
PREFEITURA

o LAURO
,W. DE FREITAS

PREGAO ELETRONICO - N° 012/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 07809/2020.p“Cj BLIC ADO
ljQro dlFrei!asJl(Ji(2oaZ

CONTRATO 16/2022
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'Aifloilio'Jorce de Oliveira Birne
M8ÿ#U?lifRE,TAS' inscrit0 no CNPJ/MF sob 0 N° 13-927.819/0001-40, com sede na Praga Jo3o Thiago dos

Santos' s/n, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal- Sr® Moema sabel

Passos Gramacho, e a empresa EDZA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF, sob o

N° 63.219.026/0001-45,com sede na Av. Tancredo Neves, 1543, Centro Empresarial Edificio Garcia D’Avila, Sala 1104, Caminho das

Arvores, Salvador, Bahia, CEP: 41.820-021, neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais, doravante denominada

m
O

CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, mediante as clausulas e condigSes a

seguirenunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAQAO DE RECURSOS TSCNICOS, TECNOL6GICOS E

LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA

PREFEITURA,CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA ANEXO NO EDITAL.

CLAUSULA SEGUNDA -FUNDAMENTAQAO LEGAL

2.1. A fundamentagao legal do presente Certame 6 a Lei 10.520/02, Decretos municipais 2355,2356/2005e, subsidiariamente, pela Lei

N° 8.666, de 21/06/1993.

CLAUSULA TERCEIRA-DOCUMENTAQAO COMPLEMENTAR

3.1. Integram e complementam este termo de Contrato, no que n§o o contraria, ato convocatbrio, a Proposta da CONTRATADA e

demais documentos integrantes e constitutivos do procedimento lidtatbrio, Pregao Eletronico N° 012/2021, constante no Processo

Administrative de N°07809/2020.

CLAUSULA QUARTA -PRAZOS

4.1.Conforme descrito no item dos Servigos, podendo ser definido pelo OrgSo ou Entidade Requisitante, em comum acordo com a

licitante vencedora por meio de cronograma aprovado por ambas as partes;

4.2. O prazo mbximo de 60 (sessenta) dias em comum acordo com a licitante ganhadora por meio de cronograma aprovado pelos

contratantes para o inicio do servigo;

4.3. O contrato terb vigbneia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado oportunamente,

conforme interesse das partes, ou por interesse da AdministragSo, nos termos do artigo 51 da Lei n° 8.245/91.

PARAGRAFO PRIMEIRO: £ de responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos materiais/ servigos no local designado no Termo

de Referenda.

CLAUSULA QUINTA -DO PREQO

5.1. A CONTRATANTE pagarb a CONTRATADA, pelo objeto do presente contrato, o menor prego global, de R$ 3.399.999,96 (tres

milhdes, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) conforme apresentado na Proposta

da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Est3o inclusos no valor previsto nesta Clbusula, todos os tributos, contribuigSes e encargos trabalhistas
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incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislagdo em vigor, bem como todas as despesas e custos, diretos e

indiretos, como tambdm os lucros da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes ao objeto da presente licitagdo estario incluidas nos pregos propostos, sendo

de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA SEXTA -DOTAQAO ORQAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da execugao deste Contrato sera no presente exercicio com recursos orgamentarios das contratantes

assim classificados:

02.06.2024.339040-00 - SECAD

02.04.2022.339040-00 - SEGOV

02.07.2137.339040-00 - SEFAZ

02.12.2030.339040-00 - SEMDESC

02.10.2028.339040-00 •SEMED

CLAUSULA SETIMA - FORMA DE PAGAMENTO

7.1.0 pagamento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da certificagao de que o servigo foi aceito e devidamente

atestado, mediante a apresentagdo de Nota Fiscal/Fatura contendo o n° do CNPJ da empresa, n° da conta bancaria, nome do banco

e da respectiva agenda bancaria, boleto bancario;

7.2.No caso de incorregSo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serao os mesmos restituidos a adjudicataria

para as corregdes necessarias, nao respondendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas por quaisquer resultantes de atrasos na

liquidagao dos pagamentos correspondentes;

7.3. Serdo efetuadas as retengoes na Fonte dos impostos, conforme Legislagao vigente;

7.4.Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigag§o financeira que Ihe for

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual, sem que isso gere direito a acrescimos de qualquer natureza;

7.5.Qualquer atraso ocorrido na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos exigidos como condigdo de pagamento por

parte da CONTRATADA, importara em prorrogagao automÿtica do prazo de vencimento da obrigagdo do Contratante.

CLAUSULA OITAVA - TRANSFERENCE DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA ndo podera transferir ou ceder o presente Contrato, sob pena de rescisao do ajuste.

CLAUSULA NONA -DEVERES DO CONTRATADO

9.1. Alem de atender todos os requisitos e obrigagoes prevista no termo de referenda, a empresa contratada, durante a vigencia do

respectivo servigo, compromete-se a:

9.2. Manter durante toda a execugao do servigo, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condig&es de

habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagSo;

9.3. Responsabilizar-se por todos os onus referentes aos servigos objeto deste termo de referenda; garantir absoluto sigilo sobre todos

os processos, informagSes e quaisquer outros dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - BA, em fungSo

das peculiaridades dos servigos a serem prestados;

9.4. Indicar um profissional para atuar como preposto da EMPRESA para tratar das questdes relativas d execugao dos servigos e ao

faturamento;

9.5. Exigir dos seus empregados, quando em servigo nas dependdncias da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - BA, o uso

obrigatorio de crachas de identificagdo;
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9.6. Fomecer os equipamentos de acordo com as configuragoes tecnicas determinadas pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

neste Termo de Referenda;

9.7. Entregar os equipamentos novos (caso seja necessario para prestagao do servigo), sem utilizagao anterior, embalados

adequadamente, de forma que os proteja contra avarias e garanta a completa seguranga durante o transporte;

9.8. Entregar os equipamentos do servigo (caso seja necessario para execugao do mesmo) nos locais indicados pela Prefeitura

Municipal de Lauro de Freitas, no prazo estabelecido;

9.9. Remover, apos a entrega dos equipamentos (caso seja necessario para execugao do servigo objeto deste termo) qualquer residuo

oriundo dessa atividade;

9.10. Disponibilizar os equipamentos (caso seja necessario para execugSo do servigo objeto deste termo) sempre providos de

consumiveis, pegas e acessbrios e em condigoes de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender as demandas estimadas

constantesno termo de referenda,

9.11. Responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisigao, recebimento, estocagem, transporte e distribuigao dos

equipamentos (caso seja necessario para execugao do servigo objeto deste termo);

9.12. Obedecer rigorosamente as normas e procedimentos de seguranga implementados no ambiente da Prefeitura Municipal de Lauro

de Freitas - BA;

9.13. Ter pleno dominio geografico do municipio. O que significa n3o haver nenhuma dependence da CONTRATANTE no sentido de

localizar o ponto de atendimento, baseado nos CEP's fornecidos no Anexo II;

9.14. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condigbes, no prazo e locais indicados pela contratante, em estrita observance das

especificagoes deste Termo de Reference e da proposta, acompanhada da respectiva nota fiscal juntamente com todas as

regularidades fiscais em dia;

9.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 17 a 27, do Codigo de Defesa

do Consumidor (Lei N° 8.078, de 1990);

9.16. Se apos o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirb o item no prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por faz, e-mail ou outro meio habil;

9.17. Comunicar por escrito a AdministragSo, qualquer anormalidade de carbter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar

necessario;

9.18. Acatar as determinagQes dos responsaveis pelo recebimento e conference dos materiais;

9.19. O fornecimento do servigo, de cada nota de empenho, devera ocorrer em parcela unica;

9.20. Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato;

9.21. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratagao, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros,

encargos sociais e trabalhistas;

9.22. Tomar as medidas corretivas cablveis, desde que possiveis, tao logo seja notificada por escrito, de algum problema constatado

nos sistemas a serem licenciados;

9.23. Manter total sigilo das informagoes constantes dos arquivos da contratante, caso eventualmente seja necessario, devera

disponibilizb-lo para a solugSo das pendencias e ou problemas verificados;

9.24. Permitir que a contratante efetue mensalmente a execugao de 01 (uma) copia dos arquivos fornecidos nos meios magnbticos

originais do produto contratado, em formato CSV (Comma Separated Values) para fins de seguranga (“backup"), com a finalidade

exclusiva de propiciar a recomposigao do conteudo do meio fisico original em casos de perda de seus arquivos, na forma do inciso I,

do Artigo 6°, da Lei N° 9.609/98;

9.25. Disponibilizar sem onus a contratante, o uso dos sistemas a serem licenciados por ate 06 (seis) meses apos o final do contrato;

9.26. Fomecer a contratante as novas implementagoes e as corregbes dos eventuais erros existentes no produto licenciado, entre os

quais se definem as incorregSes encontradas entre as especificagoes contidas na documentagSo dos mesi e a sua operagao;
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9.27. Manter em seu quadra de funcionarios, tecnicos aptos a efetuara assistencia tecnica adequada ao contratante, usuario das

versdes implantadas e liberadas;

9.28. Responsabilizar-se. unica e exclusivamente, por todo e qualquer pagamento de ordem trabalhista, previdenciaria e encargos

sociais, decorrente dos seus tecnicos na prestagao dos servigos, nas dependences do estabelecimento do contratante;

9.29. Prestar assistencia ao contratante, solucionando duvidas na implantagio e durante o processamento do sistema. Essa

assistencia poderb ser por escrito, e-mail, telefone, visita a sede do contratante ou na prbpria sede da contratada;

9.30. A CONTRATADA deverb confeccionar um Plano de Migragbo de Dados a ser aprovado pela CONTRATANTE, considerando as

informagbes existentes no legado conforme Anexo 1A;

9.31. Apos aprovagao do piano de Migragbo de Dados e fomecimento pela CONTRATANTE dos arquivos contendo as informagbes

do atual sistema. a CONTRATADA terb o prazo maximo de 30 (trinta) dias para concluir a migragao de dados do sistema existente.

CLAUSULA DECIMA -DAS OBRIGAS&ES DA CONTRATANTE

10.1. Assegurar-se da boa qualidade dos objetos fornecidos para efetuar o pagamento ao Licitante Vencedor, quando da sua

contratagbo, de acordo com o prego, os prazos e as condigoes estipuladas no Termo de Referenda;

10.2. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto deste contrato, bem como o pagamento das taxas e impostos, empregados e

demais despesas necessbrias ao bom andamento dos servigos;

10.3. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execugbo do objeto deste contrato diligenciando nos

casos que exigem providencias corretivas;

10.4. Aplicar a Adjudicateria as sangbes regulamentares legais e contratuais;

10.5. Receber provisoriamente o material mediante regular aferigao de quantitativos disponibilizando local, data e horario;

10.6. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes

constantes do Termo de Referenda e da proposta, para fins de aceitagbo e recebimento defmitivos;

10.7. Notificar o fomecedor, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos fomeddos, para que

sejam corrigidos;

10.8. Prestar as informagbes e os esdarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solidtados pelo fomecedor;

10.9. Acompanhar e fiscalizar a execugao do fomecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do

objeto contratado e seu aceite.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES

11.1. A penalidade para o nao cumprimento do SLA (tempo de atendimento) sere de 1% ao dia do valor mensal do servigo;

11.2.0 descumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, sem justificativas aceitas pela Administragbo

Publics, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar, isolada ou cumulativamente, as sangbes administrativas

de advertencia, multas e impedimento de licitar e contratar com o municipio;

11.3. As sangbes administrativas serao aplicadas de acordo com a gravidade das infragbes cometidas pela CONTRATADA e nos

seguintes casos:

11.4. Advertencia, nos casos de descumprimento parcial do servigo (do objeto), a criterio da CONTRATANTE;

11.5. Multa moratbria de 0,3% (trbs decimos por cento) sobre o valor da parcels inadimplida, a partir do 1° (primeiro) dia de atraso na

entrega ou atraso do servigo, ate o 30° (trigesimo) dia;

11.6. Multa moratbria de 0,5% (cinco dbcimos por cento) sobre o valor da parcels inadimplida, a partir do 31° (trigesimo primeiro) dia

de atraso na entrega do servigo, ate o 60° (sexagesimo) dia, a partir do qual serb considerada inexecugbo total da parcels, cumulada

com multa compensatbria de ate 15% sobre o valor do empenho;

11.7. Impedimento de licitar e contratar com o municipio, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, para as hipbteses prevjstas no art. 7° da
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Lei 10.520/2002;

11.8. Para as hipdteses de descumprimento parcial do servigo objeto deste contrato, sera aplicada multa compensatdria de ate 10 %

(dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho.

11.8.1. Considerar-se-a descumprimento parcial do servigo objeto deste contrato, sem prejulzo das demais hipdteses previstas na

legislagdo:

11.8.2. Servigos diversos do objeto especificado no Termo de Referenda ou do ofereddo pelo Licitante Vencedor em sua proposta,

hipotese em que o recebimento podera ser rejeitado;

11.8.3. O servigo feito de forma diversa dosolicitado;

11.8.4. A criterio da Administragao, caso seja conveniente e oportuno, na hipotese de descumprimento pardal prevista no subitem

11.8, podera aceitar o objeto, sem prejulzo da glosa na Nota de Empenho e da multa compensators do valor correspondente a parcela

nSo cumprida;

11.9. Para as hipdteses de descumprimento total do servigo objeto do termo, sera aplicada multa compensatdria de ate 15% (quinze

por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, considerar-se-d descumprimento total do servigo objeto deste contrato:

11.9.1. A recusa injustificada em receber a nota de empenho;

11.9.2. Reinciddncia nas hipdteses previstas nas alineas do subitem 11.2;

11.9.3. Quaisquer das Sangdes Administrativas poderdo, a juizo da Administragao e havendo compatibilidade, ser aplicadas de forma

concomitante;

11.9.4. O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fomecedor;

11.9.5. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fomecedor obrigado a recolher a importdncia devida no prazo de 15 (quinze)

dias, contados da comunicagdo oficial;

11.9.6. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo fomecedor, este sera encaminhado para inscrigao em

divida ativa;

11.9.7. Para a hipdtese de aplicagdo das Sangdes Administrativas o Municipio de Lauro de Freitas obedecera aos procedimentos

legais especificos para cada caso;

11.9.8. A aplicagdo das referidas Sangdes Administrativas nao obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos

causados a Administragao Publica;

11.9.9. Em caso de ndo regularizagao da documentagio entregue anexa a nota fiscal, apds o decurso do prazo concedido pela

CONTRATANTE, sera aplicada multa de 15% sobre o valor do empenho.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DO REAJUSTE

12.1. A criterio da Contratante, em havendo prorrogagdo, os pregos sofrerdo reajuste anual, calculado pela variagio acumulada do

Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC, do Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, contado a partir da data

do inicio do contrato, ou conforme acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DO ADITAMENTO

13.1. O presente Contrato podera ser alterado ou prorrogado mediante a celebragio de termo aditivo, desde que presente alguma das

hipoteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -RECISAO CONTRATUAL

14.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cteusulas e condigSes estabelecidas no presente

CONTRATO,assegurate a CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificagao.atraves de oficio, entregue

diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a criterio da CONTRATANTE declarar rescindido o presente
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CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais penalidades previstas na

Lei N° 8.666/93.

14.2. O presente CONTRATO poderci, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei N°8.666/93.

14.3. No caso de rescis§o por raz6es de interesse publico, a CONTRATANTE enviara A CONTRATADA aviso previo, com

antecedencia de 30 (trinta) dias.

14.4. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagSo judicial ou extrajudicial, nos casos previstos

nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N°8.666/93.

14.5. Em qualquer caso de rescis§o sera observado o paragrafo Cmico do Artigo 78 da Lei N°8.666/93.

14.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administrate, em caso de rescisAo administrativa prevista no Art. 77 da Lei

N°8.666/93.

PARAGRAFO UNICO: O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigao judicial ou extrajudicial para

apuragSo de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando acontratada:

a) Recusar-se a prestar os servigos de acordo com as especificagfies estabelecidas no Contrato.

b) Falir ou dissolver-se

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagSes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- FISCALIZAQAO

15.1. A CONTRATANTE fiscalizarS como Ihe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento das cteusulas e

condigOes estabelecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -FORO

16.1.Fica eleito o foro da Comarca de Lauro deFreitas/ Bahia, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com exclusSo de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, 6 expedido o presente Contrato em 04

(quatro) vias, que lido e achado conforme, 6 assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas, 31 de Janeiro de 2022.

c JOC

lUNICl'PIO DE LAURO DE FREITAS - CONTRATANTE
Sr*. Moemallsabel Passos Gramacho -Prefeita

TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO
Sr. Aiiton Florencio dps Santos - Secretario

' r—

SECRI

\ EDZA PLANEJAMENTCH CONSULTORIA E
INFORMATICA EIRElil - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

. 2 .

Lau(0 oe r

A; >

6


