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TERMO DE CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE CONSULTORIA EM GESTAO DE T I — TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VISANDO ATENDER AS

DEMANDAS DA ESTRUTURA COMPUTACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA Nº 145/2022.
'

-

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE

__,

CAIRU

-

BA

E A

EMPRESA

REALE

TECH

SOLUCOES EM TI LTDA NA FORMA ABAIXO:
l

MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º

14.235.907/0001—44, sito à Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, através da Secretaria Municipal de Políticas

Sociais representado neste ato, nos termos do Decreto Municipal Nº 702, de 06 de agosto de 2021, pelo Secretário de

Administração, Senhor ANGELO CESAR SANTIAGO FAHNING, brasileiro, casado, com endereço residencial na
Praça da Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45420-000, portador da cédula de
identidade nº 60.031.832—0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas sob nº 943.060.525-91, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa

REALE TECH SOLUÇõES EM TI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Teixeira de Freitas, nº
48, Casa, Centro, na cidade de Valença; Estado da Bahia, CEP 45.400—000, inscrita no CNPJ sob nº 07.077.887/000165, inscrição estadual sob o nº 076.871.942-PP e inscrição municipal sob o nº 0004307, FONE: (75) 3641-0056, Email: miueias©realetech.com.br e atendimentorealeteclmcombr, representado na forma dos seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo senhor Miqueias Reale da Cruz, portador(a) de documento de

identidade nº 9963533—05expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de

Pessoas Físicas sob o nº CPF nº 014.14Z.345—54, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 44, Bairro: São

Felix, ria cidade de Valença, estado da Bahia, vencedora do processo licitatório na modalidade PREGÃO

ELETRONICO 017/2022, originário do Processo Administrativo nº 217/2022, datado de 29/04/2022, doravante

denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo celebrar o presente contrato para, que se regerá
pelas Leis Federais nº 8666/93 e nº 10.520/02, mediante as cláusulas e condições aseguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - no OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de consultoria em gestão de TI —Tecnologia da
Informação, visando atender às demandas da estrutura computacional do sistema de “informação da Prefeitura
Municipal de Cairu, Estado da Bahia, de acordo com as especificações, obrigações e condições oferecidas na Proposta
de Preços do PREGÃO ELETRONICO 017/2022 que, independente de transcrição, integra este instrumento e
obedecendo ao Termo de Referência.

1.2 Especiãcação do objeto

.
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1.2.1oHospedagem
O
objeto em refeerêgerenci
ncia, compõedos
serviços listadoso delogositeabais exe-mai
o comls;seus respectivos detalhamentos: "l tjl âl“
amento de armazenament
o Manutenção no servidor de Internet;
' —
'
,

º

_

',

o Manutenção no servidor SDC (Segundo Controlador de Domínio);
o Manutenção no servidor de Banco de Dados eaplicação;
Manutenção no servidor de Arquivos;

o

Consultoria em Gestão de TI;

o
.
.

Suporte a implementação de Ambiente;
Suporte a implementação de sistemas;
Suporte a redes de computadores;

o
o

Fornecimento e suporte de sistema de backup local e em nuvem;
Fornecimento e suporte de sistema de Helpdesk;

A“, —.

l », l

o
Manutenção no servidor de Terminal Service;
o Manutenção no servidor PDC (Primeiro Controlador de Domínio);
o

Xl

/

/
l "
,

'

.

uFornecimento esuporte desistemademonitoramento;

o Suporte ao gateway de funções lgerenciávels do servidor de internet;
o Supoite ao Treinamento de Usuarios,
'

_

1.3 Hospedagem e gerenciamento de armazenamento de sites
'

(Telefax) (75) 3653-2153, rama|:_214
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i Amnªdºdunnna (“Www
SOLUCOES EM n E
LTDA1º7º77857ººº1 Dados: 2011.05.23 17:17:30

65

E-mail: lgtjcaomcaiu ba tsw/.br

PREGAO ELETRONICO Nº 017/2011

Página 1 de u :

,___"

mui?

M

.

N

—

v

l

.. ......

ESTADO D A BAHIA

»

ª

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

m

,»,

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO

a DIRETORIA oe COMPRAS, CONTRATOS ELICITAÇÓES

f.,-º O02 »,, _.
'

—

l

1.3.1 Fornecer hospedagem e gerenciamento do site e e-mail para o domínio cairu.ba.gov.br, com as seguintes
características:

“

Hospedagem de 3 Site;

“

30 Banco de dados MySQL;
«
30 Banco de dados PostgreSQL;
Contas de e-mails 200 com 10GB cada;

Fornecimento de certificado SSL para os domínios e subdomínios;
_

5 contas de FFP;
Treinamento básico para uso dos e-mails.

.

1.4 Manutenção Servidor de Internet

1.4.1 Responsável por realizar a distribuição da internet e gerenciamento da mesma para todos os computadores da
rede interna da prefeitura, responsável também pelo gerenciamento do FIREWALL: impedindo que um hacker ou

,

qualquer pessoas mal intencionadas invada pela Internet as informações contidas na estrutura lógica da prefeitura;

FILTRO DE CONTEUDO: Para Hltrar uma lista de sites ou palavras-chaves no servidor para negar acesso a conteúdo

indesejados a empresa ou instituição; DHCP (Dynamic host Configuration Protocol): Para enviar as configurações de
rede automaticamente para os computadores clientes; DNS (Domain Name System): Para armazenar as ligações entre
endereço IPs e domínios; CONTROLE DE BANDA: Para controlar a velocidade que cada computador pode atingir no

acesso, à Internet, com um teto fixado evitamos que um só computador consuma toda a largura de banda;

RELATORIOS DE ACESSO: Para gerar relatórios diários e mensais de sites acessados, tempo de permaneceram no

mesmo, computador que gerou o acesso, tentativas de acesso a sites proibidos; GRAFICO DO CONSUMO: Para gerar
gráficos que mostram oconsumo de Internet com atualizações acada 5(cinco) minutos e armazenar os resultados em
dias, meses, e anos.

O servidor de internet deve ter gerenciamento através de sistema web hospedado em nuvem e disponibilizar um
aplicativo para acesso através do smartphone.

'

1.5 Servidor Terminal Service

A

1.5.1 Realizar o serviço de Terminal, ativação das Licenças do Servidor de Terminal, Configuração do Servidor de
Terminal, criar os usuários que terão acesso ao terminal, Ajuste de permissão de acesso ao servidor de terminal. Eum
dos componentes que permite aum utilizador oacesso àinformação eprogramas em um computador remoto através
de uma ligação de rede. Para isso ele utiliza o protocolo Remote Desktop Protocol (RDP).

,

1.6 Servidor PDC

L

1.6.1 Servidor PDC (Primeiro Controlador de Domínio), responsável pela conhguração do ACTIVE DIRECTORY: este

atrelado ao servidor PDC tem como característica definir o dominio, planejar e implementar as unidades

organizacionais, definindo grupos de usuários, contas, políticas de senhas, usuários para administração do servidor,

diretivas de segurança para o" domínio, é responsável também pelo gerenciamento dos antivirus econfigurações dos
endpoints.

_

1.7 Servidor soc

.

_

_

1.8.1 Servidor SDC (Segundo Controlador de Domínio), utilizado para ser uma réplica do serviço do ACTIVE
DIRECTORY, DNS e recursos de rede. »

1.1.88.1SerResponsável
vidordeBancodeDadose
Apl
i
c
ação
'
'
pela alta capacidade de armazenamento de dados dos sistemas, manipulando informaçõescontidas NIIWIQNÃ/
ia

,;

r i“ .

no banco de dados, disponibilizando um ambiente para instalaçao eexecução de varias aplicaçoes, centralizando eRMI
dispensando a instalação de softwares nos computadores _clientes, correspondendo a segurança, garantia de ,“

disponibilidade, balanceamento de carga etratamento de exceçoes.

fp
l

'

l

1.9 Servidor de Arquivos

19.1 Responsável pelo compartilhamento de arquivos centralizados DFS (Distributed File System): Sistema de arq vo
distribuído para acessar todos os recursos compartilhados da rede de forma centralizada, sem precisar saber em qual
servidor ou computador o recurso compartilhado se encontra.

1.10 Consultoria em Gestão deTI
_

v

“WE TEC“ '
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1.10.1 Garantir os serviços de apoio à decisão estratégica para o planejamento das ações da área de TI, com a

indicação de ferramentas, metodologias, técnicas eplanejamento (cronogramas, definição de recursos) das soluções a

serem desenvolvidas e/ou mantidas. Com a contribuição de alcançar os objetivos estratégicos do órgão, sobre o uso

de tecnologia para a resolução de problemas e melhoria na gestão, inclusive orientando as atividades de
gerenciamento de processos eanálise de negócio, atuando no papel de facilitar o planejamento, gestão econtrole dos
temas relativos à TI, bem como no inter-relacionamento dos contratos cuja execução tenha correlação com sistemas
de informação ou infraestrutura de TI, assim como levantamentos, análises esuporte a implantação de projetos de TI.
1.11 Suporte a implementação de Ambiente

1.11.1 Manter a implementação de serviços e ambientes técnicos de acordo com as especmcações de soluções de
infraestrutura, rede e recursos, onde se contempla as atividades de administração, monitoramento e operação de
redes, instalação e conHguração de sistemas operacionais dos servidores.
1.12 Suporte a implantação de sistemas

1.12.1 Manter a realização de tarefas voltadas à implantação de sistemas tais como: instalação de novos sistemas,
conversão de base de dados, migração de dados, testes específicos em ambientes diversos, avaliação de resultados de

desempenho em massas de dados superiores às previstas para startup de aplicações, apoio na instalação eatualização
de versões dos aplicativos fornecidos por terceiros, aplicados na gestão corporativa da CONTRATANTE.
1.13 Suporte a Redes de computadores

1.13.1 Gerenciar o conjunto de atividades de gestão de rede de dados, compreendendo as atividades de

planejamento, coordenação eacompanhamentos do funcionamento eeiºiciência dos servidores, orientação das equipes
técnicas, elaboração e" implantação de programas de trabalho, elaboração de especificações técnicas,
acompanhamento e participação nas atividades da administração de segurança, coordenação eacompanhamento dos

contatos com entidades externas para solução de problemas operacionais, gerenciamento das atividades ligadas ao

planejamento, administração e manutenção da rede da CONTRATANTE, realização de monitorações e auditorias no
ambiente de rede, desenvolvimento das estratégias eestudos de implantações de recursos computacionais na área de
software e hardware na CONTRATANTE, documentação das rotinas de trabalhos e serviços da Area de Informática,

realização de montagens e desenvolvimento de configurações de equipamentos dos servidores, planejamento,
instalação econfiguração de programas nos servidores e nas estações de trabalho para implementação no ambiente
de trabalho da Rede, acompanhamento do planejamento, desenvolvimento, implementação e manutenção da

segurança do ambiente de TI da CONTRATANTE junto com aAdministração de Segurança, participação na realização
dos testes de vulnerabilidades, na implementação de service packs, hat fixe demais atualizações de segurança que se
fizerem necessárias.

1.14 Fornecimento e suporte de Sistema para monitoramento dos ativos de redes

o Fornecimento esuporte de sistema de monitoramento para até 500 ativos de rede;
o

Características:

o

'

Dashboards com as principais informações e status;

o Alertas configuráveis;

'

o Integração com Telegram;
o Mapas etelas (painéis);

.

_

(Xx

oCapaci
dade de criação de novos templates de monitoramento;
oGraâcoãi
o Relatorios detalhados.

_(,; Kbyyyllf
“H , i
iI/

1.15 Fornecimento esuporte de Sistema de Backup local eem nuvem

o Fornecer sistema de gestão de backup local eem nuvem para até 50 hosts;
o

Storage em nuvem de 800GB

,r

'

o A administração do backup deve ser através de painel web e deve ser fornecido aplicativo paia“ , '
gerenciamento através do smartphone;
o Osistema deve fornecer apossibilidade de conexão com mídias locais como Storages eHD Externo;
.

,

Sobre a gestão do sistema de backup:

o Garantir o agendamento de backup para o estado do sistema;

o Garantir ofuncionamento de todo oprocesso de backupp

REALE TECH -

oGarantir arestauraçao do backup dos arquivos dos usuarios; Éàliggâgfªãlooçlég
Praça Marechal Deodoro, nª 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 4531204300
(Telefax) (75) 3553-1151, ramal: 114
E-mail:
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1.16 Fornecimento, hospedagem e suporte de um sistema ou conjunto de sistemas para auxiliar no
atendimento usuário pelo departamento de tecnologia da informação.

_

1.16.1 Fornecer, hospedar e prestar suporte para um sistema ou conjunto de sistemas para auxiliar a gestão de
atendimento para odepartamento de tecnologia da informação,
Com as seguintes características:
o

Abertura de chamados;

o
o

Acesso multiusuários “
Gerenciamento de Projetos

o
o

Gerenciamento de Tarefas
Banco d e C o n h e c i m e n t o

o

Acordo de nivel de serviço (SLA)

o

Fornecer relatórios

o

Fornecer gráficos

o

Inventario automatizado dos equipamentos da rede;

o Registros de.-problemas, incidentes e requisições

,

o Chatbot com integração com o WhatsApp, Telegram e site www.cairu.ba.gov.br;

o

o

Manu interativo;

o
o

Registro das conversas;
Pesquisa de avaliação;

Os sistemas devem ser acessíveis pela web e através do smartphone.

. 1.17 Suporte ao gateway de funções gerenciáveis do servidor de internet

&

1.17.1 Garantir um serviço de gateway que agregue todas as funções necessárias para o gerenciamento da internet
com segurança, praticidade, interface de administração e mobile responsiva, com funcionalidades; Firewall integrado,
cache de páginas, filtro de conteúdo, bloqueio de redes sociais, bloqueio de computador ou notebook, controle de

.

_

banda por máquina conectada na rede, servidor DHCP, servidor DNS, redirecionamento de IP, redirecionamento de
portas, gerador de relatórios cue apresente informações em gráficos erelatórios sobre autilização da internet em rede
local.

i

1.18 Suporte ao Treinamento de usuários

_

_.

1.18.1 Realizar treinamentos em aplicativos ou sistemas (implantados ou em processo de implantação) que estejam
contemplados no planejamento da área de TI ou em atendimento a solicitações do CONTRATANTE, para as equipes
técnicas indicadas pelo CONTRATANTE.

'

PARÁGRAFO PRIMEIRO Aicontratada ficará obrigada aaceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vintee cinco por cento) do objeto contratual.
,

PARÁGRAFO SEGUNDO - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre

'os contratantes.

CLAs Ádespesas
USULA SEGUNDADOTAÇÃOORÇAMENTÁRI
A
N
“
para opagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária especificada
.

.

abaixo:

UNI_ DADEGESTORA
08/01

.

l

i'/lxª,l“ i"

' FONTE

PROJETOATI
V
I
D
ADE
ELEMENTO
DEDESPESA/
i
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA Qi

1500000/17040000

2.006/2.007

33.90.40.00.000
33.9o.3s.oo.ooo
3330390000.

.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO ECONDICOES DE PAGAMENTO

>

i

,

_,

Ovalor total deste contrato éde R$ 72.000,00 (setenta edois mil reais) para olote único.

l

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços são fixos eirreajustáveis.
PARAGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e

despesas decorrentes de transportes (marítimo eterrestre), seguros, impostos, taxas de qualquer natureza, como
(Telefax) (75)3S53-2151, ramaI:_114

E-mail:
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também fardamento, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a
implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado mensalmente, na Tesouraria da Prefeitura ou crédito em
conta bancária, até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a
prestação dos serviços do periodo.

PARÁGRAFO QUARTO - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, ou qualquer

pendência impeditiva do pagamento, o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de
Nota de Correção, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da CONTRATADA ficando estabelecido que
esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro
titulo vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo
quando a cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, previamente autorizada, por escrito, e os
títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.

PARÁGRAFO SEXTO - Aatualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempere.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento
na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
PARÁGRAFO OITAVO - O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos
na execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
PARÁGRAFO NOVO - As faturas far-se—ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos

impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior àrealização dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA - VIGENCIA oo CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato é de até 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas as disposições do art. 57 da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO, LOCAL ECONDICOES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
a) Orecebimento do objeto se dará segundo odisposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo
que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.

b)
A qualquer tempo durante vigência do contrato, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a
CONTRATANTE poderá solicitar unilateralmente a sua suspensão ou rescisão, sem que haja qualquer custo ou multa

especínca para esta finalidade. Caso oCONTRATANTE deseje ou necessite fazê-Io, deverá anunciar com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias;

c) Os serviços deverão manter os recursos de TI —
Tecnologia em Informação, disponíveis em dias ehorários
comerci
ais, excetohoras
quando
programadas
com notifinesses
cação prévi
com antecedenci
a dee/ou24
(vinte equatro)
—ouocorrerem
reparos demanutenções
emergência nos
servidores,—
devendo,
casos,a, apresentar
relatório

justificativa até 02 (dois) dias úteis após oocorrido;

“

x

»_&
,( Nip,

writ"!

d)

Os serviços serão executados na sede do Departamento de Tecnologia da Informaçao localizado no Complex g,“); r

e)

Os serviços deverão ser executados de forma semipresencial, com no mínimo de duas (02) visitas mensais I .,

f)

Ogasto com material eequipamento será de responsabilidade da CONTRATANTE;

Admi
trativo DidaogoCONTRATANTE
Magalhães Brandão
Marechal
Deodoro, Nº (das
03, Centro
ru -Bahi
, sobàsasupervi
EquipenisTécnica
durante-Praça
ohorário
de funcionamento
8:00 às-Cai
12:00
edas a13h
17h). são - wi:/
cujo início se dará após aassinatura do contrato;

I'

_

£

g)
Havendo necessidade de visita técnica à CONTRATANTE, as tarefas de manutençoes preventiva e/ou (
corretiva, ela deverá iniciar-se em horário previamente agendado com a equipe responsável pela rede — '
computadores da CONTRATANTE.

h)
As tarefas de manutenção preventiva deverão ser finalizadas em prazo máximo de 48 (quarenta eoito) horas
apartir do seu efetivo inicio, restabelecendo completamente oestado normal de funcionamento edisponibilidade do
(Telefax) (75) 3553-1151, rnmakgld

E-mail: iciiacaufzàcairu ba ov j;
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f á
um
_
fj" (j
serviço;

i)

.

v

As tarefas de manutenção corretiva em casos extremos deverão ser atendidas em prazo máximo de 12 (doze)

horas a partir do seu efetivo início, tanto por e-mail, telefone ou meios a fins e em casos corriqueiros

em prazo

máximo de 24 (vinte quatro) horas. '

j)

A contratada deverá apresentar relatório mensal das atividades e serviços, para o acompanhamento da

execução pelo Departamento de Tecnologia da Informação.

'

k)

Todos os chamados telefônicos e visitas técnicas deverão ser documentados pelo CONTRATANTE, que deverá

fornecer relatorio dos atendimentos efetuados sempre que solicitados pelo atendimento, identincação e descrição das

tarefas efetuadas e providênciasadotadas e responsáveis pelo atendimento e execução do serviço;
l)
Aempresa vencedora deverá realizar os serviços, não sendo permitida aterceirização ou a subcontratação de
outras empresas.

- m) No valor do serviço deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes da sua execução, inclusive
transportes (marítimo e terrestre), seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer.
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

a) competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da nscalização do Contratante não
.

eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

»

b)

,

A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a

responsabilidade da contratada.

c)

As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a

responsabilidade única, integral eexclusiva da contratada no que concerne àexecução do objeto contratado.
d) A fiscalização e o acompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui a responsabilidade da
CONTRATADA, para escusá-la dos seus encargos.

— e) Fica designado oServidor Davi Boaventura (Supervisor de Informática da Secretaria Municipal de Administração),
como responsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no
art. 67 da Lei Federal nº 8566/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO E REAJUSTEAMENTO

.

Ovalor do contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses, tornando-se por base o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a Ihe substituir.

PARÁGRAFO ÚNICO - A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8566/93, dependerá de

requerimento do interessado quando visar recompor opreço que se tornou insuficiente, instruído com adocumentação

que comprove odesequiIibrio_econômico-nnanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

Opresente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do inciso I do art. 65 da Lei Federal nº.

8.666/93.
_
,
CLAUSULA NONA -OBRIGACOES DA CONTRATADA

,

-

..

Aempresa contratada será designada ao serviço, zelando pela boa qualidade, prazo de execuçaoehorario.

). - _“DIN ,*
iiªtiiyi.

* '

A
CONTRATADAobriga-sea: '
9.1. Designar de sua estrutura administrativa prepostos permanentemente responsável pela perfeita execução u &
I

serviço, bem como zelar pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços solicitados de acordo ao objeto
termo;
"
9,2. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados efacilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
,

ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;

«

9.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do fornecimento e sua
'

assistência técnica;

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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9.4. Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços/ fornecimento executados, providenciando
sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;

9.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços/ fornecimento

contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
9.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualincação exigidas, no Edital (art. 55, inciso XIII, da Lei Federal 8666/93);
9.7. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução dos serviços / fornecimento e sua assistência técnica;
9.8. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;

9.9. Instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadoras de boa conduta e capazes
de realizar os serviços/ fornecimento e sua assistência técnica;

9.10. Adimplir os serviços exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução do contrato;
9.11. Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo Contratante, em um prazo não superior a setenta e duas
horas.

9.12. Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes do material, exceto quando isso ocorrer

por exigências da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à
contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência;
cLAusuLA DÉCIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
ACONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no Contrato por determinação legal, obriga-se a:
10.1. Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei Federal nº 8666/93;
transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação dos serviços;

10.2. Efetuar, nos prazos previstos no Contrato, o pagamento devido àCONTRATADA oriundo do serviço prestado;
10.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando,

neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura,
devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇõES EPENALIDADES

Odescumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade

promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções prevista na Lei nº 10.520/02, Lei nº

8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a)

'

advertência;

b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com este Município por prazo
de até 05 cinco) anos;

c) multa( de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até otrigésimo dia de atraso, sobre ovalor da parte do objeto
não entregue;

d)ao trimulésimo.
ta de 0,7 %(sete décimos por cento) sobre ovalor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente (

PARAJGRAFO PRIMEIRO -O
valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue R” (Qq?
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.

o

PARAGRAFOSEGUNDO
-As multasprevistas nesta cláusula não têmcarátercompensatório eoseu pagamento não
eximirá oCONTRATADO da responsabilidade de perdas edanos decorrentes das infrações cometidas. '
PARAGRAFO TERCEIRO -Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATAD, '

junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;

PARAGRAFO
QUARTO -AContratante poderá efetuar aretenção de qualquer pagamento que for devido, para
compensação das multas aplicadas.
PARAGRAFO QUINTO - AContratante poderá revogar ou anular esta licitação, sem que, disso decorra para as
licitantes qualquer direito àindenização, compensação ou reclamação.
(Telefax) (75) 3653-2151, ramalgud
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PARAGRAFO SEXTO - Éfacultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o direito de
promover as diligências porventura necessárias para complementar à instrução do processo, conforme lhe faculta o 5
3º do Art. 43, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa;

PARAGRAFO PRIMEIRO -

inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as

consequências contratuais previstas nas Leis nº. 8666/93 e 10.5Z0/02.

PARAGRAFO SEGUNDO —OContratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8666/93, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.

PARAGRAFO QUARTO —A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos II e III do artigo 79 da Lei Federal nº 8666/93;
PARAGRAFO QUINTO —A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇOES FINAIS

O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do
contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação equalificação exigidas no Edital.
PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que

'

compatíveis com os preceitos de Direito Público, apIicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições do Direito Privado.

PARAGRAFO QUARTO - OCONTRATADO responderá por todos os danos eprejuizos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja
culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de
48 (quarenta eoito) horas da ocorrência, ou ordern expressa eescrita do CONTRATANTE.

&,

1.

PARAGRAFO QUINTO -Após o10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
“(
a) promover arescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo oCONTRATADO pelas “vx I'M
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:

perdas
decorrentes
da rescisem
são; prejuízos da cobrança de multa correspondente ao periodo total de atraso, NI'I" (,,:
b) exigiredanos
aexecução
do Contrato,

respeitado odisposto na legislação em vigor.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA -COBRANÇA JUDICIAL

/

Astituloimportânci
as devidas pela Contratada serão cobradas através de processo_de execução, constituindoleste Contrato,
executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retençao ou compensaçao de creditos, sempre
que possivel.

CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-FORO

A!

(Telefax) (75) 3653-2151, ramaI:_Z14
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As partes elegem o Foro da Comarca de Valença - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado

_ que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

.

_ v_

E, por estarem justos econtratados, assinam opresente instrumento em 03 (três) vias de igual teor eforma, os

' —

representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes,
'

para que se produzam os efeitos legais.

'

i
Cairu —BA, 19 de maio de 2022.

.

-

'

/ /
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.
MIQUEIAS REALE DA CRUZ

'
.

REALE TECH SOLUÇOES EM TI LTDA

_

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: '

'

01 -

_,

'

Nome: Ana Alice Ribeiro do Rosário. '
CPF nº: 909.685.225-72
'

oz -

”

Nome: Robertoº-Jrge
da Silva Santos
l
CPF nº: 147.43gl865—15

(Telefax) (75) Eãâgãêããbrêªgãàêo NDE6T7a/ig0
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RESUMO T E R M O DE CONTRATO Nº 145/2022

“

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2022 —PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022
- T E R M O D E C O N T R A T O N º 145/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIRU - CNPJ sob o n.º 14235907/0001-44.

CONTRATADA: REALE TECH SOLUÇOES EM TI LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Teixeira de Freitas, nº 48, Casa, Centro, na cidade de
Valença, Estado da Bahia, CEP 45.400-000, inscrita no CNPJ sob nº
07.077.887/0001—65, inscrição estadual sob o nº 076.871 .942-PP e inscrição municipal
sob o nº 0004307, FONE: (75) 3641-0056, E-mail: miueiasrealetechcombr e

atendimentorealetechcombr,

representado

na

forma

dos

seus

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Senhor Miqueias Reale da Cruz,
portador(a) de documento de identidade nº 9963533-05 expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o
nº CPF nº 014.142.345-54. DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a

prestação de serviços de_ consultoria em gestão de TI - Tecnologia da Informação,
visando atender às demandas da estrutura computacional do sistema de informação

da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, de acordo com as especificações,

obrigações e condições oferecidas na Proposta de Preços do PREGAO
ELETRÓNICO 017/2022 que, independente de transcrição, integra este instrumento e

obedecendo ao Termo de Referência.
-

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM

DOS RECURSOS - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária especificada abaixo:

UN'DADE
GESTORA

'

FONTE

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTº DE
ºªspªª“
NATUREZA
DA
DESPESA

0
,
33.90.35.00.000
DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO —O valor total deste contrato é
de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) para o lote único. DOS PRAZOS - O
prazo de vigência do presente contrato é de até 12 (doze) meses a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as disposições do art. 57
da Lei Federal nº 8666/93. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu — Bahia,

19/05/2022. SIGNATÁRIOS:-CONTRATANTE: Ãngelo César Santiago Fahning —CPF
nº 943060525-91. CONTRATADA: Miqueias Reale da Cruz - CPF nº 014.142.345-54.
TESTEMUNHAS: Ana Alice Ribeiro do Rosário - CPF nº 909685225-72 e Roberto

Jorge da Silva Santos - CPF nº 147.430.865-15.

Tºfºª-fªªíª

.
Cªlfu

âftããªªftáªêãgºgºº

v
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[Diário Oticiail do
MUNICIPiO

RESUMO TERMO DE CONTRATO Nº 145/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2022 —PREGÃO ELETRÓNICO Nº 017/2022
- T E R M O DE C O N T R A T O Nº 145/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIRU - CNPJ sob o n.º 14.235.907/0001-44.

CONTRATADA: REALE TECH SOLUÇOES EM TI LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Teixeira de Freitas, nº 48, Casa, Centro, na cidade de

Valença,

Estado

da

Bahia,

CEP 45.400-000,

inscrita no CNPJ

sob

nº

07.077.887/0001-65, inscrição estadual sob o nº O76.871.942-PP e inscrição municipal
sob o nº 0004307, FONE: (75) 3641-0056, E-mail: miueiasrealetecnoombr e
atendimentoreaIetech.com.br,
representado
na
forma
dos
seus

Estatutos/Regimento/Contratoª Social, pelo Senhor Miqueias Reale da Cruz,
portador(a) de documento de identidade nº 9963533-05 expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
nº CPF nº 014.142.345-54. DO OBJETO —Constitui objeto do presente contrato a

prestação de serviços de consultoria em gestão de TI —Tecnologia da Informação,
visando atender às demandas da estrutura computacional do sistema de informação

_

da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, de acordo com as especificações,

obrigações e condições oferecidas na Proposta de Preços do PREGÃO
ELETRÓNICO 017/2022 que, independente de transcrição, integra este instrumento e
obedecendo ao Termo de Referência. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA E ORIGEM '
DOS RECURSOS - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
' dos recursos da Dotação Orçamentária especificada abaixo:

»

UNIDADE
GESTORA

,
'

FONTE
0

'

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO _

ELEMENTº DE
DESPESA /

'

NATUREZA
DA
DESPESA
33.90.35.00.000

DO PREÇO E DAS CONDIÇES DE PAGAMENTO —O valor total deste contrato é —
de R$ 72.000,00 (setenta-e dois mil reais) para o lote único. DOS PRAZOS - O *
prazo de vigência do presente contrato é de até 12 (doze) meses a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as disposições do art. 57

da Lei Federal nº 8566/93. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu —Bahia,

19/05/2022. SIGNATARIOS: CONTRATANTE: Angelo César Santiago Fahning —CPF
nº 943.060.525-91. CONTRATADA: Miqueias Reale da Cruz - CPF nº 014.142.345-54.
TESTEMUNHAS: -Ana Alice Ribeiro do Rosário - CPF nº 909.685.225-72 e Roberto
Jorge da Silva Santos - CPF nº 147.430.865-15.
'

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +T5IMU/2VHCMLNPWD7RTOW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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