
LANÇADO NO WEBRUM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

CONTRATO N° 253/2018. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01412018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21612018. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE Si FAZEM, DE UM LADO, COMO 
CONTRATANTE, A PREFEITURA DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES - BA, DO OUTRO, 
COMO CONTRATADA, A EMPRESA RW 
CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre 
si fazem, de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS 

EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 
Barreiras, n° 825, Centro, Luís Eduardo Magalhães-BA, inscrita no CNPJ sob o n° 
04.214.41910001-05, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, portador do RG sob o n° 11.673.945-26 SSP/BA, 
inscrito no CPF sob n 0  502.801.809-00, a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, neste ato representada por seu Secretário, Sr. 
RICARDO SCHETTINI KNUPP, inscrito no CPF sob o n° 775.972.067-04, ambos 
assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO 
PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o n° 
44.338, e do outro lado, a empresa RW CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 17.933.13010001-80, 

estabelecida na Rua Flamboyant, n° 141, Jardim Primavera, na cidade de Luís Eduardo 
Magalhães - BA, neste ato representada por WAGNER ALVES DE ALMEIDA, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG sob n° 

11998882, SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 056.241.286-73, residente e domiciliado 
na cidade de Luís Eduardo Magalhães - BA, doravante denominada CONTRA 7PDe1, 
têm entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos peceitbs 
legais instituídos pela Lei n° 8.666193, e as Cláusulas e condições seguintes: 1 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1- Análise das faturas de telefones fixo, móvel e internet, considerando os mF utos e 
valores consumidos nos últimos dozes meses; 
II- Identificação dos planos contratados; 
III-Acompanhamento das faturas durante vigência do contrato; 
IV- Elaboração de planilha com custos atuais e futuros; 
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V- Implantar rotas de menor custo; 
VI- Realizar mudanças nos planos contratados, caso haja necessidade; 
VII- Identificar entre os diversos planos oferecidos pelas operadoras, aqueles que são 
mais econômicos e atendem as necessidades da Administração; 
VIII- Solicitação de ressarcimento de valores pagos indevidamente as operadoras; 
IX- Identificação de cobranças de serviços não contratados ou já cancelados; 
X- Contestações de faturas com cobranças indevidas; 
XI- Analisar a real necessidade de telefonia de cada setor; 
XII- Acompanha o desempenho e presta suporte na área que atua; 
XIII- Emitir mensalmente relatórios gerenciais e planilha de redução de custos; 
XIV- Programar aplicativos para análise e monitoramento das faturas telefônicas; 
XV- Diagnosticar e solucionar eventuais problemas; 
XVI- Realizar orçamentos para aquisição de produtos ou serviços para a 
implementação de novas tecnologias; 
XVII- Assessorar tecnicamente o recebimento de equipamentos na área de 
telecomunicação; 
XVIII- Analisar contratos atuais e futuros com as prestadoras de telefonia; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 
O prazo do presente termo contratual vigorará a partir da data de sua assinatura até o 
dia 08 de agosto de 2019, podendo ser prorrogado por igual período. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: 
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais), no qual serão pagas em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) pela prestação dos serviços especificados na Cláusula Primeira. 

Parágrafo Primeiro - Estão incluídos na composição da importância acima definida, 
todos os ônus referentes à prestação de serviços, tais como mão de obra, uso de 
equipamentos necessários ao desempenho da prestação de serviços, /seJro, 
encargos fiscais e trabalhistas, tributos de qualquer natureza e outros que porÇentua e 
outros que porventura venham a incidir sobre a referida prestação. } 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO: 
O valor ajustado na Cláusula Terceira será pago conforme apresentação de nta fiscal. 
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CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes 
dotações inseridas no orçamento vigente: 

ORGÃO: 02.01.700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO. 

PROJETO/ATIVIDADE: 19.122.056.2120 - Gestão Das Ações da Secretaria Municipal 
De Ciência, Tecnologia e Inovação. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. 
FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinários. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RENOVAÇÃO: 

O presente contrato poderá ser renovado, se isto interessar ás partes, desde que não 
fira o disposto na Legislação citada na Cláusula Primeira deste instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: 
O presente contrato poderá ser rescindido se interessar às partes, sem que haja 
indenização quando for por razões de interesse público isento a Administração de 
quaisquer penalidades. O não cumprimento de qualquer das cláusulas estatuídas neste 
instrumento, por qualquer das partes, força a rescisão automática deste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DO ÔNUS: 

Consistirá ônus exclusivo da Contratada as despesas com o pagamento de seus 
auxiliares e gandulas e do segundo bem como de tributos, tarifas, emolumentos e 
Encargos Previdenciários e Sociais, bem como decorrentes da formalização deste 
Contrato e da execução do seu objeto. 

CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos ao presente deverão ser resolvidos de comum acord{entr' as 
partes, caso não se chegue ao consenso, será encaminhado ao Foro comptente pra 
resolvê-lo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO: 
O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato na 
imprensa oficial do Município, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei n° 
8.666193, correndo às suas expensas cabíveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO A LICITAÇAO: 
Fica o presente contrato vinculado a Inexigibilidade de Licitação N° 01412018, e 
respectivos anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA - para dirimir quaisquer 
dúvidas que possam surgir na interpretação deste contrato, por mais privilegiado que 
outro possa ser. 

E, assim, por estarem as partes justas e contratados, firmam o presente, em duas vias 
de igual forma e teor, na presença de testemunhas. 

Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 08 de agosto de 2018. 

Prefeito Municipal 

RICARDÔ SCHETTINIKNUPP 	TEÓFILO JE.R6NIMO  P. DA SILVA MOTTA 
Secretário de\dministração e Pinanças 	 Proc6çaaf Geral do Município 

VRV-"C~ON ULTORIÃ ~TELEC MUNICAÇõES 
CNPJ/MF sob o n° 17.933.13010001-80 

TESTEMJJNHAS: 
Nome: 6it 	ÇiLis'-' 

CPF: 35L 
Nome: 

CPF 
1k4 &J 
066- 
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