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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  33917020  

Compromisso celebrado entre o MUPBCJNG DE WIS EDUARDO MAGAU4ÂES, pessoa jurídica de direita publico, 
com sede da PrefItura MunIc7pa, s;tq a Rua José Ramos de Apctieta &W 225, Bairro Jardim Primavera, Luís 

Eduardo Magalh&es - Bahia, inscrito no cNPJ sob 0 04 214 419/0001-05, neste ato representado por seu 

Prefeito, Sr. 02$EL AWES DE QUVEtRA, brasileiro, casado, portador da carteira de Identidade RG n* 1167394526 

SSP/BA, inscrito no CPF/MF spti n2  50L801 80-0O, residente e domicihado nesta cidade, e SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÀO E FINANÇAS, neste ato representada por seu Secretario Municipal, Sr 

RiCARDO SCHETTINI KNQpP, brasrleiro casado, portador da Carteira de Identidade RG sob n2 356836 inscrito 

no CPF sob n9  775 972 067'04, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, 
ambos assistidos jundicamente pela Procuradora Geral da Município, Dr TACIANA IZABEL GOMES NADAL 

brasileira, casada, advogada, inscrita na OA/RA sob o nw 63.542, residente e domiciliada nesta cidade, e a 

empresa REGIS E ARAUJO LTDA, inscrita no CM') Sob n2  0733035110001-53, com endereço ria Rua Duma] de 
Souza Menezes, fl  45, Jardim Ouro Branco, Barreiras/SÃ, neste ato representada por ÉRICO REGOS DE OLIVEIRA, 
Socio Proprietario, portador da Carteira de identidade RG at  934701U08, inscrito no CPF sob 8C  000 975.905.09, 
residente e domiciliado g cidade de Barreiras/BA, dàravante denominada CONTRATADA, para cumprimento do 

objeto abaixo descrito 

qÂusuta PRIMEIRA - DO OBJETO 

1,1 O presente compromisso tem por objeto a Contratação de empresa especializada na atualização, 

manutenção e publicação de informações no site oficial desta entidade de acordo com as solicitações da 

aSsessona de comunicação e administração da município com o serviço de hospedagem web em servidor da 

empresA com 200GB de tráfego mês, plataforma de webmad oro português, backup semanal par dados 

armazenados em ambiente externa incluindo sistema com módulos para publicação de documentos e 
informações oficiais como licitações,  leis, conveplos,PPA,1.00, LOA, audiências publicas, atos oficiais, relação de 

servidores, relatorios de gestão fiscal e execução orçamerit4na, balancetes mensais incluindo chave de acesso 

para servidores dos setores responsáveis, intedigação dos documentos publicadas tom o site oficial do 
muncipio e portal da transparência incluindo a locação de software destinado ao atendimento a lei de acesso a 

informação lei 12527, de 18 de novembro de 2011, compreendendo licença de uso, manutenção e suporte 

técnico, conforme Edital e respectivos anexos; 

ClÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

21 O preço para o presente ajuste e de R$ 26.000,00 (vinte seIs mil reais) onfÕrme valores constantes na 

Proposta de Preços, apresentada pela CONTRATADA no ConvIte ne 00412020. entendido este como preço justo e 

suficiente para a execuço do presente objeto 

2.2 No preço acima -propOsto  estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do objeto, 

inclusive tributos e/ou imipiastosencíkrgos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de admrn.stração previsão de 
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lucro, frete, seguro, combustivet, £PIS, bem como, as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos 

funcion&ios, quando necessário, entre outros necessanos ao cumprtmetitú integral do objeto contratado, não 

cabendo quaisquer reclamaç8es posteriores, consbturndose, portanto, na única remuneração devida pelo 

CONTRATANTE para execução completa do objeto 

2.3 Os preços dispostos no presente Tenno, somente poderâo ser reajustados observadas as disposições 

contidas na alínea 0W' do incso li do art. 65 da Lei federal n 8 666/93 

CLAUSULATERCEiRA-DO RECURSO FINANCEIRO 

31 As despesas decorrentes do presentG contrato correrão à contados recursos financeiros alocados na 

seguinte dotação orça montaria 

ORGÃO/UNIDADE 02 05 000 —Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

P1WJETO/ATMDADE 04-122.05L2008 -  Gestão das Aç&rda Secretaria Municipal deAdministraço e Finanças 

FONTE DE RECURSO 00—Recurso Ordinarios 

ELIMtNTO DE DESPESA 339.0 39 0000000000 —Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 

CLÁUSULA QUARTA - 1)0 PAGAMENTO 

41 O pagamento será efetuado no prazo de até 301tnnta} dias, contados da protecohzaçao da Nota fiscal com 

o devido ateste da execução do objeto 

42 A Nota Fiscal devera ser do eflabelectmentcr que apresentou a proposta vencedora da licitação e devera vir 

acompanhada da Neta Fiscal Eletrônica e das Cerbdõesreiabvasa Regularidade Fiscal e Trabalhista 

43 A contagem de prazo para pagamento estando o objeto devidaniente executado, toda a documentação 

completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da abertura do expediente de 

Øagamento no órgão que emitiu a nota de,empenho ou o contrato 

ClÁUSULA QUINTA—DO GESTOR 

5.1 Fica nomeado como Gestor desta Contrato o Secretario Municipal dê administração e Finanças, Sr Ricardo 

Schetbnl Knupp, a quem cabera â fiscaliaçào do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o 

a(tigo 67 da Lei Federal itR 8 666193 

52 A fiscalização e o acompanhamento da execução desteinstrumente ficarão a cargo da Srk Tamara da Silva 

Pinheiro responsável indicada pelo secretario, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das 

obngaçes contratadas 

CLÁUSUtASEXTA- 00 PRAZO DE EXECUÇÃO 

G.11-0 objeto deste Contrato devera ser executado em até 08 (orlo) dias a contar do recebimento da Ordem de 

Fornecimento ou Nata de Empenho emitida pelo CONTRATANTE, tudo em conformidade com as disposições do 

edital, da proposta vencedora dabatação e das cláusulas deste Instrumento 

62 O presente Contrate tem ínicio na data de sua assinatura e término em 31112f20211, podendo ser 

prorrogado, a criterio do CONTRATANTE, medianteTexmo Aditivo, nos moldes da legislação pertinente 

CLÁUSULA SÉTIMA -00 RECE81MENTODO OBJETO 
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1 7,10 objeto executado aestando de acordo como prevsto no Edital de Licitação, na Proposta de Preços e nas 

1 cláusulas contratuais e aíridai  observada a Legislação,  em vigor, seta recebido pelo CONTRATANTE mediante 
T atestado do responsável, anotandonomee matrtcula 

! 	 3. 1 provisonament% patatfètto de posterior venficaçQ daconfornudade dosservlçós comas especifícaçües, 

7 1 2 definitwamenfl após vcriticaçãt, da qualidade dos ervrçose consequente aceltaÇo 

CLÁUSULAOTTAVA- 

1 	8.101   objeto do presente contrato nø possui garantia, quanto a vícios; OÇULtOS ou defeitos da cosa, ficando a 
ç CONTRATADA ~È de tal responsabilictade 

1 
cIAusuIA NONA - OOS PMEtTOS E DAS OSEIGAÇÕES 

- 	ai nos Direitos 

9 ,,1,1 do CONTRATANTE-, recebet a objeta deste contrato nas cond;çôesavenadas, e 

9.12 da CONTRATADkrecber o valor ajustado na forma e prazo convencionados 

9 2 Das Obngações 

921do CONTRATANTE 

9 2,t1 efetuar o pagamento ajustado; e 

1 	92 1 2 dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução , do,  contrato 

912 da CONTRATADA - 

g 221 executar o objeto de acordo às especificações do Edital de Licitação; ,  

9 2 2 2 assumir inteira, responsabilidade pels obflgaçóes sociais e trabalhistas entre a CONTRATADA e seus 

empregados, 

1 9.2.2-5-  manter durante toda a execuçõo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

1 	todas as condiç6es de babibtaçõc e qualifrcaçlo eigidas a LicitaçÓ, 

9 224 apresentar durante a execução ,  de contrato, se soltcitdo, documentos quacomproveni ~cumprindo, 
a Legislação em visor quanto as obrigações assumidas na presente Licitação, em especial encargos sociais, 

trabalhistas, presildencianos,tnbutános,fiscai e çomerciais, 

9.2 .15 assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato 

CLAUSULA DÉCIMA- DA lN9(ECUÇÀO C DA RESCISÃO I»CONTRATO 

iai A rnexecuç3o, total Oik parcial. do presente Contrato enseja sua rescíso, com asconsequentes penalidades 

contratuais e legais 

10.2 O CONTRATANTE poderá retcindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no Art. 79 da Ler 

Federal n2 &666193, sem a obrigação de indenizara CONTRATADA, desde que no cause prejuízo a mesma./ 

1021 Nas hipoteses de rescisão com base nos incisos 1 a Xl do Art 78 da Lei Federal n 8 666/93 no L

os 

CONTRATADA direito a qualquer indenização 

1 	
103 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a Ocorrência de quatsqu 

situações descritas na Art. 78, da Lei Federal n!2  8666/93, será comunicado pela parte prejudicada à 

mediante notificaç& por escrito 

10.4 A rescisão deste contrato implicara a retenção de créditos decorrentes da contratação, ate o lim 

prejuízos ,causados à CONTRATANTE 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMErnA. DAS PENALIDADES E DASiVIULTAS 

f 11 1 Pela inexecução total, ou parcial do objeto deste Contrato o CONTRATANTE poder, garantida, a previa e 
fi 	 ampla defesa aplicar a CONTRATADA as seguintes sançs 

11 1 1 Advertência, por,  escrito, sempre qe ocorrerem pequenas Irregularidades; 

I 	 I1-1 2 Peai 	de multa, recolhida n prazo dt 15 (tutze) dias .corridos, urna vez comunicada a sanção 

Ii 	oficiatmente, aplicada nossegtuotes casos e proporções 
11 1 2 1 Em caso de execuço irregular do objeto contratado ou descumprímenta de Cláusula contratual ou 

norma de IegsIaçopeflinenteaO% (dez por cento) dovalortotal do contrato, 

i 1 2 Atraso ,  injustificado na conduic do objeto, em rela* ao prazo estipulado na Cláusula sexta desta 
1 	 contrato e condç6es do Projeta ,  Básico. 0,5% (zero virgula cinco por cento por da de atraso sobre o valor total 

do pedido, ate o Uas m de 3fl (trínta) dias após os quawa muttaapltcada será de O 7% (sete deçimos por tento) e 

a ccnsequente reSasío confratuat, 

11 1 23 Atrasa da CONTRATADA na regularização da qualquer itein/etapa rejeitada, após ,o prazo de 10 (dez) 

dias, a CQnt& da data de comunicação ofkial, sujeitará a CONTRATADA multa de 01% {um por cento) do valor do 

item/etapa questionada, por ia de atraso 

11.1 3 Rescisão contratual, 

11 1.4 Suspensão temporária do direita de partIcipar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Publica por prazo de até 2 (dois) anos, e 

11 1 5 Declaração de iniooneidade para licitar ou contratar com a Administração POblica enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da puniço ou ate tue seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

ciue aplicou a penalidade,, que seta çoncedida após o licitante ressarcir a Administração por eveptçiais prejj.uzos 

causados e, apos decorrido o prazo da sanção aplIcada com base no subitem antenor 

fl 153. Para aplicação  da penalidade de inidoneidade oprazo de defesa previa do interessado será de 1 ,0 (dez) 

dias da abertura, de vista; 

11 1 6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa previa da Interessado seta de 5 (cinco) dias 

uteis a contar dairrtimação do ato, 

11 1 7 A penalidade de multa podei-a ser aplicada cuniulativanente com as demais sanções, e não tem caráter 
compensatono, sendo que a soa cobrança não isentará a qbngação de indenizar eventuais perdas e danos, 

liSa A multa, aplicada apos regular processo adminlstratkq, será descontada da garantia apresentada pela,  

CONTRATADA, quando exigida, ser4o certque, se G seu valor exceder ao da garantia, alem da perda desta a 

CONTRATADA responderá pela sua diferença, que sem descontada dos pagamentos eventual mente devidos pela 

adminrstraçao ou, ainda, se fr o caso cobrada judicialmente Acaso não tenha sido exigida a garantia, 

Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido a CONTRATADA o valor d 

qualquer multa porventura imposta 

11 1 G As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplícad 

isoladas ou cumulativamente, fitando; porem, o seu total limitado a 30% (tonta por cento) do valor 
integralidade da avença 

fl 3. 10 Nos casos de inadimplemento ou ine,tecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA e 

motivos injusbficados, cabe a'aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a 
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Adninistraço, além de multa de 10% (dez por cento) do valer do contrato, independente de rescisão unilateral 

e demais sanções previstas em lei. 

11.1_11 Para a aplicaco das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os 

prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e as justificativas 

apresentadas pala CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de 

reconhecida forca maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das 

penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEG!JiJA - DA EiCCIA 

12.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial da Entidade. 

QÁUSUL1 DÉCIMA TERCEIRA - AS DISPOSIÇÕES GERAIS 

131 Fica eleito o Foro de Luis Eduaido Magalhães para idirimir dúvidas ou questões oiundas do presente 

contrato. 

13.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 33 (três) vias de igual 

tear e forma, tendo um se afeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem. 

LSCHrMNI 	

Luís Eduardo Magalhes/BA, 17 do Agosto de 2020.

Prefeito Mur.ici7ai 

RICA 	!ZU?P /" 	 TACiANA lZAELG4ES JADAL 

Secret&io Wiunicial de Adnnistrac / o-Finançes 	 Procuradora Geralb Município 

Ri 
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Contratada 

TESTEMUNHAS: 	 • 

02- _Lçif 'NQ 
?/'r.-4. L2t2cLJ 	 c35%1j3' 	6S•) 
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