
ESTADO DA BAHIA
PREFEITUR.A MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP /16.99G000

CNPJ 13.922.55.110001-98 - Telêfax: (075) 333S215{l / 2128

coNtRATO DE PRESTAÇÁO DE SERWçOS rV" 052/2022P5-PttSS

REF. DTSPE TSÁ DE LICITAçÃO No 037/2022PMSSDI

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
ITUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES E A EITPRESA
RANON TADEU DE OLIWRALTDA.

Nesta data, a PREFHruRA MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES, Estado da Bahia, inscita no
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no. 13.922.554/0001'98, localizada à
Avenida José Sampa,b, 08, Centro, Souto Soa/es-B a, representado nesÍe ato pelo Prefeito
Municipal, o senhor. ANDRÉ LU|Z SAMPAIo CARDOSO, portador do RG r,.'
746013930/SSP-BA, e CPF n" 916.397.19*04, residente e domiciliado na Rua Glória Sampaio,
M 47, Centrc, nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE. e do outro lado a empresa
RAMON IADEU DE OLIVÊiRA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 21.ô74.902/0001-83, com sede à
Avenida José Sampaio, 08, Centro, SouÍo SoareVBa, CEP : 46.99G000, representada nesle ato
pelo senhor RATOM TADEU DE OLIWRA, inscrito no CPF sob no 060.738.94í11 e RG
1515482421 SSP-8Á, doravante denominado Ê9NI'RATADIL onde a CONTRATANTE. uülizando
suas prcnogativas /ega,s, attigo 24, inciso ll, da Lei 8.666 de 21 de iunho de 1993 e alterações
posterbres, resolvem e acordam na celebração do presente ,NSIRUMENIO CONTPATUAL,
mediante as cláusulas a seguir

ctÁusuLA t - Do oBJEflvo E REGTME DE ÊXECUçÃO:

O presente contrato tem por objetivo a prestação de seviços para atender despesas com servlços
em gestão de tecnologia da informação e supode técnico remoto e presencial (Transparência

Publica e Ácesso á lnfomaçÃo), desenvolvimento e implantação de prcietos e de soruções
informatizadas am Tecnologia da lnfomação e Comunicação, bem como alimentação de
infomações referentes as diyersâs Secretánas ê Selores desta Prefeitura junto ao yveó Site "

isoulosoares.ba. gov.br", de acordo com as exigências da Lei de Ácesso â lnformação no 12.527,
confotme interesse da Secretaria Municipal de Administração Geral, deste Município.

§ í"; Os serviÇos serâo exeattados coÍn o regime descrito no aft. 6", inciso Vlll, letra (a), da Lei
8.66d199s.

CLÁUSULA II - DO UALOR E COA'D'COES DE PAGAMENTO :

CLÁUSULA III - DO PERIODO DE VIGENCIA:

Para cumprimento do que trata a àLÁUSULA l, a CONTRATANTE pagará a CONTRAÍADA o
valor mensal de R$ 1 .450,00 (mil e quatro@ntos e cinquenta reais), pertazendo o valor global de
R$ 15.950,00 (quinze mil e nove@ntos e cinquenta reais), conforme proposta do licitante em
anexo.
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O presente contrato se inicia no dia 01/0A2022 e expira-se no dia 31/142022, término dos
serviços, frndo este prazo as paftes não terão nenhuma obrigação para com a outra, salvo
pagamentos que por ventura estejam em atraso.

âLASULA w- DO CRÉDITO ORçArENTÁRIO:

Ás despesas decf,nentes da execução deste contrato coneÉo por conta da seguinte dotação:

CLÁUSULA V - DA NEGAÍIUA DE RELAçÃO DE EMPREGO.

O pÍeserte contrato não tem nem gera quaisquer vínculos empregatícios, signilicando
tão-somente prcstação de servços.

CLÁUSULA Y'- DA RESC'SÃO:

O Nesente contrato será rcscindido na oanência das âpóÍeses prey,sÍas em especial nos
Attigos 77 e 78, bem como a qualquer dispsiüvo da Lei n" 8.666/93 e suas posfenores alterações
e, airrdâ nos segulhÍes casos.'

§ 1' - lnadimpéncia de qualquer cláusula ou condição deste @ntrato, por infnçâo de uma das
panes, quando notificado por escrito pela parte não infratora e não atendida no prazo de 30 (trinta)
dias;

§ 2" - TransfeÉncia das obrigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a tereiros, sem a
expressa autoização e @ncordância de ambas as parÍes, por escrito;

§ 4' - Por atraso superior a 30 ffnnta) dias dos pagamentos devidos pela Administraçáo conforme
previsto na Lei 8.66U93, de 21.06.93, ai. 78, inciso X\/;

CLÁUSULAVII - DO REAJIJSTE E ADITAMENTO:

O presente contrato Wderá ser reajustado deste que ocona fator ecanômico gue afete o equilibio
econômico do mesmo, sendo tal reajuste no limite do índice inflacionáio ofrcial, divulgado pelo
Govemo Federal, mediante a celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA VIII _ DAS PENALIDADES:

Unidade Orçamentária: 02.02.01 - Secretaia Municipal de Administração Geral.
Projeto/Atividade: 2008 - Desenvolvimento e Manut. das A@es da Sec. de Administração GenL
Classiftcação Eanômica: 33903900 - OutÍos Serviçús de Ierce,Tos - Pesso a Jurídica.
Fonte: 00 - Recursos Odinário

§ 3" - Por qualquer uma das paftes, através de aviso prévio por escrito com anteedência mÍnima
de 60 (sessenta) dias,'
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O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93 a qual as parÍes se suieitam para resalução dos
casos em gue esle instrumento frr omr'sso, aplicando as penalidades previsÍas nos Artbtos 86 a
88, da mencionada Lei, que as partes declaram ter pleno conhecimento do teor e ainda.
I - Adveftência escrrta, quando se tratar de infraçáo leve, a iuízo da CONTRATANTE;
il - Multa diáia equivalente a 2yo (dois por cento) do valor global do contrato;
/// - Suspe/,sáo temporária de participação em licitação e impedimento de @ntntar com
Administraçáo Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

CI-AUSULA IX. DA FUNDAMENTAçÁO LEGAL:

O presente contrato tem fulcro legal no Ad. 37, inciso lX da CE na Lei Municipal no. 0277/2N1
Att.2o, item V alíneas "a" e "b" e Legislação Previdenciária e Fiscal, lei 866 93 e suas anerações
postenores.

Parágrafo único. Pelos sêrv,ços enumerados nos iÍens acima, esclarece-se que as despesas
serão computadas da segu,rte forma: 50%o (cinqüenta) por @nto dos servips seráo nmputados
em pessoal e 50%o (cinqüenta) por cento, serão computados em insumos, no intuito de não ser

contabilizado todo o valor dentro do limite estipulado no art. da Lei 101/00 de Responsabilidade
Fiscal.

A prestação de servrbos deste contrato sP.rá fiscalizada pelo seruidor Rodtigo Vieira Andrade,
inscito no CPF de n.o 035.303.54í97, poftador da Matricula de n.o 571, pan exercer as

atibuições de Ge§or de Contntos Administntivos do Poder Executivo Municipal, anforme
Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no
Diário Oficial do Municipio.

CLÁUSULAXi/I- DO FORO:

Fica eteito o Foro desta Comarca de Souto Soares para diimir eventuais dwidas &cr,nentes da

e xe c u ç ã o d e ste co n trato.

As parfes contratantes obigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer titulo, cumpir o
presente contrato. E, por estarcm justos e conÍratados, asstnarn o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor, o representante da CONTRATANTE e o CONTRATADO. iuntamente com

as Íestemunâas, abaixo e a tudo presentes, para que se prcduzam os efeitos legais.

SouÍo Soares-8Á, 01 de Fevereiro de 2021.

CLÁUSULA X - DA ALÍERAçÃO ÜO CONTRATO :

O presente termo poderá ser alterado de @mum acordo, mediante a cêlebração de termo aditivo.

CLÁUSULA XI - DA Fl,SCAUzr'.çÃO DO CONTFATO :
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CARDOSO TADEU DE LTDA
CNPJ: 21.671.902/(nU 83
CONTRATADA

L
Prefeito ,iunícipal
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
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