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CONTRATO VINCULADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE lUlU CNPJ:
16.416.158/0001-87; neste ato
representado pelo Prefeito Municipal,
denominado simplesmente de Contratante,
e de outro lado a pessoal jurídica PROCEDE
BAHIA PROCESSAMENTO E
CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA-ME CNPJ
18.195.422/0001-25.
Celebram o f!!gQ Para Serviços de
Disponibilização em Software Web.
PROe. ADM 007/2018 - DISP. Ue.
007/2018.

o MUNICÍPIO DE lUIU/BA, neste ato representado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
lUlU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o n° 16.416.158/0001-
87, com sede na Praça Abílio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
REINALDO BARBOSADE GÓES, Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de
identidade 04923403-07 SSP/BA, inscrito no CPF/MF608.929.435-72, residente e domiciliado
na ddade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a pessoa
jurídica PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob N° 18.195.422/0001-25, localiza à Praça
Abílio Pereira nO 232 - centro - IUIU, representada pela Sra. Adriana Oliveira Cardoso,
portadora do RÇi 12091764 59 SSP/BA, inscrita no CPF/MFnO 030.899.305-52, residente e
domiciliada na cidade de Guanambi-BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATADO,
firmam o presente contrato, na forma e condiçõesque se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contra~ofaz parte do Pacto para Prestação de Serviços em Disponibilização
de Software.em WEB.ao município de IUIU/PA no exercício de 2018, no âmbito do
poder execunvoda administração pública em espectal:
Serviços de Disponibilização de Software WEBna internet, a saber:

)- Publicação Ilimi~~da de Atas do Poder Exec;utivo do município de IUIU/BA em
cumprimento a Lei de Transparênda 131/2009, Lei de Acesso. a Informação
12.527/2009, com certificação do tempo;

)- Disponíbili~ar o Software .:WEB contendo: as publicações diárias por meio de link
através do site ofidalde lUlU: www.íuiu.ba.ggv.br;

, Responsabilizar pela diagramação da matéria a ser publicada no D.O.M.
)- DiSpOnibilizar o. sistema· de envio de matérias por meio de Login e senha aos

autoriza(jos do rnuniçfpio de IUIU/BA durante 24 horas, 07 (sete) dias por semana,
sendOque as publicações ocorreram em dias úteis do município de IUIU/BA.
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}o> Ficará pactuado que as pUblicações registradas no sistema até às 17h:OOm
(horário IQgJI), deverão ser publicadas no mesmo dia em que forem
Inseridas, desde que seja dia útil.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A Execução do presente Contrata será em conformidade com todas as condições requisitadas
inicialmente, conforme descrito na Cláusula Primeira - Objeto. A inexecução parcial ou
total e os casos omissos deste contrato, oriundos do ProcessoAdministrativo de Licitação nO
007/2018 - Dispensa de licitação nO007/2018,' serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e
suas alterações.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência a partir da sua data de assinatura, ou seja,
03/01/2018 e findando em 31112/2018. não podendo ser prorrogado.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o valor total do presente acordo é de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), onde o
pagamento efettvar-se-á em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 650,00 (seiscentos e
cinquenta reais), pago exclusivamente em conta bancária da contratada, ou seja:
Banco Brasil - Ag: 0923-7 - C.C: 43696-8. A primeira parcela será paga no mês da
assinatura do contrato, sendo as demais nos mesessubsequentes até o limite já estabelecido.
Os serviços serão atestados pelo Setor responsável através de seu representante. A
municipalidade terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da expedição da
nota fiscal, de acordo com as especificaçõespara realizar o pagamento.

ParágrafO Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa
até que o contratado tome as providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularização da situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal vigente, ou seja Exercício 2018,
e no ano seguinte a utilizará a dotação correspondente à mesma.

QOIAÇÃO VIGENTE EM 20a:8:

GESTÃO DAS AÇÕES DE IMPREN~ E PUBLICIDADE
01.02.2083/33.90.39

cLÁUSULA SEXTA,. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DO CONTRATADO:

6.1.1- A CONTRATADAprestará os serviços conforme a cláusula primeira obedecendo a cada
subitem;
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6.1.2 - A CONTRATADA será legal e finaQs~iram~flte responsável por todas as
compromissos contraídos com-terceiros, 'para a execução deste Contrato, bem como,
encargos trabalhistas, previdendários,;fiscais, securítáríos, comerciais e outros fins, a ele$
se vinculando <l CONTRATANTEa qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

6.h4
Contrato.

responsabilidade total pela execução do objete ..deste

6.1.5 ;.{A CONT .. .•....".obriga-se a atendercorn presteza as reclamações sobre a qualidade
dos serviços prestados, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que
Qestinam;

6.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormêlidade que
interfin:. na norrnarprestaçãe dos serviços, inclusive indicado os problemas ocorridos;

6.1.7 .....Reconhecer os direitos da adminístraçã9, em caso de rescisão administtativa prevista
no Artigo 77 da Lei 8.666/93;

6.L8 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato,
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições' de habili
qualificêlção exigida na fase inicial do contrato,

'dcrna (lâl.JsuláQuarta, as nbrlçaçõesfinanceíras decorrentes
r\aint~gralidade dós seus termos;

a CONTRATADArelativo as' alterações realizadas nos Software de
contendo as publicações.realizadas.

emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
dos documentos exigidos neste Contrato;

informações esdarecer

Compras e
a execução

dos serviÇoSricasonão sejam
sem prt':íjuí:w de
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cLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

o recebimento do serviço pela CONTRATANTE, se dará após a apresentação da nota fiscal
emitida mensalmente pela contratada.

cLÁUSULA OITAVA - DA lN EXECUÇÃO E DA RESCISÃO

8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, conforme artigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas
alterações, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:

8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações
ou prazos;

8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da realização dos serviçoscontratados, nos prazos e condições estipulados;

8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;

8.1.4 - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADAcom outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADAdas determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE,bem como dos seus superiores;

8.1.7 - O cornetimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;

8.2 - A resdsão 'contratual poderá também Ocorrer: das seguintes formas:

8.2.1 - Determin~da por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE} nos casos acima
enumeradoS nos itens de 8.1.1 a 8.1.7, ou outros contidos na Lei NO,8666/93 de 21/06/93;

8.2.2. - Arnig~vtll~ .P9r aÇOrdoen~ as partes CONTRATANTES,desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;

8.2.2.1 - A rescJsão amigável ou admini
fundamentada da autoridade competente

ser precedida de autorização escrita e
ANTE;
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9.1 - A CONTRATANTEreserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando.necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados
os limites legais e.os <lireitos asseguradosa CONTRATADA;

9.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, todos documentos
que instruíram a dispensa de liâtação e a Propostade Preçosda CONTRATADA;

9.3- Não será permitidos ao CONTRATADA,sub-ernpreítar de forma parcial ou, ainda, sub
rogar este Contrato;

9.4 - Este contrato é regido pela Lei nO.8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

CLAUSULA DÉCIMA- FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Carinhanha do Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias e igual teor e ú
efeito, na presença das testemunhas abaixo.
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Prefeitura Municipal de IUIU/BA - Ratificação de Dispensa de Licitação. Em
cumprimento às disposições do art. 26, da Lei 8.666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação
007/2018, formalizado através do Processo 007/2018 pela Comissão Permanente de
Licitações, com base no inciso II, art. 24 da lei 8.666/93. Objeto: Serviços de Disponibilização
de Software em WEB na Internet para publicação de Ato do Executivo para o município de
IUIU/BA, durante o exercício de 2018, solicitados pelo Gabinete do Prefeito; através da
Pessoa Jurídica: Procede Bahia Processamento e Certificação de Documentos
Eletrônicos Ltda-ME - CNPJ 18.195.422/0001-25, sediada na Av. Sebastião Assis Gomes,
488 - B. Sandoval Moraes I na cidade de Guanambi/BA, pelo valor global de R$ 7.800,00 (Sete
mil e oitocentos reais). IUIU(BA), 03 de janeiro de 2018. Reinaldo Barbosa de Góes - Prefeito
Municipal.

assinado
assinaturas
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ANO VI INº662
olARIo OFICIAL DO MUNIcíPIO

CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 006/2018. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. de Prestação de Serviços em Software Web, com dez cláusulas,
celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica: Procede Bahia Processamento e Certificação
de Documentos Eletrônicos Ltda-ME, CNPJ 18.195.422/0001-25 no valor global de R$
7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais). Objeto: Serviços de Publicação ilimitada de Atos Oficiais
do Poder Executivo de IUIU/BA, através de Software WEB na internet com Sistema completo de
Transparências durante o exercício de 2018. Data Contrato: 03/01/2018 - Vigência: 03/01/2018

I a 31/12/2018 - Dotações Orçamentária: 01.02.2083/33.90.39.00. Origem do Contrato:
I Processo Adm. 007/2018 - Dispensa de Licitação 007/2018, art. 24, Inciso II.
. Assinaturas: pelo Contratado: Adriana de Oliveira Cardoso; pela Contratante Reinaldo Barbosa de
Góes, Prefeito Municipal.


