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Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
O Pregoeiro Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a
ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial nº 003/2020 realizado no dia 20/05/2020, às 08:30h, na Sede da
Prefeitura Municipal para Contratação de empresa para concessão de licença de uso de softwares de
gestão pública, contábil, recursos humanos, tributos e nota fiscal eletrônica para atender as necessidades
do Município, tendo como vencedora a seguinte licitante: FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA.
Valor Global: R$ 61.900,00 (sessenta e um mil e novecentos reais). Bom Jesus da Serra-Ba, 27 de Maio
de 2020. Jonis Gomes Moreno - Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
O Prefeito Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna
público o Resultado e HOMOLOGA o Pregão Presencial nº 003/2020 realizado no dia 20/05/2020, às
08:30h, na Sede da Prefeitura Municipal para Contratação de empresa para concessão de licença de uso
de softwares de gestão pública, contábil, recursos humanos, tributos e nota fiscal eletrônica para atender
as necessidades do Município, tendo como vencedora a seguinte licitante: FATOR SISTEMAS E
CONSULTORIAS LTDA. Valor Global: R$ 61.900,00 (sessenta e um mil e novecentos reais). Bom Jesus
da Serra-Ba, 01/06/2020. Edinaldo Meira Silva - Prefeito Municipal.
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RESUMO DE CONTRATO Nº 004-06/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba.
Contratada: Fator Sistemas e Consultorias Ltda.
Objeto: Concessão de licença de uso de softwares de gestão pública, contábil, recursos humanos,
tributos e nota fiscal eletrônica para atender as necessidades do Município.
Valor do contrato: R$ 40.275,00 (quarenta mil duzentos e setenta e cinco reais)
Data de Assinatura: 02 de Junho de 2020.
Prazo de duração: 07 (sete) meses.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 003/2020.
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RESUMO DE CONTRATO Nº 003-06/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba.
Contratada: Disembe Construções Ltda.
Objeto: Prestação de serviços Pavimentação em Paralelipípedo de Ruas do Povoado do Bonfim do
Amianto, zona rural do Município.
Valor do contrato: R$ 407.589,81 (quatrocentos e sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e
um centavos).
Data de Assinatura: 02 de Junho de 2020.
Prazo de duração: 04 (quatro) meses.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 001/2020.
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Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba
CONTRATO Nº 003-06/2020
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JESUS DA SERRA-BA E A EMPRESA
DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA NOS
TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA-BA, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob nº 16.418.709/0001-41 com Sede na Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na
cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Edinaldo Meira
Silva, brasileiro, maior, solteiro, portador da cédula de identidade nº 04.032.562-83, expedida pela SSP/BA e
cadastrado no CPF sob o nº 389.323.935-91, residente e domiciliado na Rua Deocleciano Teixeira Lopes, nº
14, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 11.366.233/0001-29, com sede na Praça Santo Antonio, nº 448, centro, na cidade de Mirante, Bahia,
representada neste ato por Emerson Silva Meira, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade
nº 07.872.960-23, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 993.486.245-04, residente e domiciliado na
Praça Santo Antonio, nº 464, centro, na cidade de Mirante, Bahia, doravante denominada CONTRATADA,
com base no Edital Tomada de Preços nº 001/2020, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de
1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços Pavimentação em Paralelipípedo de Ruas do
Povoado do Bonfim do Amianto, zona rural do Município, conforme Edital Tomada de Preços nº
001/2020.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços
nº 001/2020, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 407.589,81 (quatrocentos e sete mil
quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), resultante da multiplicação das quantidades
efetivamente executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da
CONTRATADA, objeto do Edital Tomada de Preços nº 001/2020.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos
de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KZ8EF2XAX9ZTXXXD0WVO1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
15 de Junho de 2020
6 - Ano - Nº 924

Bom Jesus da Serra

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-BA
Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, Bom Jesus da Serra-Ba
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da
obra junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de
07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 04 (quatro) meses, a contar da emissão da
data de assinatura do contrato.
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 001/2020, com base no inciso
II, do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
Órgão: 0308 - Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos
Programa/Atividade: 1.004 - Construção e Manutenção de Praças e Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE,
a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao
contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A
qualquer substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização
da CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução
dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo
1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes
multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial
da obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste
Contrato, pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de
eventuais perdas e/ou danos que seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser
assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
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6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório,
se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e
parágrafo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento
Definitivo”;
6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de
Débito - CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de
ordem administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em
poder da CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo
de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas
ou procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
6.4.8 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Gilvan Ambrósio da Silva,
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições
da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A)
às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas
no item 6.3 deste contrato.
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
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7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a
prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo,
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA,
as consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos
materiais colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a
ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado
por ela.
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta
de Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Bom Jesus da Serra-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Bom Jesus da Serra-Ba, 02 de Junho de 2020.

____________________________________
Edinaldo Meira Silva
Prefeito Municipal
Contratante
____________________________________
Disembe Construções Ltda
Contratada
TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 004-06/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA-BA
E A EMPRESA FATOR SISTEMAS E
CONSULTORIAS LTDA NOS TERMOS
ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA-BA, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob nº 16.418.709/0001-41 com Sede na Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na
cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Edinaldo Meira
Silva, brasileiro, maior, solteiro, portador da cédula de identidade nº 04.032.562-83, expedida pela SSP/BA e
cadastrado no CPF sob o nº 389.323.935-91, residente e domiciliado na Rua Deocleciano Teixeira Lopes, nº 14,
Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a
empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 08.003.823/0001-82, com sede na Av. Antonio Carlos Magalhães, nº 2501, sala 1011, bairro Brotas, na
cidade de Salvador, Bahia, representada neste ato por Alex Lima de Jesus, brasileiro, casado, empresário, com
registro de identidade nº 00884496916, expeidida pelo DETRAN/BA e cadastro no CPF nº 973.670.875-68,
residente e domiciliado na Rua dos Pintassilgos, nº 71, Edifício Portal do Mar, Apto 101, bairro Imbuí, na cidade
de Salvador, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666
de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, Lei nº 10.520/02, e no Pregão Presencial nº 003/2020,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Concessão de licença de uso de softwares
de gestão pública, contábil, recursos humanos, tributos e nota fiscal eletrônica para atender as
necessidades do Município, conforme especificações constantes no Edital da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nº 003/2020 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Prestação de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 40.275,00
(quarenta mil duzentos e setenta e cinco reais), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota
Fiscal e Recibo, após devidamente atestado a prestação dos serviços pela Secretaria Responsável, conforme
especificações da planilha abaixo:
Lote
01
02
03
04
05

Especificação
Serviços de Implantação, migração dos sistemas e licença de
softwares de gestão pública
Serviços de Locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade
Pública WEB
Serviços de Locação e Manutenção do sistema de recursos
humanos e folha de pagamento WEB
Serviços de Locação e Manutenção do sistema de Tributos
Serviços de Locação e Manutenção do Sistema de Nota Fiscal
Eletrônica
VALOR TOTAL

PREÇO - R$
Unitário
Total

Unid.

Quant.

UN

01

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

MÊS

07

R$ 1.200,00

R$ 8.400,00

MÊS

07

R$ 1.000,00

R$ 7.000,00

MÊS

07

R$ 1.125,00

R$ 7.875,00

MÊS

07

R$ 1.000,00

R$ 7.000,00
R$40.275,00

a) A Contratante pagará à Contratada os serviços de cada módulo em até 30 dias após a apresentação da
Nota Fiscal/fatura correspondente a cada módulo, de acordo com o cronograma físico financeiro
constante do Termo de Referência.
b) O pagamento somente será liberado após a finalização de cada módulo, devidamente aprovado pela
Gerência/Administrador de cada módulo.
c) A Contratante pagará a Contratada pelos serviços de suporte e manutenção técnica dos sistemas
mensalmente em até 30 dias após a apresentação da Nota Fiscal/fatura correspondente, devidamente
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)

aceita e atestada pelo órgão competente, a partir do primeiro mês após a conclusão da implantação,
conforme cronograma físico financeiro constante do Termo de Referência.
Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente das definida neste Contrato e no
Termo de Referência parte integrante deste contrato.
A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; Os pagamentos serão efetuados nas
modalidades “ordem de pagamento bancária” ou “duplicata em carteira”, devendo a adjudicatária
indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente.
O pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da
medição que atestar a execução da etapa dos serviços.
Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação da comprovação de Regularidade Fiscal
e Trabalhista;
É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços;
Das notas fiscais/faturas deverão constar, além dos preços da proposta aceita, o n.º da agência bancária,
o nome do banco e número da conta da empresa, n.º processo e n.º do contrato.
Obriga-se a Contratada, nos termos do art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93, manter durante a
execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.
Ocorrendo erros na Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas à Contratada para correção,
ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova
Nota Fiscal/Fatura.
Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:
i. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o
Contratante;
ii. Inadimplência das obrigações da Contratada para com o Município, por conta do estabelecido no
Contrato;
iii. Não execução dos serviços nas condições estabelecidas no contrato;
iv. Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas.

m) Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação
que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.
n) O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação, até o limite de
25% (vinte cinco por cento), de acordo com o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período,
limitado a 48 (quarenta e oito), conforme Lei nº 8.666/93.
§ 1º. No preço já estão inclusos todos os custos e despesas, taxas impostos, transporte e outros relacionados a
execução do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 01.27 - Secretaria Municipal de Finanças
Programa/Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria de Finanças
Classificação Econômica: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
7.1 - A solução integrada deverá ser instalada pela contratada, após a assinatura do termo de contrato, observado
o prazo de instalação informado na proposta e o disposto no Termo de Referência do Edital, parte integrante
deste contrato, sendo certo que todas as despesas necessárias correrão exclusivamente por conta da contratada.
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7.2 - Todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto do termo de contrato correrão exclusivamente
por conta da contratada, inclusive aquelas relacionadas com os programas em si, os serviços de instalação,
funcionamento, conversão total de dados, apresentação, treinamento de pessoal, além dos deslocamentos,
diárias, estadias, e, custo com pessoal para atendimentos técnicos “in-loco”, quando requisitado pela Prefeitura.
7.2.1- Por questão de segurança e para facilitar a participação dos usuários, a Prefeitura disponibilizará à
contratada local e estrutura necessária para realização dos treinamentos, sendo disponibilizados computadores,
mesas e cadeiras para acomodação dos usuários. Demais equipamentos, como projetor multimídia, tela de
projeção, equipamentos de áudio e vídeo, e materiais didáticos, ficarão a cargo da contratada.
7.3 - No caso de necessidade de atendimento in-loco, a Prefeitura notificará a contratada que terá o prazo
máximo de 12 (doze) horas para resolução do problema identificado. Em caso de necessidade de deslocamentos,
hospedagem e alimentação dos técnicos, as despesas correrão exclusivamente por conta da contratada, devendo
tais custos estar previstos no valor ofertado da manutenção mensal.
7.4 - Imediatamente após a assinatura do termo de contrato, a contratada deverá dar início aos trabalhos de
implantação da solução integrada e conversão dos dados contidos atualmente em uso pela Prefeitura. O prazo
máximo para que a solução integrada esteja totalmente implantada e plenamente operante em todas suas
funções, e, com todos os dados convertidos, não poderá ser superior a 20 (vinte) dias, contados da data da
assinatura do termo de contrato.
7.5 - Depois de implantado a solução integrada e convertido os dados, a empresa contratada deverá realizar a
apresentação oficial da nova solução aos usuários e técnicos da Prefeitura, visando apurar o efetivo atendimento
de todas as condições exigidas pelo edital, e, o funcionamento pleno para todas as áreas licitadas.
7.5.1 - Constatadas irregularidades no funcionamento da solução integrada, a Prefeitura poderá determinar à
contratada a correção da falha, devendo a nova solução ser adequada inteiramente ao exigido pelo edital, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
7.5.1.1 - No caso de recusa da empresa em corrigir o problema, na reincidência, ou mesmo em caso de
ultrapassado o prazo concedido, a Prefeitura poderá, com fundamento nos artigos 77, e 78, I, II, III, IV, V, VII,
e, VIII da Lei n° 8.666/93, determinar a rescisão unilateral do contrato, e aplicar à contratada as penalidades
legais definidas neste edital.
7.5.2 - Estando integralmente de acordo, a solução integrada deverá entrar em operação, somente após a data de
emissão da ordem de serviços pela Prefeitura.
7.5.3 - Para efeito de pagamentos do valor da manutenção mensal, somente serão considerados os períodos após
a emissão da ordem de serviços e entrada em funcionamento da nova solução contratada.
7.5.4 - Será acrescido a vigência do contrato o período de implantação da solução integrada.
7.6 - São obrigações da contratada, além daquelas implícitas nas cláusulas do edital, anexos e termo de contrato:
7.6.1 - Implantar a nova solução integrada licitada, objeto desse contrato, de acordo com as melhores técnicas e
com pessoal capacitado e nos prazos estipulados.
7.6.2 - Manter o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos, a par do andamento do
projeto, prestando-lhe todas as informações necessárias.
7.6.3 - Corrigir eventuais problemas de funcionamento da solução integrada.
7.6.4 - Caso necessite, ministrar palestras e treinamento ao pessoal da CONTRATANTE, por ocasião da entrega
da solução integrada.
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7.6.5 - Prestar manutenção a solução integrada.
7.6.6 - Na expiração contratual, fornecer à CONTRATANTE, cópias dos arquivos atualizados, os quais se
destinarão à conversão para outro programa que venha a ser contratado.
7.6.7 - O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições expressadas no edital, anexos e termo de contrato.
7.6.8 - Manter sigilo absoluto das informações processadas.
7.7 - A CONTRATADA obrigar-se a desenvolver os serviços objeto deste contrato sempre em regime de
entendimento com a Fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento
do contrato.
7.8 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As
decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da Fiscalização deverão ser solicitadas aos
seus superiores para a adoção das medidas cabíveis.
7.9 - O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA no interesse do
cumprimento do contrato, cabendo esse ônus à CONTRATADA.
7.10 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais da
execução do contrato.
7.11 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato.
7.12 - Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção no local dos serviços, em qualquer
dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
7.13 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.
7.14 - A empresa vencedora deverá executar os serviços conforme estabelecido no Termo de Referência parte
integrante deste contrato.
7.15 - O órgão requerente não será obrigado a usar o quantitativo total estimado dos serviços, podendo assim,
haver variação a menor ou a maior dos quantitativos, nos limites permitidos por lei.
7.16 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e perfeito funcionamento
do mesmo, e conseqüente aceitação.
7.17 - Será rejeitada no recebimento se a solução integrada fornecida e instalada com especificações diferentes
das constantes do ANEXO VII e das informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer na forma e
prazos definidos no item 7.18 abaixo.
7.18 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
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a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença no funcionamento, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
8.1 - Compete ao Contratante.
I - fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução do Contrato.
II - notificar á Contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da
prestação de serviços Contratados.
III - efetuar os pagamentos devidos á Contratada, na forma estabelecida na cláusula sexta deste Contrato.
IV - providenciar as inspeções da execução dos serviços a serem executados pela Contratada.
8.2 - Compete à Contratada:
8.1 - A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços,
que deverão ser efetuados de acordo com o estabelecido no Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas e a legislação em vigor.
8.2 - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que
possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus propostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas
empregadas ou ajustadas na execução dos serviços.
8.3 - A eventual aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstâncias em que as despesas de correção ou modificação correrão por conta exclusiva da
CONTRATADA.
8.4 - A CONTRATADA deverá executar por sua conta o controle tecnológico bem como os ensaios, testes,
laudos e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, para atestar a qualidade e as características
dos materiais utilizados e dos serviços executados.
8.5 - A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho,
devendo exigir de seus funcionários o uso de uniformes e de equipamentos de proteção individual.
8.6 - Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.7 - compete ainda a contratada:
I - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados, decorrentes do
cumprimento deste contrato;
II - não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia expressa anuência do
contratante;
III - atender satisfatoriamente em consonância com as regras contratuais;
IV - executar o serviço conforme proposto pelo contratante durante o prazo de vigência;
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V - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
IV - Executar e fornecer fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços devidos, bem como executar
tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução dos serviços;
VII - Prestar os serviços sem qualquer ônus adicional para o Contratante;
VIII - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por empregados, representantes ou
prepostos, direto ou indiretamente, inclusive os decorrentes de serviços com vícios ou defeitos, durante os prazos
de validade da garantia dos serviços;
IX - Atender com prioridade as solicitações da Contratante, para execução dos serviços;
X - Comunicar de imediato e por escrito qualquer tipo de irregularidade que possa ocorrer durante a vigência
deste contrato;
XI - Utilizar pessoal próprio ou credenciado, responsabilizando-se por todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, PENALIDADES E RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
9.1 - Pela inexecução total ou parcial da execução dos serviços ou qualquer inadimplência contratual, a
Administração Municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multas, nos seguintes casos e percentuais:
a) Por atraso injustificado na execução do contrato em até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia
sobre o valor total contratado;
b) Por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o
valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
c) Recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviço, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) Por inexecução total ou parcial injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do mesmo
ou sobre a parcela não executada, respectivamente;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração:
a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, superior a
31 (trinta e um) dias: até 01 (um) ano;
b) por recusa do adjudicatário em assinar/receber, o Contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 03 (três) anos;
c) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento: até
04 (quatro) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
9.2 - Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, a Administração Municipal poderá
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promover a rescisão parcial ou total do mesmo.
9.3 - A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos resultar de
força maior devidamente comprovada, ou de instruções da Administração Municipal.
9.4 - As multas previstas no inciso II do item 9.1, serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou
cobradas judicialmente, se for o caso.
9.5 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 9.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso
II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.6 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da natureza da
gravidade da falta cometida.
9.7 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em
função da natureza e da gravidade da falta cometida.
9.8 - Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à CONTRATADA.
9.9 - A sanção prevista no inciso IV do item 9.1 é da competência do Secretário Municipal de Administração,
facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
9.10 - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação das penalidades previstas neste contrato, bem como
da rescisão, serão cabíveis:
I - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de:
a) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art.79 da Lei 8.666/93;
b) Aplicação das penas de advertência de suspensão temporária ou de multa;
II - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o contrato, de que
não caiba recurso hierárquico;
III - Pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal de Administração, na hipótese do inciso IV
do item 9.1, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
9.11 - A intimação dos atos referidos no inciso I, alínea “a”, do item 9.10, será feita mediante publicação no
órgão de imprensa em que se publicam os atos Municipais.
9.12 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contado o recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
9.13 - O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação, será publicado no
órgão de imprensa em que se publicam os atos Municipais.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. O Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer indenização nos seguintes casos:
a) Inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as conseqüências contratuais e as previstas em lei;
b) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
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c) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como a de seus superiores;
d) atraso injustificado na execução;
e) decretação de falência ou dissolução da sociedade;
f) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima
autoridade da esfera Administrativa a que está subordinado o Contratante e exaradas no processo
Administrativo a que se refere o Contrato;
g) a rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o estabelecido nos artigos 79 e 80 da
Lei nº 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS
11.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
12.1. A execução do presente Contrato será acompanhada / fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus
da Serra-Ba nos termos do Artigo 67º da n.º 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços contratados.
12.2. A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba designarão formalmente o servidor ou servidores para
acompanhamento da execução do Contrato.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS
13.1. Em função da natureza do objeto contratado, fica dispensada a realização de garantia para o presente
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
14.1. Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, (nacionalidade, profissão e condição
jurídica do representante da empresa).
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
15.1. Caberá ao Município a publicação do extrato deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÃOES CONTRATUAIS
16.1 - O valor do contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas nos seguintes casos:
16.1.1 - Unilateralmente pela Administração:
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;
b) Quando necessária a modificação do prazo ou do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do
artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
16.1.2 - Por acordo entre as partes:
a) Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
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b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestação da execução dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr.
Janino Carmo Silva, ocupante do cargo Secretário Municipal de Administração, como representante da
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - As partes elegem o Foro da Comarca de Bom Jesus da Serra-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.
Bom Jesus da Serra-Ba, 02 de Junho de 2020.

_____________________________________
Edinaldo Meira Silva
Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
Fator Sistemas e Consultorias Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
Nome:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
CPF:
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