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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves: 11 — Palmeiras — Bania
CNPJ: 13.922.638/0001-21

CONTRATO DE PRESTAÇÃO De SERVIÇOS
CONVITE N" 00312021 - PROCESSO ANUAL 00312021

Pelo presente contrato, o MUNICÍPIO DE PALMEIRAS - BA, situada a Praça Dr. José Gonçalves, 11, Centra,
Palmeiras-BA, inscrita no CNPJ, sob o nO 13.922.638/0001-21, de agora em diante denominada CONTRATANTE,
representada neste ato pelo seu titular o Sr. Ricardo Oliveira Guimarães, portador do ORE n° 689 283.865-00 e
RG. n° 8983868 88 SSP/BA, e do outra a Empresa CONAP — CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA,
inscrita no CNPJ: 09.243.100/0001.13, com sede na Avenida Orçando Oliveira Pires, no 33,, 18° andar, Centro,
Jacobina — BA, CEP 44/00-000, neste ato representada pelo Senhor LUIZ CARLOS DE NOVAES, inscrito no
CPF: 142.511.085-15 e RG: 2206071, doravante denominado CONTRATADO: térn justo e contratado o segli:ntç.i:
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e aCertado o presente considerando as expressas disposições da
Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações posteriores, atos consequentes, bem assim no CONVITE n°
00312021CC, a que se procedeu, todos integrantes deste instrumento, como se transcritos estivesse, resolvem
celebrar, como efetivamente o fazem, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, que se regerá pelas cláusulas
e condições adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam da empresa, resolvem celebrar o
presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA— DA,INTERPOSIÇÂO DO CONTRATO:.
11 O presente Contrato se regerá pelas normas e principias do Direito Público, notadamente as da Lei Federal
no 8.666/93 com as alterações dadas pelas Leis Federais n° 8.883/94 e n° 9.648/98, subsidiada pelo Código Civil;
e através do Processo Administrativo n° 017/2021, na modalidade de CARTA CONVITE autuado sob o n' 003/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO:
2.1, O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para realizar serviços de administração e
execução dos sistemas SIGA e eTC,M e serviços especializados com digitalização de documentos do
Executivo Municipal bem como inserção ao sistema e-TCM, para atender as necessidades deste Município,
durante o exercício de 2021, obedecendo às Resoluções TCM 1267/08, 1282/09 e 1340/16, de acordo com as
especificações e quantitativos constantes da Proposta de Preços devidamente homologada, que fará parte
integrante, indissociável e atrelada ao conteúdo deste instrumento contratual, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO:
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3.1. O objeto do presente contrato será executado de forma indireta, consoante o art. 10, inciso II, alínea 'e", da
Lei Federai r° 8.666193 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços especificados na Proposta de
Preços, o valor global de R$ 109.623,00 (cento e nove mil, seiscentos e vinte e três reais).
42 - O pagamento será efetuado através de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em conta corrente em
nome da pessoa jurídica vencedora do certame licitatório, por ela indicada, ou por outro meio utilizado pela Câmara
Municipal, parceladamente à medida ,em que os serviços forem prestados pela CONTRATANTE e mediante a
apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica,
§ 1°- No ato do pagamento a CONTRATANTE promoverá as retenções dos encargos fiscais previstos na legislação
vigente, se incidentes sobre o objeto ora contratado.
§ 2° - O valor global acima mencionado, não sofrerá qualquer reajustamento ou correção na vigência deste contrato.
4.3 — A CONTRATADA deverá apresentar além da Nota Fiscal acima referida, para fins de pagamento, os
seguintes documentos atualizados:
I

— Certidão de Regularidade com o FGTS;

li

— Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho. III — Prova da regularidade

com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal:
IV — Certidão conjunta negativa de débitos de tributos federais expedida peia Secretaria d Receita Feded
Brasil (unificada em 03/11/2014, conforme Portaria ME n° 358, de 05 de setembro de 2014 e Portaria MF n" 443
de 17 de outubro de 2014).

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA:
5.1. O presente contrato vigerá da data de sua assinatura até 31 de dezembro deste fluente ano de 2021, conforme
previsão legal do inciso II, do artigo 57 , da Lei Federal n° 8.666/93, podendo ser prorrogado por igual período, até
o limite de 60 (sessenta) meses.
CLÁUSULA SEXTA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
6,1. A CONTRATADA fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias na execução dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia .
do contrato, conforme disposto no artigo 65, parágrafo 1°, da Lei Federai n°8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL:
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7.1. Fica dispensada a prestação de garantia contratual, prevista no artigo 56, da Lei Federal nc 8.666/93, de 21 de
junho de 1993.
CLÁUSULA OITAVA DA FISCALIZAÇÃO:
A CONTRATANTE, através de sua Controladoria Interna, na pessoa de seu titular, sem exclusão da
responsabilidade da CONTRATADA, fiscalizará a fiel execução do presente contrato, em todas as suas fases, até
o receb:mento definitivo dos produtos adquiridos, com os poderes, as atribuições e as responsabilidades previstas
na Lei Federal no 8.666/93.
CLÁUSULA NONA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. A
abaixo:

despesa decorrente deste Contrato

correrá por

conta da

Dotação

Ordarnentári

Unidade: 03.03,000- Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão.
Atividade: 2.058 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Administração e Finanças.
Elemento: 3.3 9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica.
FONTE: 0100 Recursos Ordinários.
CLÁUSULA DÉCIMA — DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL:
10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato pela CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade civil
e criminal, ensejará a sua rescisão.
10.2. A rescisão contratual, assegurado o contraditório e a ampla defesa, poderá ocorrer nos seguintes casos:
10.3. Unilateralmente, por ato escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I, Xlle XV do artico
78, da Lei Federa! n° 8.666/93.
10.4. Amigavelmente por acordo entre as partes, mediante autorização fundamentada da autoridade competente.
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.
10.5. Judicialmente, nos termos da legislação em vigor.
10.6. Incorrendo culpa da CONTRATADA, em caso de rescisão com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, da
Lei Federal n° 8.656/93, será aquela ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
10.7. O descumprimento, pela CONTRATADA, de quaisquer das cláusulas elou condições estabelecidas no
presente instrumento ensejará a aplicação, pela CONTRATANTE, das sanções constantes nos artigos 86 e 87 da
Lei 8.666/93, a saber:
10.8. Advertência por escrito;
1 0 9. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar co.m o
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superior a 02 (dois) anos;
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10.10. Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecuç—
total ou parcial das obrigações constantes deste instrumento, inclusive no caso de paralisação imotivada dos
serviços contratados;
10.11. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666193;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO:
12.1, A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, previstos no ai-1. 80, incisos! a
1° a 4°, da Lei Federal n° 8.663/93, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 79, da citada Lei, em
face do regime jurídico deste instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA VINCULAÇÃO:
13.1. Vincula-se este contrato ao Processo Administrativo n°007/2021 --- CARTA CONVITE n° 003/2021, na Lm
Federal n° 8.606/93, e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA —.DA REGÊNCIA:
14,1. O contrato ora celebrado está submetido às regras dispostas no artigo 55, incisos 1 a XIII, combinado como
art. 26, parágrafo único, incisosla III, da Lei Federal a'. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e os casos omissos
serão regulamentados pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os principies da Teoria
Geraldos Contratos e disposições de direito público pela legislação específica, especialmente as do Código Ci
Brasileiro,
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
15.1. Qua squer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a supervenienola de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta de preço, desde que de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
152. Todas as despesas e providências relacionadas com a execução do objeto do presente contrato, assim como
as obrigações previdenciarias, trabalhistas, fiscais e securitárias, serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO:
16.1. O extrato do presente contrato será publicado imprensa oficial do Município, conforme prescreve o parágrao
único do art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93,
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17.1 . Fica eleito o foro da Comarca de Iraquara/BA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja; para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato
: desde que não resolvidas na esfera
administrativa
E. por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para um único efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais
desejados.

PalmeirasiBA, .18 de janeiro de 2021
a an e
PREFEITURA
ICIPAL DE PALMEIRAS
Ricardo Olviveira Guimarães
Prefeito
Contrata'
CONAP — CONTABILIDADE t
CNN: 09.24
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