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CONTRATO Nº 019/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
E A EMPRESA ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA. 
 

 
PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro, 

Afonso Cláudio/ES, Cep. 29.600-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Luciano 
Roncetti Pimenta, brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF Nº 
114.860.767-690 e RG MG-17.640.309, residente e domiciliado em  Afonso Cláudio/ES, adiante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.548.735/0001-80, com sede à Praça Presidente Getúlio Vargas, nº 35, Sal 
906, Edifício Jusmar, Centro, Vitória/Es, Cep. 29.010-925, neste ato representado pelo 
Sócio/Administrador, Marcon Pontes de Aquino, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e 
domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1.000, Apartamento nº 603, Praia de 
Itaparica, Vila Velha/ES, denominada CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, nos termos da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de 
acordo com o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, nos autos do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 014910/2021, parte integrante deste instrumento, independentemente de 
transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela Contratada, ficando, porém, ressalvadas 
como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que 
se regerá pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 - Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos de tecnologia da informação, 
visando a modernização institucional da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, através da 
implantação de uma solução web, conforme especificações técnicas, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação e Proposta 
Comercial da Contratada (datada de 22/03/2022), partes integrantes deste instrumento 
independente de transcrição. 
 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QTDE 

1.1 
Implantação: Implantação do software de acordo com os requisitos estabelecidos 
neste Termo de Referência. 

Un. 01 

1.2 
Modelagem de Processos: Modelagem de processos de negócio da área 
administrativa, de acordo com a notação BPMN 2.0. 

Un. 10 

1.3 
Treinamento na Operação do Software: Treinamento na operação do software, 
com turmas de até 10 (dez) servidores. 

Turma 02 

1.4 
Licença de Uso, Suporte e Hospedagem: Locação de licença de uso, suporte e 
hospedagem mensal do software. 

Mês 12 
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1.5 Operação Assistida: Operação assistida na utilização do software. Mês 6 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:  
2.1 - 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DOS SERVIÇOS E DO LOCAL DE EXECUÇÃO:  

ITEM SERVIÇOS PRAZO DE EXECUÇÃO 

1.1 
Implantação: Implantação do software para gerenciamento 
eletrônico de processos administrativos 

No máximo de 03 (meses) a contar do recebimento da 
Ordem de Serviços pela Contratada. 

1.2 
Modelagem de Processos: Modelagem de processos de 
negócio da área administrativa 

No máximo de 03 (meses) a contar do recebimento da 
Ordem de Serviços pela Contratada. 

1.3 
Treinamento na Operação do Software: Treinamento na 
operação do software, com turmas de até 10 (dez) servidores. 

No máximo de 03 (meses) a contar do recebimento da 
Ordem de Serviços pela Contratada. 

1.4 Licença de Uso, Suporte e Hospedagem do software. 
Deverá ser executada, após o término da etapa de 
implantação do software, e se dará pelo período de 12 
(doze) meses 

1.5 
Operação Assistida: Operação assistida na utilização do 
software. 

Deverá ser executada, após o término da etapa de 
implantação do software, e se dará pelo período de 06 
(seis) meses 

1.6 Fornecimento de Certificados Digitais 
No máximo de 03 (meses) a contar do recebimento da 
Ordem de Serviços pela Contratada. 

Obs.: Enquanto não for concluída a etapa de Modelagem de Processos, os processos que não tiverem sido modelados terão 
sua tramitação eletrônica ad hoc. 

Local de Execução dos Serviços: os serviços de operação assistida ao software serão executados na sede da Contratante. Os 
demais serviços serão executados em local a ser definido pela Contratada e as suas próprias expensas. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO: 
4.1 - O valor total do presente Contrato é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme 
abaixo e anexo. 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QTDE VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1.1 
Implantação: Implantação do software de acordo com os 
requisitos estabelecidos neste Termo de Referência. 

Un. 01 R$ 68.965,52 R$ 68.965,52 

1.2 
Modelagem de Processos: Modelagem de processos de negócio 
da área administrativa, de acordo com a notação BPMN 2.0. 

Un. 10 R$ 2.561,57 R$ 25.615,70 

1.3 
Treinamento na Operação do Software: Treinamento na operação 
do software, com turmas de até 10 (dez) servidores. 

Turma 02 R$ 3.251,23 R$ 6.502,46 

1.4 
Licença de Uso, Suporte e Hospedagem: Locação de licença de 
uso, suporte e hospedagem mensal do software. 

Mês 12 R$ 8.867,00 R$ 106.404,00 

1.5 Operação Assistida: Operação assistida na utilização do software. Mês 6 R$ 5.418,72 R$ 32.512,32 
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4.1.1 - No valor estão inclusos todas as espécies de tributos, encargos sociais, seguros, fretes, 
material, mão-de-obra, instalações e quaisquer despesas diretas ou indiretas necessárias à execução 
do objeto do Contrato.  
4.2 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de revisão 
ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições originalmente 
pactuadas.  
4.3 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 

4.3.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 
referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 
comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 
interessada.  
4.3.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da 
variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.  
4.3.3 - Não será concedida a revisão quando:  
a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;  
c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 
atribuídos à parte interessada;  
d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.  
e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de 
superveniente determinação legal 
4.3.4 - A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da 
Procuradoria Municipal.  

4.4 - O reajuste será adotado, como forma de compensação dos efeitos das variações inflacionárias, 
desde que decorrido 12 (doze) meses, a contar do término da vigência da proposta comercial 
apresentada ou da data do último reajustamento, de acordo com a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro 
de 2001. 

4.4.1 - O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou 
outro índice que vier a substituí-lo.  
4.4.2 - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, 
parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

4.5 - A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio 
econômico-financeiro deste contrato, implicarão a revisão de preços para mais ou para menos, 
adotando-se como índice de correção a alíquota prevista na lei respectiva.  
4.6 - As revisões e reajustes a que o contratado fizer jus mas que não forem requeridas formalmente 
durante a vigência deste Contrato serão consideradas renunciadas com a assinatura da prorrogação 
contratual com base no art. 57, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93, ou com o encerramento do Contrato.  
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CLÁUSULA QUINTA - DAS FONTES DE RECURSOS: 
5.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão à conta 
do orçamento municipal, referente ao exercício de 2022, à saber: 07 01 04 126 0018 - Projeto/ 
Atividade: 2.038 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação - Elemento Despesa: 
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Fonte de 
Recurso: 20010000000 - Recursos Ordinários - Ficha: 223. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
6.1 - A Contratante pagará à Contratada, em parcelas mensais, até o 15º (décimo quinto) dia útil do 
mês subsequente à execução dos serviços, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas 
correspondentes, devidamente aceitas pelo Contratante, acompanhadas ainda das Certidões de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista devidamente válidas e dos Relatórios de Serviços, observando 
ainda o cronograma e informações na Tabela abaixo: 
 

SERVIÇOS CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

Implantação do Software e Modelagem de 
Processos  

Em 03 (três) parcelas mensais, iguais e consecutivas, mediante a 
apresentação das Notas Fiscais/Faturas correspondentes, 
acompanhadas do Relatório de Implantação Mensal e do Relatório 
da Modelagem de Processos e Diagrama dos Processos Modelados. 

Treinamento na Operação do Software 
Em parcela única, mediante a apresentação da Nota Fiscai/Fatura 
correspondente, acompanhada do Relatório do Treinamento, 
Certificados de Participação e Listas de Presença. 

Licença de Uso, Suporte e Hospedagem do 
Software 

Em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, mediante a 
apresentação das Notas Fiscais/Faturas correspondentes, 
acompanhadas dos Relatórios Mensais dos Serviços.  

Operação Assistida 
Em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e consecutivas, mediante a 
apresentação das Notas Fiscais/Faturas correspondentes, 
acompanhadas dos Relatórios Mensais dos Serviços.  

Fornecimento de Certificados Digitais 
Em 03 (três) parcelas mensais, mediante a apresentação das Notas 
Fiscais/Faturas correspondentes, acompanhadas dos Relatórios dos 
Certificados Digitais. 

 
6.1.1 - As notas fiscais dos serviços deverão ser emitidas com data, razão social da Contratada, 
discriminação e descrição dos serviços, seu valor unitário e global, indicação do período 
correspondente de sua realização, bem como conter o nome da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio e CNPJ. 
6.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:  
  VM  =  VF  x   12    x   ND 
                         100       360 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 

6.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
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6.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 
6.5 - A liquidação das despesas obedecerão rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/1964 e demais 
normas pertinentes a matéria. 
6.6 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES não se responsabilizará por quaisquer autuações 
fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do 
certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
7.1 - O prazo inicial de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses (compreendendo 03 (três) 
meses de implantação/treinamento/emissão de certificados, encerrada esta etapa, inicia-se o prazo 
de 12 (doze) meses de licença de uso, suporte e hospedagem do software e operação assistida), 
contados à partir da data de assinatura do instrumento.  

7.1.1 - A vigência do contrato, em razão dos serviços de licença de uso, suporte e 
hospedagem do software, poderá ser prorrogada pelo prazo de 12 (doze) meses, 
sucessivamente, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, conforme o disposto no art. 57, 
IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
7.1.2 - A prorrogação será precedida de justificativa, manifestação da Procuradoria Municipal 
e autorização da Autoridade competente. 

7.2 - O prazo de execução dos serviços, mediante o recebimento pela Contratada, da Ordem de 
Serviços expedida pelo Contratante, deverá seguir o cronograma estabelecido na Cláusula Terceira 
deste instrumento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
8.1 - Compete à CONTRATADA: 
a) Executar o objeto nas condições especificadas neste Contrato e no Termo de Referência - Anexo I 
do Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição; 
b) Responsabilizar-se integralmente pela execução e entrega dos serviços contratados, em 
conformidade com os prazos, padrões e normas aplicadas à espécie; 
c) Executar o objeto deste contrato sob sua total e inteira responsabilidade, sendo-lhe vedado ceder, 
transferir ou terceirizar, no todo ou em parte, os direitos e obrigações assumidos neste instrumento, 
ou que dele resultem, sem prévia e formal anuência do Contratante; 
d) Coordenar e supervisionar os serviços, cumprindo rigorosamente os termos, serviços e prazos 
estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante deste 
instrumento independente de transcrição; 
e) Comunicar, formal e imediatamente, o Contratante sobre eventuais ocorrências anormais 
verificadas na execução do contrato, no menor espaço de tempo possível, incluindo toda e qualquer 
irregularidade constatada; 
f) Fornecer um canal de comunicação direta com os usuários da Contratante, visando o atendimento 
com a maior diligência possível, as determinações do Contratante, adotando todas as providências 
necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas e sugestões permitindo o 
acompanhamento; 

f.1) A regularização que afete o andamento do sistema deverá ser solucionada imediatamente, 
as demais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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h) Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, trabalhistas e da seguridade social resultante da execução 
do contrato; 
i) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas, diretas ou indiretas, de quaisquer tributos, 
contribuições, multas ou ônus oriundos da contratação, pelos quais seja responsável, principalmente 
os de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial; 
j) Apresentar, sempre que solicitado pelo Contratante, comprovante expedido pelo órgão oficial 
competente, do cumprimento das obrigações trabalhistas e programas sociais tais como: vale 
transporte, cesta básica, vale refeição, vale transporte e demais benefícios, previstos em acordo 
coletivo ou convenção da categoria, e apresentar sempre que solicitado, os comprovantes de 
pagamentos de benefícios e encargos. 
k) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que causar a contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, em decorrência do não cumprimento ou cumprimento irregular das 
obrigações assumidas; 
l) Indicar representante para manter contato com o Contratante para o esclarecimento de dúvidas, 
fornecendo nome, telefone e endereço eletrônico para contato, informando formalmente caso haja 
mudança de representante ou de dados; 
m) Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, 
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 
n) Acompanhar as publicações das normas no Diário Oficial dos Municípios para as efetivas inserções 
e atualizações. 
o) Apresentar os Relatórios referentes à execução dos serviços, na forma estipulada no Termo de 
Referência - Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento independente de 
transcrição; 
p) Deverá manifestar, por escrito, seu compromisso de manutenção de sigilo, quanto a informações 
ou características técnicas de aplicações do material da administração da Contratante, a qual vier a 
obter acesso, em razão de sua atuação. 
q) Manter sob absoluto sigilo, todas as informações que lhe forem transmitidas, pela Contratante, em 
razão da execução do objeto do presente contrato, protegendo-as contra a divulgação a terceiros, ou 
a seus prestadores de serviços, que no desenvolvimento de suas atividades tenham necessidade de 
conhecê-las, instruindo devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento de tais informações a 
protegê-las e manter a confidencialidade das mesmas. 
r) Emitir nota fiscal datada, com a razão social, discriminando e descrevendo os serviços, seu valor 
unitário e global, com período correspondente de sua realização, contendo nome da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio e CNPJ. 
 
8.2 - Compete à CONTRATANTE:  
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos 
executados pela Contratada; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução dos trabalhos por meio de servidor(es) formalmente 
designados;  
c) Atestar as notas fiscais, nos termos contratados, para efeito de pagamento; 
d) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da fiscalização; 
e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem como nas 
demais informações e instruções complementares deste Contrato, necessárias ao desenvolvimento 
dos trabalhos; 
f) Exercer rigoroso controle sobre a execução dos serviços aprovando os eventuais ajustes que 
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 
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g) Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas 
emitidas pela Contratada; 
h) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços. 
i) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato. 
j) Observar para que durante a vigência contratual sejam cumpridas todas as obrigações assumidas 
pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no processo licitatório, 
k) Fornecer todas as informações necessárias para a execução dos serviços pelo contratado; 
l) Notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de quaisquer imperfeições ou irregularidades na 
execução dos serviços contratados, fixando prazo para sua correção. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: 
9.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 

9.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 
9.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução dos serviços; 
9.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na Lei 
8.666/93. 

9.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre 
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou 
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda 
a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c". 
9.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre 
si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos 
(alínea "b"). 

9.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 
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(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a 
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local 
de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) 
dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 
8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso da 
vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente 
indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Municipal. 

9.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
9.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada. 
9.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
9.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de imediata apuração 
observando-se o devido processo legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 
10.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 
da Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS: 
11.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após manifestação 
formal da Procuradoria Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
12.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VÍNCULO: 
13.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante nenhum 
encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas estabelecidas pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO: 
14.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor(es) da Administração 
Municipal, formalmente designado(s), responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, competindo-lhe(s) atestar a realização do serviço, observando as disposições 
deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.  
14.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições. 
14.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
14.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 
qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 
14.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no 
referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
14.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo 
que não indicada pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA:  
15.1 - Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, JULIANO RAFAEL BRINGER 
Nunes (Sócio - portador do CPF Nº 033.933.706-00 e RG Nº 1506514 SSP/ES).  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: 
16.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento 
ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal Nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 
17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente contratação. E por estarem justos e acordados assinam o presente instrumento 
para que produza os efeitos legais.  
 
Afonso Cláudio/ES, em 29 de abril de 2022. 
 
 

 
 

LUCIANO RONCETTI PIMENTA 
PREFEITO MUNICIPAL - AFONSO CLÁUDIO 

CONTRATADA 
 

MARCON PONTES DE AQUINO - 
SÓCIO/ADMINISTRADOR  

ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONTRATANTE

Testemunhas: 
01) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  
                    Nome                                                          Assinatura      
 
 
02) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________  
                    Nome                                                          Assinatura 

MARCOS 

PONTES DE 

AQUINO:985971

75753

Assinado de forma digital por MARCOS 

PONTES DE AQUINO:98597175753 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, 

ou=03077236000114, ou=Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-

CPF A3, ou=(em branco), cn=MARCOS 

PONTES DE AQUINO:98597175753 

Dados: 2022.04.29 10:17:24 -03'00'

LUCIANO RONCETTI 

PIMENTA:1148607676

9

Assinado de forma digital por 

LUCIANO RONCETTI 

PIMENTA:11486076769 

Dados: 2022.05.02 07:53:26 -03'00'
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Contrato Nº 000019/2022

AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ:  02.548.735/0001-80

RUA ARY SIQUEIRA, 70 - ENSEADA DO SUA - VITORIA - ES - CEP: 29010925

ANEXO I - CONTRATO - CONTRATO Nº 000019/2022

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000006/2022 014910/2021

E-Mail Telefonemarcos@agapeconsulturia.com.br 2733450818

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeItem Marca

00006504

IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
serviços de migração de dados e serviços de
customização.

68.965,52001 68.965,520UN001 N/C

00006505
MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
da área administrativa, de acordo com a notação bpmn
2.0.

25.615,70010 2.561,570UN002 N/C

00006506
TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DO SOFTWARE
treinamento na operação do software, com turmas de
até 10 (dez) servidores.

6.502,46002 3.251,230UN003 N/C

00006507

LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO
SOFTWARE
suporte e hospedagem mensal do software.

106.404,00012 8.867,000MESES004 N/C

00006508

OPERAÇÃO ASSISTIDA
na utilização do software, acompanhamento
presencial, com a alocação de 01 (um) técnico da
contratada durante o uso do software pelos usuários
da contratante.

32.512,32006 5.418,720MESES005 N/C

Total : 240.000,00


