CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ESTADO DA BAHIA

S

021/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
de direito
A CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, pessoa juridica
ne
13.393.780/0001-29, com
CNPJ/MF sob o
publico interno, inscrita no
Centro Administrativo,
sede à Rua de Contormo do Centro Cultural, s/n°.,
ato
neste
representado por seu
Camaçari-BA, CEP 42.800-907,
ALMEIDA
CURVEL0, CPF n°
DE
Presidente, Sr. MANOEL JORGE
e, do outro
CONTRATANTE,
denominado
263.706.975-91, doravante
E
ASSESSORIA
MODERNIZACAO,
lado a empresa 1BDM
direito privado, inscrita no
de
juridica
CONSULTORIA LTDA, pessoa
com sede na Alameda Salvador,
CNPJIMF sob o na 10.442.698/0001-59,
Caminho das Arvores, Salvador
1057, Torre América, Andar 6, Sala 601,
Sr. Késsio Fabrinni
BA, CEP 41.820-790, através de seu representante,
denominando010.694.695-13,
CPF ne
de Campos Monteiro, portador do
o presente
firmam
CONTRATADA,
se a partir de agora, simplesmente,
da
da
homologação
decorrente
Contrato de prestação de serviços,
Administrativo n°.
Processo
Dispensa de Licitação n° 016/2020, 8.666/93 e suas alterações
n°
340/2020, regido pela Lei Federal
contratuais abaixo descritas:
cláusulas
às
e
seguintes
posteriores,

CLAUSULA PRIMEIRA D0 FUNDAMENTO LEGAL
na Câmara Municipal de
de Dispensa de Licitação, tombado
o
presente contrato tem como fundamento legal processo
CONTRATADA, tendo sido observadas
foi escolhida a proposta apresentada pela
016/2020,
ng
qual
sob
o
pelo
Camaçan
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores
as disposições contidas na Lei Federal

CLAUSULASEGUNDA-DO08JETO
de serviços de
de empresa especializada para prestação
objeto do presente instrumento a contratação licenciamento de software que permita a veiculação e
regional,
publicação em jornal de grande circulação financeiros e fiscais em link especifico, portal da transparência e
atos administrativos,
dos
on-line
gerenciamento
de Camaçari, conforme
do site oficial da Câmara Municipal
hospedagem, reestruturação e manutenção
Contratada.
pela
do Anexo- Temo de Referência e proposta apresentada

Constitui

caracteristicas constantes

CLAUSULA TERCEIRA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As

despesas

Orçamentáña do Municipio de

de Contrato correrão por conta da Lei
decorrentes deste instrumento

programação:
Municipal de Camaçari

Camaçari, à conta da seguinte
Câmara

Orgão/Unidade -01.01

-

Atividade -01.031.0001.2006-

Poder Legislativo
Promoção e Divulgação Ações

Elemento de Despesa- 3.3.90.39

CLÁUSULA QUARTA

-

Outros Serviços de Terceiros- Pessoa

Jurídica

DOPREÇOEDA FORMADEPAGAMENTO

Ovalorglobal estimado deste
contrato é de R$ 26.600,00 (vintee seis mil eseiscentosreais),conforme planilha:
VALOR
ITEM

DESCRIÇÃO0

VALOR

QTD

UF

200

CMICOLUNA

55,00

11.000,00

12

MES

650,00

7.800,00

12

MES

650,00

7.800,00

UNITARIO

(RS)
PUBLICAÇÃo EM JORNAL
REGIONAL

DE GRANDE

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA

CIRCULAÇÃO

VEICULAÇÃO

E

GERENCIAMENTO ON-LINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,
LINK

FINANCEIROS E FISCAIS EM
CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARi.

3

ESPECIFICO

TOTAL

(RS)

DA

HOSPEDAGEM, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Centro Administrativo CamaçarilBahia
Rua de Contorno do Centro Cultural sin',
3621-6135/6136
CNPJ. 13.393.780/0001-29- Fone: (71)
-

-

CEP

42.800-907

S

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ESTADO DA BAHIA

SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARËNCIA.
estão inclusos todos Os Custos e despesas decorrentes de
S1- Nos preços ofertados na proposta da Contratada jå
ou
natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer
das cláusulas deste instrumento.
venham a implicar no fiel cumprimento
da Nota FiscallFatura e devidamente
em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação
efetuado
será
S2-0 pagamento
atestado o recebimento do produto pelo setor competente do Contratante
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente
S3-Quando houver ero de qualquer natureza na emissão da
estabelecido que esse intervalo de tempo não será
ficando
devolvido para substituição elou emissão de Nota de Correção,
valor.
considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do respectivo

CLAUSULA QUINTA-DA VIGÈNCIA, REGIME DE FÖRNECIMENTO
31 de dezembro de 2021.

vigência de 12 (doze) meses, contado de 04 de janeiro atéobedecendo aoOS
poderå ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo,

O presente contrato terå prazo de

S1-0 prazo deste contrato
do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores.
conforme necessidade da
2-Este contrato est subordinado ao regime de fornecimento parcelado,

limites

legais,

Contratante.

CLAUSULA SEXTA-DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Do presente contrato decorrem as seguintes obrigaçoes

1-da CONTRATADA:
efetuar a

a

entrega do objeto contratual

em

estrita observåncia das

do Termo de Referência

especificações

e

da

proposta da contratada

o
no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas,
reparar, cornigir, remover ou substituir, às suas expensas,
serviço que apresentar defeito ou incorreção,
ou mensalmente, de acordo com
os senviços deveräão ser prestados diariamente, semanalmente, quinzenalmente
C.
a necessidade da CONTRATANTE;
bem como publicara matéria em qualquer dia (ütil ou
d. manter jornal de grande circulação com veiculação diâria,
e datas solicitadas;
não), nas quantidades
e. encaminhar
todas as publicações da Câmara Municipal de Camaçari veiculadas no jomal de grande circulação

D.

f.

g.

h.

regional para o e-mail cmclicita@gmail.com
prestar os serviços no Di£rio Oficial da Câmara Municipal de Camaçari Poder Legislativo com publicação
de intenet banda larga de domínio püblico e
simultânea em meio impresso e eletrönico, mediante provedor
controle
externo;
de
aos
e
Orgãos
sistema (software) de fácil acesso ao cidadão
de Camaçari Poder Legislativo de
Cämara
da
Diário
Oficial
do
Municipal
na
-

edição

disponibilizar os serviços

forma integrada ao Site Oficial da CMC;

para a publicação da matéria deverão ser obedecidos s critërios estabelecidos pela Imprensa Nacional;
Poder Legislativo, como um Diärio Eletrônico deverá ser
Diario Oficial da Câmara Municipal de Camaçari
Sistema de Busca da homepage, contendo
integrado com o Site Oficial da CMC, sendo alcançado pelo

o

numeração por edição, dia, més,

ano e

paginação;

de Camaçari Poder Legislativo deverá ser disponibilizado na intermet,
o Diáio Oficial da Câmara Municipal
observando o horário oficial do Municipio de CMC;
Poder Legislativo dever conter ferramenta de envio com
o Diano Oficial da Câmara Municipal de Camaçani
-

j
k.

comprovaçäão, recebimento, editoração e veiculação na Intemet;
evolutiva
realizar a manutenção corretiva, manutenção adaptativa, manutenção

e

manutenção preventva, assim

definidas:

causem
Alterações para correção de defeitos ou comportamentos inadequados que
novas
funcionalidades;
de
problemas de uso ou funcionamento, sem inserçäo
ambiente operacional) sem
1.2) Manutenção adaptativa Adaptações por mudanças extenas (negócio, legislação,
inserção de novas funcionalidades
novas caracteristicas ou funcionalidades;
3) Manutenção evolutiva Evolução com a inclusão de
visando melhoria de desempenho atravs da otimizaçð
software
de
Reengenharia
Manutenção preventiva
14)
de códigos ou recursos que facilitem futuras coreções, adaptações ou evoluções, devendo-se levar em conkaiasi

L.1) Manutenção

corretiva

-

-

normas de acessibilidade E-Gov;
CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Rua de Contorno do Centro Cultoral, s/np, Centro Administrativo

Camaçari/Bahia - CEP 42. 800-907

CNPJ: 13.393.780.0001-29-Fone (71) 36216135/6136

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ESTADO DA BAHIA

m.

consistindo em
portal e sitio, no que diz respeito à comunicação,
funcionalidades,
e
conteúdos
m.1) Produzir, estruturar e hierarquizar
m.2) Desenvolver modelos para implementação (wireframes),

Desenvolver o

m.3) Desenvolver arquitetura da infomação;

m.4) Desenvolver design
m.5) Desenvolver programação
processos
m.6) Desenvolver soluçðes de tecnologia para simplificar os
e arquivamento de conteúdo,

de criação, gestão, publicação, distribuição

m.7) Elaborar documentação;
m.8) Desenvolverinterfaces

incluSive de ordem
Contratante qualquer anormalidade veríficada,
quando for o cas0, comunicar imediatamente à
de regularização necessárias
funcional, para que sejam adotadas as providências
CONTRATANTE ou a
a causar a0
ou prejuizos que vierem
danos
perdas,
quaisquer
diretamente,
por
responder,
sem
que haja culpa da
ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
terceiros na execução do Contrato, salvo na
ao
e
sejarm comunicados
na forma da legislação vigente
CONTRATADA, desde que devidamente apurados
documentos
os
horas após a ocorência e apresentar
CONTRATANTE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
sob pena de na0
do
fato,
a
verificação
até 48 (quarenta e oito) horas após
para a respectiva comprovação, em
serem considerados;
assumidas pela Contratada, sem
diretas ou indiretas, decorrente das obrigações
fiscal
P. arcar com todas as despesas,
todos os encargos decorrentes da legislação
qualquer onus à Contratante, responsabilizando-se por
trabalhista e comercial;
todas as
(Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação social, previdenciária,
as obrigações por ele assumidas,
com
em compatibilidade
manter durante toda a execução do Contrato,

n.

q

condições de habilitação e qualificação exigidas;

mantendo sob sua
todo ou em parte, o objeto deste Contrato a terceiros,
. n ã o subcontratar, ceder ou transferir, no
dos
serviços;
e mão de obra para execução
exclusiva responsabilidade toda supervisão, direção
S.

t.
u.

de transcrição;
condições do Termo de Referência, independente
Contratante;
da
feitas
fiscalização
pela
acatar as decisões e observações
se fizerem necessários, até 25%
os acréscimos ou supressões que
aceitar, nas mesmas condições contratuais,
inicial atualizado do Contrato.
vinte e cinco por cento) do valor
acatar as normas e

II- do CONTRATANTE:
a.

b.

Prestar as informações e
Encaminhar o material a

necessários viabilizando a boa execução do
os esclarecimentos
com a possibilidade
ser publicado dentro do horário compativel

solicitado,

Acompanhar

e

fiscalizar o

cumprimento

das

obrigações

publicação para o

da Contratada, através de servidor

designado
d.

serviço;
de

dia

especialmente

devidamente discriminada
mediante a apresentaçáo da respectiva nota fiscal,
Efetuar o pagamento à Contratada
de crédito em conta corrente bancária.
atestada pelo setor responsável, por meio

e

CLÁUSULA SETIMA DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da

Administração, previstos

nos

arts. 77

a

80 da Lei Federal n?. 8.666/93, este Contrato poderá

ser rescindido ainda:
não subsista condições para a
ao pactuado neste termo, de tal forma que
pela inadimplência de uma das partes
continuidade do mesmo;
tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.
Il- pela superveniência de eventos que impeçam ou
CONTRATANTE;
ou ineficiência do serviço, a juizo da
-pela demora, atraso excessivo, inexecução
ser procedida mediante Termo
só
contrato
neste
poderá
contidas
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições
inciso I, alineas "a" e'b" da Lei 8.666/93.
Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65,

CLAUSULAoITAVA

DAS

SANÇÖES ADMINISTRATIVAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Rus de Contorno

tdo

C'ultunal, s/n", Centro Administralivo Cumaçari Bahia
-

Contro

CNPJ 12.393.7800001 29 fore: (71) 30216135/6136

-

CEP

42.800-907

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇAR
ESTADO DA BAHIA

das obrigações assumidas
em caso de descumprimento
Serão aplicadas à CONTRATADA as sançðes administrativas
bem como estabelecido
n.
8.666/93,
Federal
86 e seguintes da Lei
no
perante o CONTRATANTE, conforme previsto artigo
no CAPITULO XI da Lei Municipal n°. 803/2007

R

CLAUSULA NONA DO FORO R

mais
foro do Municipio de Canmaçani, em detrimento de qualquer outro, por
quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

Fica eleito

o

privilegiado que seja,

Termo de Contrato,
ASSim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente
e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas

em

para dirimir

3 (trës) vias de igual te0r

Camaçari, 28 de dezembro de 2020.

CMARA MUNICPA= DE CAMAQARI

cONITRATANTE
BDM MODERNIZACAO, A`SESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CONTRATADA

Testemunhas:

Norhe:
4i 0327 Soo
CPF:

Nome

CPF:3/3 718 2US-00

O

CAIMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Cutural, s'n°. Centro Administrativo CamaçarilBahia CEP 42.800-907
-

Rua de Contormo cio

C ntro

CNPJ: 13.393.780 0001-29-Fone: (71) 36216135/5136

4

