
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 45.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefex: l075l3339-2L5O I 2L28

CoNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS N.'00-2f2022PS+MSS
REF. PROCESSO DE |/ii,AíGILIDADE DE UCIÍAçAO N" NIDo22PMSS|N

CONTRATO DE PRESTAçÁO OE SERY/ÇOS QUE
ENIRE S/ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUIO SOÁRES E A EMPRESA NP TECNOLOGIA E
GESTÁO DE DADOS LIDÁ.

Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de 2021, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES, Pessoa Jurídica de DiÍeito Público lntemo, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prálio, Centro,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 13.922.55410001-98, de agora em diante denominada CONTRATANTE,
represêntada neste ato pêlo seu Prefeito Municipal, Sr. ANDRE LUIZ SAMPAIO CAROOSO, brasileiro,
portador do RG n.' 746013930/SSP-BA SSP/BA e CPF n.' 9'16.397.195{4, resdente e domiciliado na Rua
blória Sampaio, No 47, Centro, nesta Cidade, e do outro lado a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE
DADOS LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-95, Loc,alizada na Rua lzabêl a Redentora 2356 SL 117, Centro, São
José dos Pinhais/PR, CEP: 83.005.010, doravante denominada CONTRATADA onde a @@{f!,
utilizando suas prerrogativas legais, com base no artigo 25, inci§ l, da Lei n.o 8.666n3 e suas posteriores
alteraçóes, e ato de INEXIGIBILIDADE DE LICITAçAO N" 0012022PMSS|N, resolvem e acordam na
celebÍaÉo do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguil:

CúUSULA I - DO oBJETIVO E REGIME DE EXECUÇÃO: O presente contrato destina-se a contrataÉo

de empresa especializada para Íomecimento de assinatura de ferramentja de pesquisa e comparaçáo de

preços praticados pela Administração Pública, sendo o Banco de Preços versão Standard com licença anual

ilimitada parâ 1 (um) usuario, nos termos da propostâ da contratada e no Processo de lnexigibilidade de

Licitação N' 00í/2022PMSSlN.

cúusuLA ll - oo vALoR E coNDlcoES DE PAGAMENTO: Para cumprimento do que trata a
CúUSULA l, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor global anual de 7.325,00 (sete mil
trezentos e vinte e cinco reais ) a serem pagos em 'l (uma) parcela anual no ato da assinatura do contrato.

| - O pagamento isentará a COI,ITRATADA das responsabilidades conlratuais ou legais, nem implicará na
aceitação definitiva da entrega dos serviços, total ou parcialmente.

ll - O CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos das futuras ou parcelas reÍerentes às prestaçôes
dê serviÇos, as importâncias que a qualquer título lhe sejam devidas pela CONTRATADA em razão deste
contrato.

cúusuLA - ESPEGIFICAÇoES TÉcNlcAS E DocuMENTos CoNTRATUAIS: As especificaÉes
técnicas dos serviços a serêm executados, pela CONTRATADA, são as contidas na proposta do conlratado,
considerados como partes integrantes deste conÍato, mmo se nele estivessem transcritos, e que dêveÉ
obedecer rigoosamêntê, competindojhe, tamtÉm observar as normas e quaisquer outras que forem
recomendadas pela Secretaria de Finanças do Município.

CúUSULA lv - oBR|GAçÔES DA CONTRATADA: Sem pÍejuízo de outros encaÍgos deconentes da Lei,
constituem obrigaçóes da CONTRATADA, na execuÉo servigos objeto dêste contrato:

| - Os serviços contrâtados de acoÍdo com as especificaçóês, pÍeços e quantidades nas condiÉes indicadas
na proposta apresentada, competindo-lhe Íomecer toda a máo-dê-obra qualificada para a realizaÉo dos
trabalhos, sendo obrigatório o uso dos equipamentos exigidos pelas normas de segulança em vigor;

ll - Comunicar, por escrito, à SecÍetaria de AdministraÉo do Município, o hoÉrio para eventual trabalho
extraordinário. o hoÉrio de Íuncionamento dê suas instalaÉes e, quando em üstâ dê fato supeÍveniente
alterar este, comunicar com antecedência mínima de24 (vinte ê quatro) horas;
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lll - PrestaÍ serviços adequadas às necessidades dos serviços, fiato relevante para composição dos qrstos
para o Municipio, uma vez que qualquer mudança de endereço, pode vir a tornar o conlrâlo inexeqüí\€|.

lV - Atênder a todas as despesas deconentes de transporte, assistência médica do seu pessoal, seguro
contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como,
impostos, ta)@s e quaisqueroutros encargos fiscais, de ordem federal, eíadual ou municipal, vigentes.

V - Acatar e facilitar a açáo da fiscalização por parte da Secretaria de Finanças do Município, cumpÍindo as
exigências da mesína.

Vl - Supervisionar os serviços, ficando responsável, perante o COi{TRAÍAiITE, pela exatilão da realizaÉo
dos serviços e p€la coneta observância das especificações técnicas, conforme ordem de serviço.

Vll - Não utilizar estê contftrto, como garantia de qualquer operaÉo financeira, a exemplo de, empréstimos
bancários ou descontos dê duplicatas.

CúUSULA v - DA FlScALlzAçÃo: Os Serviços ajustados pelo pÍesente conbato serão Íiscâlizados por
pessoa credenciada do COUTR TANTE, através da SecÍetaria de AdministraÉo ou de Finanças do
Município com poderes para vêriÍicar o fiel cumprimênto deste em todos os têrmos e condiÉes, inclusive
qualidade preço, quantiJades e especificaçÕes, sendo que sua evenlual omissâo não eximirá a
CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos perante o CONTRATANTE.

CúUSULA Vl - DO PERIODO DE VIGENGIA: O prêsente contrato se inicia da data de sua assinatura, e
expira-se no dia 31 de OezembÍo de 2022.

CúUSULA vlt - Do cRÉD[o oRçAMÉNTÁRo: As despesas deconentes da execuÉo deste conlrato
corÍerão por conta da seguinte dotâÉo:

lrnidade O,çamêntária: 02.03.01 - Secrater7ia unicipal de FiÉnçes
Aüvidade: 2009 - ,ranub,nçáo das Áçõ€s da Sec. de Hnanças
Elemento: 3390.39.00 - Outtos Se/vigos de Ietcêircs - P§so€ Juriüca

cúusuLA vlll - Do víNcuLo EMPREcÁTlclo: Fica acordado entÍê as pârtes que este instrumento nâo
gera nenhum ônus de natureza Trabalhista e/ou Prevílenciária.

CúUSULA lX - DA RESCISÃO: O píesente contrato será Íescindido na oconência das hipóteses previstas
em especial nos Artigos 77 e 78, bem como a quahuer dispositivo da Lei n' 8.666/93 e suas posteriores
alterâções.

Paágrafo Único - O téÍmino do contrato será automaticamente encenado quando epirado o prazo nele
estipulado, podendo sêr, ainda, a qualquer tempo Íormalizado o seu término através de celebraÉo do termo
de encênamento, e que as partes COI.ITRATAI,ITES darão mÚtua, plena, geral e irÍe\Dgável quitaÉo de
todos os direitos e obígaÉes contraluais, sâlvo oS que, por disposiÉo de Lei ou deste instrumento,
vigorarem além da data do seu encerÍemento.

CúUSULA x - OO REAJUSTE E ADITAMENTO: O presente contralo podeÉ ser reajustado deste quê

ocona fator econômi@ que aÍete o equilíbrio econômico do mesmo, sendo tal íearuste no limite do índice

inflacionário oficial, divulgado pelo Govemo Federal, mediante a celebraçáo de Termo Aditivo.

CúUSUI_A Xt - DA LEGTSLAçÃO: O presente contrato é regido pela Lei 8.666193 a qual as partes se

su.ieitam para resoluÉo dos casos êm que este instrumento for oínisso, aplicando as penalidades previstas

nos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei, que as partes dechram ter pleno conhecimento do teor'

CúUSULA XII - DAS PENALIDADES:
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l- A CONTRATADA su.ieitar-se-á, no caso de inadimplemento de sua obígaÉes, sem prejuízo de sançÕes

civis e criminais, se for o caso, a penalidade de 0,3% (kês décimo§ por cênto) ao dia, até o 30' (trigesimo)
dia de atrâso sobre o valor dos quantitativos entregues, que estiverem em alrâso, segundo a cláusula cinco.

ll - O pagamento de valores referentes a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a AdministraÉo
efetuar o respectivo desconto nas Íaturas a serem pagas a CoNTRATADA.

CúUSULA xltl - Do FORO: Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir e\enluais duvidas deconentes
da execuÉo deste contrato.

As partes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumprir o presenle
contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor,
o representânte da qLEÂTAUIE e a qTBATADA, juntamente com as testêmunhas, abaixo e a tudo
presentes, para que se produzam os efeitos legais

Souro Soa/es - 84., 03 de Janeiro de 202?.

NP TECNOLOGIA E tu5inado de foÍmâ dlgitalpor NP

GEsTAoDEDADos ;1'S"r'-ffi|fr9?r'â?.ã,r,
LTDA:O7797967000195 Dado,: 2022.01.18 I7:l21 3 {3'oo'

NP TECNOLOGIA E GESTÁO DE DADOS LTDA
CNPJ : 07.7 97.967 /0@ 1 -95
Contraâda

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Munici8t
Contratante

Testemunhas:
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