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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 025/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 270/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORMOSA DO RIO PRETO/BA - DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA ADM SISTEMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem,
de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO

PRETO, com a sede na Praça da Matriz, n° 22, Centro, CEP: 47.990-000, inscrita no CNPJ N.°

13.654.454/0001-28, representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Manoel Afonso de
Araújo, RG n° 0182744205 SSP/BA, CPF n°. 137.632.105-04 e do outro, a empresa ADM

SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.568.886/0001-13, com a
missão de promover apoio científico, técnico e o desenvolvimento para o aperfeiçoamento,
modernização e eficientização da gestão tributária da administração pública, com sede na Rua

Koesa, n° 298, SI. 803, Kobrasol, São José - Santa Catarina - SC, doravante denominada

CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos

preceitos legais instituídos pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente é a locação de Sistema Integrado de Gestão Tributária com os
Módulos Arrecadação, Autoatendimento Tributário via Internet, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica

de Serviços, Sistema de emissão, armazenamento e gerenciamento de Notas Fiscais

Eletrônicas de Serviços padrão ABRASF e Sistema de Controle de Protocolo Web, com vistas à
manutenção da gestão tributária e administrativa desta Prefeitura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE deverá:

1) Disponibilizar servidores públicos aptos a desenvolver e executar as demandas do setor

tributário para participar dos treinamentos e aperfeiçoamento do software;

2) Dispor de microcomputadores com configurações aptas para execução do software;

3) Organizar-se para receber nossa equipe de suporte técnico, quando necessário, dispondo
de horários e servidores para acompanhamento;

4) Efetuar o pagamento pelos serviços prestados, de acordo com o estabelecido neste

Contrato; -kl
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5) Observar para que durante toda a vigência do contrato seja mantida a compatibilidade com
as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a

contratação, conforme a Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Caberá à CONTRATADA, enquanto vigorar o contrato:

1) Garantir a integridade, funcionalidade, confidencialidade e segurança do software;

2) Garantir o backup automático da base de dados da ferramenta, dispondo sempre da

mesma, sempre que houver perca acidental, parcial ou total das informações contidas, sem
a cobrança adicional;

3) Manter o backup da base de dados sempre atualizado, com as informações de interesse da
contratante;

4) Dispor de suportes técnicos sempre que necessários, em todos os módulos do software;

5) Dispor acesso em todos os módulos do software, sem acréscimos ou valores adicionais no

pagamento mensal;

6) Manter, durante toda a vigência deste contrato, a compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação,
conforme a Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores.

7) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme Art. 65, Inciso II, alínea da Lei 8.666/93;

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. O presente Contrato é celebrado com base em Dispensa de Licitação n°. 015/2021,
fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, conforme Processo Administrativo n°.
270/2021.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E PAGAMENTO

5.1. O valor global do presente contrato é de RS 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
referente a 03 parcelas, de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços,
apresentado pela CONTRATADA, na Cotação de Preço da Dispensa n° 015/2021, entendido
este como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e
descritivo abaixo:
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
VALOR

UNITÁRIO
VALOR

TOTAL

1

Locação de Sistema Integrado de Gestão
Tributária com os Módulos Arrecadação,
Autoatendimento Tributário via Internet, Sistema
de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Sistema
de emissão, armazenamento e gerenciamento
de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços padrão
ABRASF e Sistema de Controle de Protocolo

Web

MESES/

PARCELAS
03 R$ 4.500,00 R$ 13.500,00

TOTAL GERAL R$ 13.500,00

5.2. O pagamento será realizado após a emissão da Nota Fiscal, e estarão inclusos todos os
custos e despesas inerentes à sua execução, seguros, custos previdenciários, impostos e taxas
de qualquer natureza, de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que é parte
integrante deste, entendido este como preço justo e suficiente do objeto deste instrumento.

5.3. O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferência bancária, sendo
devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto deste contrato, no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e
aprovada(s) pelo setor de liquidação do Município.

5.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA
para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de
sua reapresentação para efeito de pagamento.

5.5. Em se tratando de execução de serviço, serão divididos da seguinte maneira: o valor global
dos serviços 40% (quarenta por cento) referem-se aos custos da CONTRATADA, tais como

despesas com materiais, insumos, hospedagens e alimentação, e 60% (sessenta por cento)
referem-se à prestação dos serviços aqui estipulados. A empresa deverá emitir o relatório.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do presente contrato estarão alocadas na seguinte dotação
orçamentária:

• UNIDADE: 02.02.000 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
• ATIVIDADE: 04.122.009.2004 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
• ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
• FONTE: 000-REC PRÓPRIO

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO.

7.1. Não haverá reajuste de preços durante a vigência do instrumento contratual, bem como dos
eventuais aditivos firmados.

7.2. Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de
sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual (art.
65, inc. II, alínea d).

7.3. Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será
analisada pela CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO

8.1. O prazo de vigência e execução do CONTRATO é de 90 (noventa) dias da data da sua
assinatura.

Parágrafo único. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado em caso
excepcional, por período igual, conforme Art 57, seus incisos, parágrafos e alíneas da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:

Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

9.1. -Advertência;

9.2. - Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato quando o contratado, sem
justa causa, deixar de cumprir o prazo estabelecido neste instrumento;

9.3. - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato por violação de qualquer
dispositivo contratual, dobrável em caso de reincidência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às
disposições da Seção V, Capítulo III da Lei 8.666/93.

10.2. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no Art. 77 da
Lei 8.666/93;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;

III -judicial, nos termos da legislação;

10.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GESTOR/FISCAL

11.1. Será nomeado o Gestor/Fiscal deste Contrato através de Portaria, a quem caberá a
fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666/93.

11.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do
Responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel
cumprimento das obrigações contratadas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o Foro desta cidade de Formosa do Rio Preto (BA), para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e
um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Formosa do Rio Preto/BA, 05 de fevereiro de 2021

TESTEMUNHAS:

<v
1a ( íu^cu^^mx iY^-U

MUNICÍPIO DE F<ZfRMO^£jDO_RIO-PRETO
Manoel-Afons&ae,Ara újo

Prefeito Municipal
rTtMTPATAM"f"|=

jSERPRO
Assinado dlgitalmente por:
MARCOS ARLINDO SCHMITT

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço
<http://www.serpro.gov.br/assinador-dlgitab

ADM SISTEMAS LTDA

Adauto Schweitzer

Rep. Legal
CONTRATADA

CPF: H$£> HH3^-<5° CPk 7v^
' j/mi-jz^do
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