pessoajurídica
3.3.90.39.00
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ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de ltaituba

clÁusur,a eurNTA - DA vrcÊNCrA E DA pRoRRoGAÇÃo

O Prazo de vigência deste Contrato inicia-se em 02 de janeiro de 2013, encerrando-se em 3l dejulho
de 2013.

CLAUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇôE,s nas PARTES

6.I _ DA CONTRATADA:

A CONTRATADA se obriga a prestar o serviço em conformidade com a cláusula primeira;

Cumprir as demais obrigações estabelecidas neste contrato:

Atender com presteza todas as solicitações feitas pelo CONTRATANTE referente a

realização do objeto do contrato;

Executar fielmente o objeto do presente contrato, obrigando-se a realizar o esforço necessário

ao fiel cumprimento dos serviços;

Atualizar as versões dos programas e corrigir erros, defeitos ou falhas que os sistemas posam

apreseniar;

Responsabiliza-se por todos os ônus e obrigações concementes à regislação fiscal, sociar,

tributaria e trabalhistas de seus empregados, bem como por todas as despesas deconentes de

eventuais trabalhos notumos, e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título,
causar a terceiros em virtude de execução dos serviços a seu cargo, re

seus sucessores.

ndo por si e por

6.2_DO CONTRATANTE:

a) Cumprir as obrigações estabelecida s neste contrato no que
a

co(iberne ao pagamento do

a)

b)

c)

d)

e)

Í)

d

4

{

M
\/

serviço prestado, mediante recibo:

CoNFERE c.oilt'

ORIGINAL

§ lo sempre que houver entendimento prévio entre as paúes o presente contrato poderá ser

prorrogado mediante a feitura de Termo Aditivo, tudo em conformidade ao art. 57 da lei n" 8.666/93.
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b) Fornecedor à CONTRATADA, quando solicitado formalmente, informações acerca dos

serviços a serem prestados.

c) Efetuar cópias de segurança diariamente, bem como comunicar a contrata com

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, quanto a possíveis erros, defeitos ou lalhas que

os sistemas venham a âpresentar, solicitando a contratada para que a mesma designe

técnicos a fim de evitar quaisquer danos ou perda de dados armazenados no sistema, bem

como custear todas as despesas com locomoção e estadia.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

7.1 -PARAOCONTRATANTE

Em caso de atraso no pagamento, superior a 90 (noventa) dias. ficará obrigado a fazer atualização do

valor devido, até a data do efetivo pagamento, tendo como base a TR (Taxa Referencial);

7.2_PARAACONTRATADA

CLÁUSULA oITAvA _ DA RESCISÃo

Este Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

q.d

8.1 - UNILATERALMENTE: Pelo coNTRATAÀlrE, nos casos enumerados no inciso I, do art.

79, da Lei no 8.883i94, c/c incisos I a XII e XVII do art. 78 da mesma Lei.

8.2 - AMIGAVELMENTE: Por acordo entre as partes rlesde que haja conveniência administrativa

ao GONTRATANTE, e que seja previamente comunicada a GONTRATADA, no prazo mínimo de

30 (trintâ) dias.

'§

\
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8.3 - JUDICIALMENTE: Nos termos da legislação processual vigente.

C0$r'=r ' '^-"

As penalidades constantes dos incisos l. ll, III e IV e parágrafos, do Art. 87 da Lei 8.666193.
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As partes elegem o foro da comarca de ltaituba, Estado do pará, para dirimir quaisquer dúvidas

oriundas do presente contrato, ficando expressamente vedada a eleição de qualquer outro por mais

privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas

ltaituba-Pará, 02 de janeiro de 2013.

ELIENE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Contratante

ATM TECNOLOGIA S/S LTDA
Rep. por Maurício Anderson Pereira Dos Santos

Contratada

TESTEMUNHAS:
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cNPJ.05. t05.283/000t-50

EsrADo Do PARÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A referida empresa desenvolve seus serviços desde Janeiro de 2008 junto a esta

municipalidade, não haverá fatos que desabonem sua conduta técnica e

comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com

sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do

serviço junto à Prefeitura Municipal de Cametá, ate a presente data.

bíiqa

il*,.'*c.uL. cr^-q--" 
0n. Hthim C, C. Gtmlqu

GISTÃO COTIIADORIA

)"

Cametá (PA), 05 de Janeiro de 20í7
dsq."
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o rne r d e I M ATAC
Jet Scanner Lite de imatac.mobi

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa SOFTNORTE

TECNOLOGIA LTDA - EPP, com sede na Rod Augusto Montenegro, Gleba 3,

travessa 4, no 184b, bairro: Castanheira, CEp 66645-840, Cidade Belém, Estado

Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o no14.771.866/0001-00, está prestando serviço

de fornecimento de sistema e atende a Prefeitura Municipal de Cametá nos

depaÍtamentos de Tributos, Recursos Humanos e Folha de Pagamento,

Educação e Assistência Social.
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SECRETARTA DE ADMINISTRAçÃ o E F|NANçAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa SoÍtnorte Tecnologia

Ltda - EPP, com sede na Rod Augusto Montenegro, Gleba 3, travessa 4, ne L84b ' bairo

Castanheira, CEP 66645-840, Cidade Belém, Estado Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o ne'

74J77:866/0001-00, está prestando serviços de fornecimento de sistemas e atende a

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio nas áreas de Tributos e Recursos Humanos'

A referjda empresa desenvolve seus serviços desde janeiro de 2013 junto a esta

Municipalidade.

Não havendo fatos que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos

padrões de qualidade e desempenho, e que cumpre com sua obrigação, não havendo até a

presente data reclamação ou

contratados.

quanto a qualidade dos produtos/se rviços

Mãe do Rio-PA, 05 de fevereiro de 2017

objeção
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REPÚ BLICA FEOERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ttaituba
Secretaria Municipal de Adminisüação _ SEIMAD

Goodenadoria Municipa! de Tributos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa
SOFTNORTE TEcNoLoGTA LTDA - Epp, com sede na Rod Augusto
Montenegro, Gleba 3, travessa 4, no. 184b, bairro Castanheira, CEp 66645_
840, cidade Belém, Estado pará, inscrita no cNpJ/MF sob o no.
L4.77t.8661000100, está prestando serviço de fornecimento de sistema e
atende a Prefeitura Municipal de Itaituba no Depaftamento de Tributos
Municipais.

A referida empresa desenvorve seus serviços desde Janeiro de 2008 junto
a esta Municipalidade, não havendo fatos que desabonem sua conduta
técnica e comerciar dentro dos padrões de quaridade e desempenho e que
cumpriu com sua obrigação, não havendo recramação ou objeção quanto a
qualidade do serviço junto à prefeitura Municipar de itaituba,
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presente data.

Itattuba
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