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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 234/2017 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 

 

 

Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura do Município de Riacho de Santana e a 

Empresa Claudio Jose Santana – ME. 

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura do Município de Riacho de 

Santana, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-

60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Bairro Centro, nesta Cidade de Riacho de 

Santana, Bahia, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora 

em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Claudio Jose Santana – ME, inscrita no 

CNPJ sob nº 08.605.913/0001-43, com sede à Avenida Luiz Tarquínio Pontes, nº 2729, Cond. 

Centro Comercial – Atlântico Norte, Sala 201, Bairro Pitangueira, na cidade de Lauro de 

Freitas, neste ato representada pelo Sr. Claudio Jose Santana, CPF 975.896.675-87 e RG 

82.77.382-34 Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) a Rua Evaldo Fonseca, nº 38, 

Bairro Amaralina,  na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, de ora em diante denominada 

CONTRATADA, por força do Pregão Presencial nº 024/2017 e sua homologação e adjudicação 

pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados  celebração do 

presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 

 

1 - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1 – Contratação de empresa especializada para a informatização das Secretarias do 

Município de Riacho de Santana, serviços de locação, manutenção adaptativa, corretiva e 

evolutiva dos seguintes softwares: Sistemas Integrados de Contabilidade Pública, incluindo os 

módulos de (Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual), Portal 

da Transparência Pública, Arrecadação Municipal, Nota fiscal Eletrônica coma Hospedagem do 

Sistema, Contratos, Almoxarifado, Compras, Protocolo, Recursos Humanos, Folha de 

Pagamento, Patrimônio, Portal do Servidor e Frotas, tipo menor preço global por lote. 

1.2 – Deverão ser implantados e migrados os dados e a movimentação atualmente existente 

nos sistema de modo prioritário e imediato. 

1.3 – Deverá ser fornecido um treinamento inicial que satisfaça aos usuários com relação a sua 

capacitação e utilização do sistema, a fim de que cada usuário possa operar de forma 

independente em sua área. 

1.4 – Os treinamentos deverão ser ministrados na sede da Prefeitura Municipal e no Setor de 

Recursos Humanos. 

1.5 cuja especificações técnicas e comerciais estão constantes na planilha abaixo: 

 

LOTE II 

ITEM PRODUTO UND. QTD. 
VALOR 

UNT 

VALOR 

GLOBAL 

1 
Folha de Pagamento; conforme termo de 

referência em anexo. 
Mensal  12 1.200,00 14.400,00 

2 
Recursos Humanos; conforme termo de 

referência em anexo. 
MENSAL 12 1.000,00 12.000,00 

3 Portal do Servidor; conforme termo de MENSAL 12 1.000,00 12.000,00 
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referência em anexo. 

VALOR TOTAL DOS ITENS 38.400,00 

(Trinta e oito mil e quatrocentos reais) 

 

LOTE III 

ITEM PRODUTO UND. QTD. 
VALOR 

UNT 

VALOR 

GLOBAL 

1 
Patrimônio; conforme termo de 

referência em anexo. 
MENSAL 12 800,00  

9.600,00 

2 
Frotas; conforme termo de referência 

em anexo. 
MENSAL 12  500,00 

6.000,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS 15.600,00 

(Quinze mil e seiscentos reais) 

 
DESCRIÇÃO DOS ITENS:  
 
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
CADASTROS 

1. Permitir cadastro e controle de serviços médicos e odontológicos por funcionários 
e/ou seus dependentes, com seus respectivos valores, credenciados, e quantidade 
de Unidade de Serviço. 

2. Permitir controle de enquadramento a partir dos salários na participação dos 
pagamentos dos serviços médicos e odontológicos. 

3. Permitir cadastro e alteração das cotações mensais por tipo de assistência. 
4. Permitir cadastro e controle de lançamentos de financiamentos por funcionários. 

Permite o cadastro em plano de saúde e co-participação por titular e seus 
respectivos dependentes, permitindo configuração dos seus tipos de planos, 
enquadramento de valores de planos por faixa etária e tipos. 

5. Permitir cadastro e controle de treinamentos de colaboradores e seus custos, 
periodicidade, carga horária e frequência. 

6.  Permitir registro de elogios, penalidades e infrações dos funcionários. 
 
ROTINAS/FUNCIONALIDADES 

7. Permitir controle e cadastro de movimentação de funcionários na empresa. 
8. Possuir rotina que Integrar despesas gastas com treinamentos nos lançamentos de 

verbas da folha de pagamento.  
9.  Permitir visualizar histórico de informações dos funcionários na empresa. 
10. Permitir cadastro de reembolso por movimentação e movimentação à disposição 

com seus respectivos ônus. 
11. Permitir parametrização de itens, grau e nível de avaliação por perfil profissional e ou 

função exercidas e suas respectivas competências técnicas e comportamentais. 
12. Possuir rotina para avaliação dos funcionários nas perspectivas técnicas, 

comportamentais e metas. 
13. Demonstrar Coeficiente de Desempenho dos Empregados (CDE) a partir das notas 

nas perspectivas técnicas, comportamentais e metas. 
14. Permitir a elaboração de orçamento de treinamentos por lotação, por programa, área 

de conhecimento e acompanhar os valores realizados, gerando relatórios e gráficos 
de controle. 

15. Permitir parametrização de uma tabela de entidades fornecedoras de treinamento. 
16. Permitir parametrização de uma tabela de instrutores internos, externos e 

autônomos, com indicação de seus dados pessoais, cursos autorizados. 
17. Permitir a indicação de parecer final e proposições. 
18. Permitir programar treinamento informando às áreas, os eventos previstos para o 
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exercício. 
19. Permitir as parametrizações dos indicadores de treinamento gerando gráficos e 

relatórios. 
20. Permitir a inclusão de arquivos anexos às turmas de treinamento,os quais poderão 

estar em formatos diversos. 
21. Permitir controle de outros participantes incluídos em treinamentos, como 

terceirizados, fornecedores, clientes, estagiários e pessoas da comunidade e de 
outros órgãos. 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS 

22. Permitir importação de planos de saúde a partir de arquivos texto (.txt) com os dados 
de assistência de planos privado de saúde ou conveniadas dos funcionários 
demonstrando suas mensalidades e descontos a serem pagas na folha. 
RELATÓRIOS 

23. Emitir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 
24. Emitir relatórios de avaliações dos funcionários em todas as perspectivas, por média, 

por CDE, desempenho e rankings. 
25. Emitir relatório de Avaliação técnica – Necessidade de treinamento. 
26. Emitir relatório de Avaliação comportamental. 
27. Emitir relatório de Avaliação Comportamental – Necessidade de treinamento. 
28. Emitir relatório de Coeficiente de desempenho do empregado – CDE. 

 
FOLHA DE PAGAMENTO 
CADASTROS 

1. Permitir o cadastro de pessoa com as seguintes informações pessoais: todos os 
documentos, endereço, grau de instrução, estado civil, raça, nome dos pais, 
conjugue, naturalidade, tipo de sangue, deficiência, línguas estrangeiras, Foto. 

2. Permitir cadastro de servidor completo, reunindo informações admissionais, de 
pagamento e complementares. 

3. Permitir cadastro de dependentes com informações sobre o grau de parentesco que 
este possui com o servidor, o tipo de dependência e sobre seu nascimento. 

4. Possuir toda a Classificação Brasileira de Ocupação – CBO com as seguintes 
tabelas: Afinidade, Família, Grande Grupo, Ocupação, sinônimo, Subgrupo, 
Subgrupo Principal. 

5. Possuir cadastro de cargos associado ao grupo operacional, ao vínculo empregatício 
e a tabela de Classificação Brasileira de Ocupação – CBO. 

6. Permitir cadastramento de eventos periódicos, de um determinado período que são 
gerados automaticamente na folha, como por exemplo, as consignações. 

7. Possuir cadastro de Entidade com informações referentes a: Tipo de Entidade, 
CNPJ, Dados dos responsáveis, inscrição municipal e estadual, brasão, natureza 
jurídica, endereço completo. 

8. Possuir cadastro de eventos/verbas onde possibilita que seja montado os próprios 
cálculos, sem necessidade de modificação do sistema. 

9. Possuir cadastro de banco com as informações já disponibilizadas pelo sistema 
referente aos bancos existentes. 

10. Possuir cadastro de agencias bancária com as seguintes informações: Nome da 
Agencia, Banco, Endereço, contatos, responsável. 

11. Possuir cadastro de contas da entidade com as seguintes informações: Nome da 
Conta, Número da conta, tipo, data de abertura, banco, número do convênio para 
pagamento. 

12. Possuir cadastro de lotações completo contemplando: Órgão, unidades 
orçamentária, centro de custo e local de trabalho. 

13. Permitir cadastramento de diversos regimes: Administrativo Regime Geral de 
Previdência Social (CLT), Cargo Comissionado, Estatutário, Estagiários, etc. 

14. Permitir o cadastramento de feriados com os seus tipos (Cívico/Religioso) e 
abrangência (Nacional / Estadual / Municipal). 

15. Possuir cadastro de tabelas de salário mínimo com informações referentes ao 
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período de vigência e valor naquele período. 
16. Possuir cadastramento de tabelas individuais de (INSS, IRRF, Previdência Própria, 

Salário Família e Salário Família Previdência Própria). 
17.  Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação SEFIP - 

Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social tais 
como (Categoria do Trabalhados, Ocorrência,Recolhimento,GPS). 

18.  Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação RAIS – 
Relação Anual de Informações Sociais, tais como (Tipo de Admissão, Vinculo 
Empregatício, Motivos de Desligamento, Tipos de Afastamentos,Naturalidade, 
Natureza Jurídica, Tipo de Salário). 

19. Possuir cadastro especifico para estagiários. 
20. Possuir cadastro de perfis profissionais que devem ser vinculados a tela de 

cadastramento de cargo. 
21. Possuir cadastro de Lei de alteração salarial que devem ser vinculadas no momento 

de efetuar um reajuste salarial. 
22. Possuir cadastro de Plano de Saúde com informações referentes aos planos e as 

respectivas faixas de Idade, percentual e valor. 
ROTINAS/FUNCIONALIDADES 
23.  Possuir parametrização com cálculos já definidos e Automatizados o cliente apenas 

escolhe os códigos que deseja utilizar para diversos eventos como (INSS, IRRF, 
Previdência Propria, 13º Salário, Adiantamento 13º, Desconto de Adiantamento 13º, 
1/3 Férias, Abono Férias, Salário Família, Salario Maternidade, Licença Premio, 
Tempo de Serviço, Férias Vencidas, Férias Proporcionais, Horas Extras, Adicionais, 
Faltas além de diversos outros.  

24. Controlar todas as atividades referentes a Administração de Pessoal, efetuando 
todos os cálculos da Folha de Pagamento e emitir os respectivos relatórios. 

25. Possuir rotina que permite o bloqueio de verbas de acordo ao regime do funcionário. 
26. Permite efetuar o controle dos afastamentos, seus períodos e a previsão e seu 

retorno às atividades. 
27. Permitir administração de múltiplos planos de cargos e salários compostos por grupo 

operacionais, níveis, classes e referencia salarial. 
28. Permitir controlar a experiência profissional do servidor, registrando as empresas 

que já trabalhou, período, tempo de serviço e cargos ocupados. 
29. Permitir efetuar o controle dos pensionistas, com informações sobre a pensão e seus 

dados para se efetuar o pagamento. 
30. Permitir a inclusão de variáveis, via valor digitado (horas extras, faltas, prêmios, 

etc...) ou Percentuais. 
31. Permitir o arquivamento de registros que correspondam a toda vida funcional dos 

empregados permitindo há quaisquer tempo, a geração de fichas impressas ou 
relatórios que informem todas as variáveis de cada funcionário. 

32. Administrar os períodos de férias e controlar seus vencimentos, com cálculos 
individuais. 

33. Permitir o cálculo de valores com base em qualquer índice ou percentual. 
34. Possuir banco de dados que armazena e permite a alimentação de todos os 

períodos que o servidor trabalhou e/ou trabalha no Município para fins de emissão 
de certidões de tempo de serviço e declarações. Em caso de recontratação, deverá 
permitir reaproveitamento de dados. 

35. Permitir controlar períodos de férias, horas extras, salário família, etc., de acordo 
com as normas do Estatuto dos Servidores municipais. 

36. Permitir a digitalização ou copiar a partir de um arquivo, a foto dos funcionários, a 
qual também sairá na ficha cadastral. 

37. Permitir que seja parametrizado um Limite de Quantidade de Tempo de Serviço 
(Anos) por Funcionário. 

38. Possuir rotina que possibilite efetuar Exoneração Em Lote, Por Cargo, Centro de 
Custo, Unidade, Regime e Local de Trabalho. 

39. Possuir Rotina para Programação de Férias Coletivas. 
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40. Possuir Rotina para Preenchimento de Endereço através do CEP, sem necessidade 
de conexão com internet para tal rotina ser executada. 

41. Possuir  Rotina de Progressão Automática de Nível e Referencia de Acordo ao 
Tempo Configurado pelo Usuário. 

42. Possuir Modulo para Pagamento de Benefícios (Alimentação – Refeição). 
43. Possuir Módulo para Pagamento de Vale Transporte. 
44. Permitir o processamento de Folha de Pensão Alimentícia para Pensionistas 

automaticamente com o valor Descontado do funcionário. 
45. Permitir o Fechamento e Exclusão de Folhas em lote (Diversas Folhas de Uma 

Única Vez). 
46. Possuir Interface única para Lançamento de Eventos Fixo e Periódicos. 
47. Permitir a visualização de forma rápida e fácil os lançamentos diretamente da Tela 

de Cadastramento de Funcionário. 
48. Possuir rotina para geração de Períodos de Férias Automaticamente. 
49. Possuir rotina de Cadastramento de Contrato Por Funcionário, onde o cliente pode 

cadastrar vários modelos diferentes de contrato. 
50. Possuir rotina para efetuar o lançamento de forma coletiva de eventos periódicos, 

onde estes lançamentos pode ser por (Cargo, Regime, Centro de Custo, Unidade ou 
Geral). 

51. Possuir rotina para efetuar reajuste salarial que pode ser (Por Faixas de valores / Por 
Cargo, Por Nível ou Geral) ou reajuste pode ser um percentual, um valor a ser 
acrescido ou um novo valor fixo a ser definido. 

52. Possuir rotina de processamento da folha que pode ser (Geral, Por Lote, centro de 
Custo, Unidade, Cargo, Regime ou Individual). 

53. Possuir rotina para identificar servidores com valores negativos. 
54. Possuir rotina de informativo, ao acessar o sistema é exibido informativos tais como: 

Atualização de Tabelas de (IRRF, INSS, Salário Mínimo e etc). Assim como 
informativos diversos relacionados a alterações de funcionamento do sistema. Os 
informativos podem ser desativados para um login específico do sistema. 

55. Possuir rotina no momento de calculo da folha que exibe a composição de todas as 
bases de cálculos utilizadas no processamento da folha. 

56. Possuir rotina de atualização automática das tabelas de (INSS, IRRF, Salário Família 
e Salário Mínimo) 

57. Possuir rotina que exibe inconsistências no momento de efetuar exportação para 
SEFIP. 

58. Possuir rotina no momento de processamento da folha que verifica os casos de 
múltiplos vínculos e avisa ao usuário quando identificar situação de 2 servidores com 
vínculos incorretos de acordo ao que é exibido pelo programa SEFIP. 

59. Possuir na tela de afastamento um informativo que exibe em caso de Licença Premio 
qual o período aquisitivo a respectiva licença se refere. 

60. Possuir parametrização que possibilita efetuar o controle das contas de débito em 
caso de pensionistas alimentícios diretamente no cadastro dos mesmos. 

61. Possuir formulário onde é possível consultar todos os dados das folhas fechadas, 
neste formulário as informações são separadas por funcionário. 
 

PATRIMÔNIO 
1. Permitir o cadastro de fornecedor pessoa física com os seguintes dados: Nome, 

endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) 
CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo, 
estado civil, naturalidade (cidade estado), nacionalidade; 

2. Permitir cadastrar fornecedor pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, 
nome fantasia, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, 
estado, e-mail, pessoa para contato, página na internet) CNPJ, Inscrição Estadual, 
telefone,  fax,CRC; 

3. Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível com o IBGE. (Dados pré 
-  cadastrado no sistema); 
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4. Permitir o cadastro de unidade de medidas; 
5. Sistema deverá possuir cadastro das Comissões Patrimonial; 
6. Sistema deverá possuir cadastros dos Eventos Contábeis conforme MCASP; 
7. Sistema deverá possuir cadastro de funcionário Responsável do centro de custo e 

Bem; 
8. Permitir o cadastramento de item com descrição, foto, ramo de atividade, família com 

numeração composto; 
9. Permitir o cadastro de localização; 
10. Permitir o cadastro de cargos; 
11. Permitir o cadastramento de Classe do Bem com definição de vida útil, valor residual, 

método de mensuração inicial e redução de valor; 
12. Permitir o cadastramento de termo de responsabilidade; 
13. Sistema deverá possuir cadastro de Corretoras e Seguradoras; 
14. O Sistema deverá partir do Princípio da Competência validando as inclusões e 

movimentação conforme rotina de fechamento mensal; 
15. Permitir o Tombamento do Bem por Tipo de Entrada com informações de localização, 

classe, data de tombo, data de uso, foto do bem; 
16. Sistema deverá permitir o tombamento dos bens em série; 
17. Sistema deverá contemplar a transferência Interna e/ou Externa do bem podendo ser 

definitiva ou Provisória; 
18. Sistema deverá contemplar as Manutenções e respectivo responsável com validade e 

data de recebimento do bem; 
19. Sistema deve contemplar a Exclusão em série; 
20. Sistema deve efetuar Baixa por Alienação, Doação ou Perda do Bem; 
21. Sistema deve efetuar Baixa por Alienação, Doação ou Perda do Bem em Série; 
22. Sistema deve possuir rotinas de redução de valor por Uso, ou seja, Depreciação, 

Amortização e Exaustão dos Bens Individual e em Série; 
23. Sistema deve possuir rotinas de Reavaliação, Redução de Valor Recuperável 

(Imparment) e Ajuste de Exercício Anteriores com variação a maior ou a menor; 
24. Sistema deve contemplar as formula de calculo patrimonial conforme Método Linear ou 

Cotas Constantes, Unidades Produzidas e Soma de Dígitos; 
25. Sistema deve controlar os seguro patrimonial com informação das apólice, pagamento 

e vencimento; 
26. Sistema deve efetuar o cadastramento do Inventário; 
27. Sistema deve possuir atualização automática via Live Update; 
28. Sistema deve possuir Gráficos evolutivos por patrimônio e quantitativo por Centro de 

custo; 
29. Permitir a Exportação da movimentação mensal Conforme Layout disponibilizado pelo 

Tribunal de Contas do Município; 
30. Relatório Mensal de Bens (RMB) em conformidade com o MCASP/STF; 
31. Resumo Mensal por Evento Contábil; 
32. Livro Tombo; 
33. Sumário do patrimônio; 
34. Sumário do patrimônio por Faixa de valor; 
35. Relatório de Informação do Movimento Contábil; 
36. Histórico do Movimento Contábil; 
37. Relação de manutenção por Bem; 
38. Relatório de Transferência de Bens; 
39. Relatório de Baixa dos Bens. 
40. Relatório de Inventário. 
41. Termo de responsabilidade. 
42. Relatório de Bens Adicionado. 

 
PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO 
CADASTROS 
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1. Possuir Módulo para Cadastramento de E-mail dos Servidores através do qual será 
encaminhado Senha e Link de Acesso ao Portal e Serviços Disponíveis. 

2. Possuir rotina para cadastramento de (Informativos / Notícias) que são visualizadas 
diretamente no Portal. 

ROTINAS/FUNCIONALIDADES 
3. Permitir que seja efetuada solicitação On-line de Login de Acesso Mediante 

preenchimento de Formulário Padrão. 
4. Permitir que o funcionar efetue Atualização On-line de seu Endereço. 
5. Permitir alteração de Senha de diretamente no Portal. 
6. Permitir recuperação de senha de Acesso Automaticamente no E-mail Cadastrado 

no Sistema. 
7. Possuir rotina que permite configurar a partir de que data os dados devem ser 

exibidos externamente no portal do servidor. 
8. Possuir rotina para configuração de BACK-UP de banco de dados com no mínimo 

(Caminho para Salvar o Back-up, Se Deseja Compactar o back-up ou não, se Deseja 
Disponibilizar para Download após conclusão do back-up). 

9. Possuir rotina que possibilite restauração de Banco de Dados. 
RELATÓRIOS 

10. Possuir relatório de Contra Cheque. 
11. Possuir relatório de Ficha Financeira. 
12. Possuir relatório de Informe de Rendimentos. 

 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS 

1. Permitir a geração de arquivos de exportação para integração bancária com base 
em qualquer layout. 

2. Permitir a geração de arquivos de exportação para abertura de contas Bradesco. 
3. Permitir a geração de arquivos de exportação para abertura de contas Caixa 

Econômica Federal. 
4. Permitir a geração de arquivos de exportação que possibilita a geração de 

contracheque nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil. 
5. Permitir geração de exportação em meio magnético das informações anuais para 

RAIS. 
6. Permitir geração de exportação em meio magnético das informações anuais para 

DIRF. 
7. Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais para 

SEFIP. 
8. Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais para 

CAGED. 
9. Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais para 

SIGA/TMC-BA. 
10. Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para o 

MANAD. 
11. Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para o 

PIS/PASEP. 
12. Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para SICCOB. 
13. Permitir a geração de exportação em meio magnético de exportação especifica para 

Convênios (EBAL). 
14. Permitir a geração de exportação em meio magnético de exportação especifica para 

Convênios (GRCONSIG). 
15. Permitir a importação por meio de arquivo TXT de arquivo de consignação 

especifica para Convênios (EBAL). 
16. Permitir a importação por meio de arquivo TXT de arquivo de consignação 

especifica (GRCONSIG). 
17. Permitir a importação de de Arquivo para Pagamento PASEP. 
18. Permitir a Importação de Consignação (Banco do Brasil, Caixa Econômica e 

Bradesco). 
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19. Permitir a exportação com os tipos (DOC / TED) sendo configurados em cada 
funcionário se o pagamento será efetuado desta forma. 

20. Permitir geração de exportação em meio magnético de todas as informações 
referentes ao SICAP/TMC-AL (Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública). 

 
 

2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para 

definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 

contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes 

documentos: 

2.1.1 -Edital do Pregão Presencial nº 024/2017; 

2.1.2 -Proposta da Contratada. 

2.1.3 – Ata de Julgamento 

2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a 

este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 

3 - DA VIGÊNCIA 

 

3.1 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da primeira ordem de 

inícios dos serviços, e por ser tratar de serviços continuados previstos no inciso II do art. 57 da 

Lei nº 8.666/93, em que poderá ser aditivado por iguais e sucessíveis períodos, até o limite 

legal. 

 

4 – DO PREÇO 

 

4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na proposta 

final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), 

conforme Anexo I deste contrato. 

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no 

mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, 

conforme previsto no edital. 

4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o 

exercício financeiro de 2017, a saber: 

 

 Dotações Previsão de 

Despesas 

Disponibilidade 

Orçamentária 

Unidade 

Orçamentária 

 

202 – Secretaria Municipal de 

Administração 

 

214 – Secretaria Municipal de 

Finanças 

 

Projeto/Atividade 

2017 – Gestão da Secretaria de 

Administração  

 121.158,18 

 2012 – Gestão da Secretaria de 

Finanças 

 110.000,00 

Elemento de 

Despesa 

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 

 

5.1 – O presente contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar da primeira ordem de 

inícios dos serviços, e por ser tratar de serviços continuados previstos no inciso II do art. 57 da 

Lei nº 8.666/93, em que poderá ser aditivado por iguais e sucessíveis períodos, até o limite 

legal, fica designado como fiscal do contrato o Servidor Público Manoel Mendes Neto (Diretor 

de Departamento de Compras e Almoxarifado). 

5.2 A instalação, migração dos dados e treinamento dos sistemas deverão ser realizados pelo 

Contratado, nos locais determinados pela Contratante em até 08 (oito) dias úteis a partir da 

requisição do setor competente. 

5.3 – O não fornecimento dos serviços ora locados descritos no anexo I deste instrumento 

contratual no prazo descrito no item 5.2, a partir da requisição do setor competente, ensejará à 

CONTRATADA multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do contrato, 

e a inexecução total ou parcial, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e 

art. 7º da Lei 10520/2002. 

5.4 – O retardamento na prestação dos serviços superior a 02 (dois) dias, do prazo estipulado 

no item 5.2, ensejará na rescisão contratual, além das penalidades previstas no item 5.3. 

 

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados em até 90 (noventa) dias pelo 

Setor da Tesouraria desta Prefeitura, mediante apresentação de notas fiscais/faturas 

devidamente acompanhadas das Certidões Negativas do Sistema de Seguridade Social 

(INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Nacional, Fazenda 

Estadual da sede da licitante, Fazenda Municipal da sede da licitante e da Justiça do Trabalho. 

6.2 – Os valores das Notas Fiscais deverão estar em conformidade com os preços deste 

contrato. As notas fiscais que apresentarem incorreções ou seus valores não estiverem 

conforme o contrato serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em igual 

período acima. 

6.3 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia. 

6.4 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura 

emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em 

carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 

 

7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

 

7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a 

terceiros, sob pena de rescisão. 

 

8 - DAS RESPONSABILIDADES 

 

8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 

contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos 

que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a 

CONTRATANTE ou para terceiros. 

8.2 – A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos serviços fornecidos, não se 

admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, 

tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 
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9 – DAS PENALIDADES 

 

9.1 - O não fornecimento dos materiais e serviços objeto deste instrumento determinado pela 

CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % 

(meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 

da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 

9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma 

descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 

9.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá 

caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a 

CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 

venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 

9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do 

direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme 

previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do contrato. 

9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas 

nos subitens precedentes. 

9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a 

CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 

9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a 

critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em 

segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 

 

10 – DA RESCISÃO 

 

10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 

penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram 

quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da 

lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do 

art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao 

pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 

 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento 

contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 

decorrência do mesmo. 

11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 

 

12 - DA TOLERÂNCIA 

 

12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por 

omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste 
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contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses 

mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância 

houvesse ocorrido. 

 

13 – DO FORO 

 

13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, dirimir 

todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as 

partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor 

e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. 

 

Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 05 de junho de 2017. 

 

 

 

_________________________________ 

Alan Antônio Vieira 

 Prefeitura Municipal de Riacho de Santana 

Contratante 

 

 

Testemunhas: 

 

1º________________________________ 

 

CPF:_______________________________ 

_________________________________ 

Claudio Jose Santana – ME  

CNPJ: 08.605.913/0001-43 

Claudio Jose Santana  

Contratada 

 

 

   

2º_______________________________ 

 

CPF:_____________________________ 

 


