
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREÇOS - N" 002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N" 23121/

CONTRATO N 203/2019

O MUNICIPîO DE LAURO DE FREITAS pess r 3:a le NRIC e e - seco e *
-

Da Praça Joac T-aan oos Santos - S-N i outro - l auto de Freit,o Baha msenta no GNPJ MF sob o N°

1 3
927 8 0 OL40 neste sto representado p«:L: Sra Prefeta Moesna Isabe Pawas Gimwoo doavete

er:-cata C NTPMANTE e a e-a-esa EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVlÇOS LTDA no a

no GNPJ MF sob o N" in 989 68]DO1.00 sed ada na AverÞda
i ui: Tarquinto Pontes .2729 Cond Eærtro

Co,1ercat AMrtec Nrnte Sala .91 Pita,au as Law de F eLP 8^ neste Mo 'eWesertado na Lu,M

trivadas w1etram o presente l'antrato rntwamte as Clausulas e forvhções a wouir enunt adas

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1, O posmite Connato resultante da Tomada de Preços - N" 002/2019, nos termos do g
Administrativo - N" 23121/2018 fem or ooieto Contratação de Empresa Especializada na Prestacao

de Serviços de Segurança da informacho (Ntvel Logico) e Admmistraçào com Suporte a Redes de

Computadores para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA,

Conforme Planilha e Projeto Basico anexo neste Editat Requisitado pela Secretaria Municipal da

Fazenda.

L2. O presente Contrato poderá sofrer acréscimos ou supressoas em conformidade com o Artigo 85, de Lei
N* 8JSSSIS3, sendo que as supressões poderho exceder este percentual, caso ha a acordo entre as partem

conforme preconiza o § 2" do referido Artigo

1.3. Imagram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital de Tomada de Praços - N"

00212019. seus Anexos e a Proposto de Preços de CONTRATADA

CLÅUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA

LL O prazo para contratação sarà de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrog vets

de acordo com o att ST, u da Lei 8606/93, conforme a necessidadeda contratante

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇAO:

3.L 018010 do presente Contrato será executado sob regime de empreite i > - we

previsto na PlanitheOrgamentária apresentada pela CONTRATADA, em sua Proposta de Pyeços.
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3.2. Os serviços serho pagos mensairnente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas

previamente peta CONTRATANTE. através da rrediçäo de Serviços Executados

CLÁUSULA QUARTA VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execução do objeto deste Contrato é estimado ern R$144.000,00 -
( Cento e quarenta

e quatro mil reais}.

4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correrão por coma dos recursos consignados no

orr;amentoMunicipal para o presente exercicto, conforme rubrica

02.0700.2025.339040.00.

CLÁUSULA QUINTA - FORMAS E CONDiÇÕES DE PAGAMENTO:

5,1. O pagamento sera mensal em 12 (doze) parcelas iguais

5.2. A proponente deverá apresentar ,unto a Secretana Municipal da Fazenda corro ocnd;ção para

recebirnentos dos pagamentos devidos os sequintes documemos

a) Certidões Negativas de Débitos co INSS.

b) Certificado de Regularadadeda FGTS - CRF

c) Certidão Negativa de Tnbutos Municipais

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E RETENÇÄO:

6.1. Para Garantia do fief e exato cumprimento de todas as 004989 es contratuais, a CONTRATADA terà
que prestar garantia nos termos do §

1* do Art 56 da Lei No 8 666/93 no percentual de SA %Joinco por
gemeldo valor deste Contrato;

6.2. A Capçëo em Dinheiro será atuaWrada monetariamente. Cauêño em Títulos da DMda Publica, Seguro
Garantia ou Fiança Bancária, n40 renderão juros ou correêño monetária, ressalvado os direitos inerentes
aos próprios Títulos depositados.

6.3. A CONTRATANTE poderá descontar de valor da Garantia Contratual a iripodencra que a qualque'

título lhe for devida pela CONTRATADA;

6.4, A Caução de Garantia de fiel cumpnmento das obngações contratuais sera devolvida a CONTRATADA
após a lavratura da Termo de Encerramento das obagações pactuadas

I
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CLÀUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

7.1. A EMPRESA durante a vigencia do respectwo contrato. Compromete-sea

7.1.1. Manter durante toda a execuÇào do contrato em compatibedade com as abr gaÇões oor e:a

assumidas todas as condições de habilitaçào e qualficação e×;gidas na licitaçâo

7.1.2. Responsabthzar-sepor todos os enus re'erentes aos sen. gos objeto deste projeto basico

7.1.3. Garantir absoluta sigilo sobre todos os processos aformações e quaisquer outros dados

disponibihzadospela PMLF. em funçåo das pecubandadesdos serviços a serem prestados.

7.1.4. Indicar um profissional para atuar como prepasto da EMPRESA para tratar das questões relatwas a

execuç8o dos serviços e ao faturamento;

715. Disponibilizar de um técnico para suporteffsico locat quando houver necessidade;

718 Exigir dos seus empregados; quando em serviço nas dependências da PMLF, o uso obrigatório de

crachés deidentificaçëo;

7 7. Famecer os equîpamentos de acordo com as configuraçóss técnicas determinadas pela PMLF neste

projeto basico

7.1.8. Fornecer os suprimentos de aco'do com as caracteosticas deterstnadas pela PML F

7.1.9. Entregar e ativar os equ:pamentos contratados nos locais indicados pela PMLF, no prazo

estabelecido

7.1.10. Rernover apos a nstalaçàc dos equipamentos. qualquer resicuo onundo dessa atividade

7.1.11 Disponibihzar os equipamertos sempre prov:dos de consumiveis peças e acessonos e ern

condiçöes de funcionarrento pleno e de qualidade de forma a atender as demandas estimadas constantes

no olojeto Desico,

7.1.12. Obedecer ngorosamente as normas e procedimertos de selgurança imolementados no ambiente da

PMLF

7.1.13 Emitir relatóno sintetico niensa das atividades reahladas
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CLÃUSULA OITAVA - OBRIGAÇÖES DA CONTRATANTE:

8.1. Campar os cornpromissos financeiros assumidos com a EMPRESA a ser contratada, em conformidade

com o contrato, no prazo estabelecido, mediante as notas fiscarsifaturas. devidamente atestadas por cada

localidade

82. Fornecer e colocar a disposição da EMPRESA a ser contratada todos os elementos e mformações que

se fizerem necessanos à prestação dos serviços, conforme especificado neste projeto báseco

8.3. Nottficar, formal e tempestivamente, a EMPRESA a ser contratada sobre quaisquer luegulandades

observadas

8.4. Acompanhar e fiscabzar a execução do contrato por meio de um servidor, especialmente designado

que anotará em registro própno. todas as ocorrene:as relacionadas ao contrato

8.5. Exigir o cumpnmento de todos os compromissos assumiaos pela EMPRESA a ser contratada de

acordo com os termos de sua proposta comercial do contrato e do edital da bestação

8.6. Permitsr o avre acesso dos empregados da EMPRESA a ser contratada, às dependências da PMLF. no

que tange a execução dos serviços

8.7. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes 80 objeto do contrato, que vanitam a ser

solicitados pela EMPRESA a ser contratada.

8.8. Promover caso necessano auditona técnica e operacional do ambiente e recursos utibzados pela

EMPRESA a ser contratada por meio de pessoal própno ou equipe de terceiros

8.9. Confenr toda documentaçåa gerada e apresentada durante a execuçâo dos serviços. efetuando o seu

ateste quando estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos no contrato

8.10. Fornecer a Secretaria Muricipa Fazenda necessána Hocal ' sico, pontos elétncos e contos de acesso

a rede senhas de segurança da rede) para instalação do sisterria

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÖES ADMINISTRATIVAS:

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administraçào podera garantida a prévia defesa apitoar

à contratada, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguntes sanções

a) advenencia

b) muita
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c) suspensâo temporaria de participação em bcitaçáo e impedimento de contratar com a Aarn nistração, por

crazo nào supenor a 2 (dossi anos

d) declaraçåo de inidoneidade para licita' ou contratar com a AdmirustrageoPubbca enouanto perdurarem

os motwos determinantes da punição ou ate que seja promovica a reabilitaçào perante a propna autondade

que aplicou a penandade oue sera concedida sempre aue o contratado ressarcir a Administraçâo pelos

prejutzos resultantes e após decorndo o prazo da sançào ap cada com base na al nea antenor

9.2, Se a mutta aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderà o

contratado pela sua diferença, que serà descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administraçâo ou cobrada judicialmente,

9.3. O valor das multas podera ser descontado da nota fiscal ou do credito ex,stente na PMLF em relaçáo a

contratada Caso o valor ca multa seja supenor ao crèdito existerte a diferença sera cobrada na forma da

lei

9.4. As multas e outras sançóes aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniencia

adininistrativa, mediante ato da Administraçëo,devidamente justificado,

S.S. As sanções aqui prevîstas s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente,som prejuizo de outras medidas cabíveis

CLÁUSULA DECIMA - DAS MULTAS

10.1. Ocorrendo atraso iryustificado na execuçäo do objeto contrataal. sem prejuizo da utilização pela

CONTRATANTE da iaculdade prev•sta na Clausula Dèctma Terceira deste Contrato e disposto no §1 do

Artigo 86, da Lei Federal N°8 666/93, a CONTRATADA aphearà a CONTRATADA as seguintes muitas

10.1.1. 0 1¾ (zero virgula um por cento) sobre a valor do presente Contrato, por dia de atraso em até 30

(tanta) dias, em relaÇáo ao inico e/ou teromo de quaisquer das atividades constantes da Autor zaçâo dos

Serviços deterrrmados pela CONTRATADA, e

10.12. 0 2 izero virgula dois por cento; sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima de

30(tama't dias em relaçäo ao inicio e/ou tèrmino de quaisquer das atvidades constantes da Autonzaçâo dos

Serviços deteromado pela CONTRATADA

10.2. Pela inexecução total ou parcial da Autorizaçáo de Serviços coderào ser acheadas as seguintes

muitas

Laeso
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10.2.2. A a o corresencese a doNeo.;a de creço de:weav ce nova Leiaçáo uma o mesmo i,

10.3. Aplicadas as multas a CONTRATANIF as descontare no pomeiro pagamento que fizer a

CONTRATADA V:>ao apos sua =moosçán respondendo egualmente a caução orev:sta neste Contrato

10.4 As , das cae. Mas nesta l a 5-0 mile te"~ Larab opensator: " as "Ne veente orec e

corsecuente,wme , paga eet i et er,e a C WRATADA de recara;ao m eve as penas e

danos que 10 seu a:o .enhar, acarr

10.5. As multa ,00 autonornas e m;So de uma neo em M a apheação de ouua

101 A CONTMTANTE poder pre utro dos deposto no item 10.6, daga Cordrato, descortfar

pagamento das faturas referentes aos serviêm, impoMndas que a qualquer título, the sgam devidas pela

CONTRATADA em razâo deste o otros Cokatos;

148. A adtas MMas nesta MM auto atum of pgwra

10c9. As mu apécadas ok whaam a sanções que e konge ye n a ser impostos a

autoridadescompetenWB;

CLAusutA otomA PRumA ace NotAs Fiscus

1L1.t A CN HATANiE quando funb retantora cesontæ nos prazos da Ivi d pagamentos qw
eferbar es tob a a o es .er ohr 9000 a TWTRA

T ADA > b 3;âc meen?

111 Se, doma o ym de vgba dma Co Mm criados VWW s, o mem

modkaçðu ma quotas atuais, de Wma a mi nente magomr o de o ónus M
mMratantes, revistas os reis Ms valores, a m de Mequè40s a esos modific

,

Campensanth:a w na porneira opomenahuk quaisquer ditewn. 6 ostWtantes dessas alteMÇ es
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

demás salas con us a

1212. A nobserv8nc por pad da C NTRATADA das espec óss da C NTRATANTE;

12 1

aprovaçâo escrita NTRATANTE, nos temma da Cawk No deste C ©;

12.tA impericia, noghgénciaou kaprud&nciapor parte da CONTNTADA, na execu o das e te

connta

12.11 O Maatandimento às determiaçóss da fisca zaçáo da COWTRATANTE;

1216. O comebmenb reitera de ¾¾as, na aracuçño este naWmente pela CONTRATADA anotadas

em A Mprio repostma da CONTWANTE

12. J. A decretaçAode falênda, insel ncia ou recuperaçëo ud ciel & CONTRATADA durante a execução

12171 No caso A mapeg jum & Inh¾ & N TANTE mater o ntrato o

nog conkob de determinadas aWäges neemórias à em

12 1 8 A d ssok da : NTRA MDA

1219. A Wier ud o a mgh fin¾e ou un¾a da WNTMTAD w a u¾ &
CONTRATANTE Mpd que a amp deste con

12 2

12.2 1 :-
_

¡

Lau
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124. A CONTRATADA pedea em Lavor da NTRATANTE o acelo a reMutacác de Tu;Ao e das

12 il9;

12 5. Em caso de a resc sho ser resultan e de inadimplemento conUniual por qualquer dos

C NTRATANTES wra a parte ore udicada se Me zaca no terrmas do disposta 10 Par µA 2° de

12.51 We mie se equipama a ge stos nas Plandhas aiuta nio Menudos, dednadu aos

og e ativims conhome u upecific sta Conttrakt estacado, p seu m 4¾mente
atuakade,acrasd de despesas ¾ tonsportes, o ihomt

12 6. A CONTMTANTEapós nogbr a CONTRATADA da rescia&o contratuk tomrá posse ime¢¾ata das

efeWamenta p execubh, Motes deMe WWW, bem ma & Ms a meMais

exoter a, devendo, µ&m, o pm m¾mo de 20 (vinta) dias, conta:M a parbr da a

apresenar um relatóriocompleto e avdaçâo detalhada, historiando as rarðes da meets&o;

12;SA A ady acima citak dwd su feim pm Comiss¾ a ser des e pela

C NTRATANTE mposta 03 trás) MadWS, sendo um escAM entre as a da

CONTRATANTE ouW & CONTRATADA, eo terceiro, que a presWA, entre pensa atheim;

12 81 A Comiss¾ terá um pmo de (vinte) dias a padr de sua costituigte, pm apresenta o de m

miaWam M, o qual seMrá o me ontas «*a a WNTRATARTEe a OONTMTADA

12,7. No caso de rescia o amghval do cent to a CONTRATADA penas µµnemos

mem dos no sumens 12 5 1 e 12 52:

12:8. Racindndo o (;ontrato, a CONTRATAM M um prazo de 10 (de ont em de

conk µm derw¾bhar o cam e M Ma kvre e &¾ped

la nornerados toris os demas eh neske nos Ma e 78 da i m Federa: N" E MGl93
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12.10. Cann an.:a hvnberv ma "notio cara resomk conaato:e nos terms dos in as i ou M co

AM 78 da t N 3 oc a em que o preda 'k dos serv'ços conUnuos convalados devem

pra O de vi 5 JOI'ab

1111 Em uer - de read w¾ g serho as pados à NTRANDA os:MWs de defm

e de recuma prov no Art 70 rafo ùnico, em Art M Lei WA R

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA REAJUSTAMENTO

ilt A c Contratanta, em en pro prm derão amW, atum pm
var ada (PC e ( nthes klona de Pre os ao Consumidor Amplo Especial) - OGE

a e kla ), Mr & M ce onm, onhos a

43 en n we prim* percen de majuste æg a ta da agaseng da

P & Preço S Pú¾ & þ¾am da Lag

CLÁUSULA OÊCHWAQUARTA - CONDIÇÒE;SGERAIS:

14 1 . E

ou a e a v neulados, nk pderâo, sob nenhum fundamento ou pretexto ser negociados, dados em garantia

oom a

141. Se de popriedade endwWa da CONTRATANTE os dat oss mapas desados, dagomm,
os endskos e qtaquer Wtros amentos elskados paa NTRATADA reWente ao ogato

lado

143 A CN ATANIE leseva wo do:ib de suspera i teroporm nente a secu ho deme C altrato
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CLAUSULA DECIMA QUINTA -- COMUNICAÇOES:

(SA & mune de omma gab abwho por eMa m a

carespondkea ou documento namin o mencionado-se o Mmero a o assumo WW¾s a este

Ma dem ser WhooWa was e endere orgs o dednatMo,

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

18.LAs sigem deste Contsto eigm ch marca Laura

m te e a agasm a gAuer dro, y mia M o que se a

Ey ustas a mŒa as assinam o presen mmo, em

ele na p eenês das testem:M awa

SERVIÇOS LTDA

R.G. C RG


