
Cômara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

cr\[PJ 16.256.t93/0001-70

COÍ{TRÂTÂI{TES: CÂMARA ÍI.IUNICIPAL DE BARREIRÂS, PESSOA JUTídiCA dE
Direito Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, no. 1353, Bairro São
Miguel, Barreiras/BA, inscrita no CNPI sob o no. 16.256.893 /O0OI-7O, doravante
denominada CoNTRÂTANTE; e a empresa INSTITUTO MUNICIPAL DE
ADI,IINISTRAçAO PUBLICA - ll,iAP, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, com
sede na Av. da França no. 393, sala Pelourinho, HUB Salvador, 20 andar, Bairro
Comércio, Salvador/BA, inscrita no CNPJ no, 05.277.2Oa/OOO7-76, doravante
denominada CONTRATADA.

IL REPRESENTA TES: Representa a CONTRATÂ TE o Presidente da Câmara, o Sr.
ÀLCIONE RODRIGUES DE ilÀCEDO, brasileiro, casado, portador do CPF no.
895.398.265-00 e da Carteira de Identidade RG no.8177471103 SSP/BA, residente e
domiciliado nesta cidade; e a CONTRATADA a Sr.a CfgeLe eUfMlRÃfS Of
BRITO, brasileira, casada, turismóloga, portadora do CPF no. 823.223.095-91, e da
Carteira de ldentidade RG no. 0882291149 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua
Aroldo da Silveira Lima, no.14, Bairro Piatã, Salvador/BA.

E Oa eUfOnfZAçÃO DA CONTR TAçÃO Otneta: O presente Contrato é celebrado
em decorrência da autorização do Sr. ALCIO E RODRIGUES DE lrlACEDO,
Presidente do Legislativo, referente a DISPENSÂ Oe lfCffeçÃO no. OOll2O23,
gerada pelo PROCESSO ADHINISTRATM no. Ol2l2O23, que faz parte
integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

cúusuu PRnrrErRA - Do oBJETo

1.1 ,- Constitui objeto deste Contrato a COlrmreçÃO Oe UóOU|-O OrÁnrO OrrCrAl
pRópRro ÀTRÀvÉs DE LrcE crAlrENTo DE SoFTWARE PARA puBLrc^çÃo Dos ATos
púslrcos oe cÂr,rlm MUNrcrpAL DE BARRETRAs, E DrspoNrBrlrzaçÃo ol eorçÃo
EM SITE COlrl Ai,IBIENTES WEB. COi,l CenrrrtCaçÃO DIGITAL, conforme especificações e
demais exigências do Termo de Referência.

1.2 - Detalhamento do objeto:

cúusuu sEGuÍ{DÂ - oo REGTME oe exrcuçÃo

2.1 - Este contrato será executado de forma Indireta, sob o regime de empreitada por preço
global.

cúusuta rencErRÂ - FonMÂ or exrcuçÃo Dos sERvrços

3.1 - As publicações serão efetuadas em dias úteis, de segunda-feirà a sexta-feira.

3.2 - O material a ser publicado será encaminhado pela CONTMTANTE via e-mail ou através de
software publicador licenciado pela CONTMTADA em prazo máximo de até 01 (um) dia útil
anterior à data de circulação do mesmo, respeitado o horário relativo ao fechamento dà edição
do diário oficial, o qual deverá ser informado pela CONTRATADA.

3.3 - Os serviços serão recebidos na data da publicação, após a verificação da conformidade da
matéria publicada com a material enviado anteriormente à CONTMTADA.

3.4 - A página web do diário oficial deveÍá ser disponibilizada em local de fácil acesso no portal
da Câmara Municipal de Barreiras, no seguinte endereço: https://cmba rreiras. ba. oov. brl, a
integração será de responsabilidade da CONTMTANTE.

Aveniila Clérisron Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel Tel: (77) 3611-9600 /(77)3611-962E
Home Page: r4114Lçan414d9!311q!135.!44qtbr Ouvidoria: 080G075-8101
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ITEM Descrição detalhada: UNID. QUANT.

1.

Módulo diário oficial próprio através de licenciamento de software par.
publicação dos atos públicos da Câmara [lunicipal de Barreiras, €

disponibilização da edição em site com ambiente web, com certificaçãc
diqital.

Mensal 72
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Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

cNPJ 16.256.893/000r-70

It.
lcLÁusur.Â QUARTA - DÂs oBRTGAçõES DAs pÂRTEs

I

14.1 - Alem das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
torutnntaol:

a. Executar o objeto em conformidade com as especificações e condições deste contrato;
b- Fonecer loqin ê senha e realizar treinamento e capacitação do(s) servidor(es) público(s)

responsável(eis) pela execução/alimentação/operacionalização eletrônica do software
publicador licenciado, através da utilização da ferramenta tecnológica teamviewer ou
similar;

c. Manter provedor e pessoal de apoio para a mãnutenç5o e operacio nalizaçã o do módulo
diário oficial contratado, permitindo acesso ao público para consulta, exame e impressão
dos documentos publicados, com Certificação Digital ICP Brasil e Assinatura Digital nas
páginas do Diário Oficial;

d. Assumir a responsabilidade pelas atividades de seus funcionários ou prepostos
desenvolvidas no âmbito deste contrato, sobretudo, poÍ obrigações trabalhistas,
previdenciárias e outras;

e. Disponibilizar/Encaminhar, mensalmente, via e-mail, correios ou sistema, a nota fiscal
mensal para compor o processo de pagamento;

i Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitaçâo e qualificação exigidas pelas legislações
pertinentes;

g. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou
prepostos, à contratante ou a terceiros, e não podendo, em hipótese alguma, ceder ou
subcontratar o objeto contratàdo;

h. SuJeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE para
acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que Ihes
forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

i. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
lmitadas ao estabelecido no § 10, do art. 65, da Lei Federal no 8.666/1993, tomando-se
por base o valor contratual.

4.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTMTANTE:

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato;
b. Acompanhar e flscalizar a execução do instrumento contratual, através de um funcionário

especialmente designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com este contrato;

c Notificar, formal e tempestivômente, a CONTRÂTADA sobre as irregularidades, multas,
penalidades e quaisquer débitos, observadas no cumprimento do contrato;

d. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
e. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTMTADA.

cúusull eurNTA - Do vaLoR

5.1 - Por força do presente contrato a CONTMTANTE pagará a CONTMTADA o valor total de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5.2 - Detalhamento da proposta financeira da CONTMTADA:

NOME: INSTITUIçAO MUNICIPAL DE ÂDMINISTMÇAO PUBLICA _ IMAP
CNPJ: os.277 .204/OOOL-76

ENDEREÇO:
Av. da França no. 393, sala Pelourinho, HUB Salvador, 20 andar, Bairro
Comércio, Salvador/BA

ITEM Descrição detalhada UNID. QUANT.
VLR.
UNIT.

VLR.
TOTAL

1.
Módulo diário oficial próprio atrêvés
de licenciamento de software para
publicacão dos atos Dúblicos da

Mensal t2 R$ 500,00 R$ 6.000,00

Avenida Clérisron Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: ('t7) 36tt-96OO I ('7't) 361l-9628
Home Page: rvrvw.camaradebarreiras.ba.gor.br Ouvidoria: 0800-075-8101
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Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BA-HIA

CNPJ 16.256.t93/0001-70

Câmara Municipal de Barreiras, e
disponibilização da ediÉo em site
com ambiente web, com certificação
diqital.

VALOR TOTAL: R$ 6.000,00

5.3 - No valor ajustado estão inclusos todos os tributos e outros de qualquer natureza necessários
à execução dos serviços/fornecimento'

cúusula sExrA - cotorções DE PAGÂirEÍ{To

6.1 - A CONTMTADA apresentará a respectiva Nota Fiscal, devidamente discrimlnada, em nome

da CÂMARA t'luNIclPAL DE BARREIRAS - cNPJ no. 16.256.893/0001-70, e acompanhada das

respectivas comprovaçôes/certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

6.2 - A liberação para pagamento da Nota Fiscal ficará condicionada ao atesto da unidade
responsável.

6.3 - Qualquer atraso ocorrido na apresentação Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como

condição para pagamento por parte da CONTMTADA, importará em prorrogação automática do
prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.

6.4 - O ATESTO na Nota Fiscal e o respectivo PAGAMENTO será efetuado nos seguintes prazos:

a) Prazo para atesto da Nota Fiscal: Conforme acêitação de objeto entregue e Nota Fiscal

correspondente do período de execução, no prazo de até 02 (dols) dias úteis;
b) Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, contados do atesto da Nota Fiscal pela unidade
responsável.

6.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTMÍADA, enquanto Pendente de liquidação
qualquer o brigaçãi fi nanceira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

cr-Áusula sÉrrul - REcuRso onçauertÁnro

7,1 - As despesas decorrentes da execuÉO dO presente contrato Correrão à conta do Orçamento

da CONTRATANTE, aprovado para o exercício de 2023:

cúusuu orravA - Do PRAzo r ol vrcÊltcrl

8.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (dozê) meses, contados da assinatura deste

instrumento até o ãia L7 /Oll20.24, podendo ser prorrogado nas condições previstas da Lei

Federal no. 8.666/93.

cúusula onA - DA ALTEmçÃo oo coltmro
9.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93, desde
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

9.2 - Do Reajustamento:

9.2.1 - Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano,

a contar da datá da proposta, adotando-se o Índice Nacional de Preços ao consumidor amplo
Especial (IPCA-E) do lnstituto Brâsileiro de Geografia e Estatística ou outro índice que venha a

substituÊlo.

,17/' ,. ?-

cúusurÁ DÉcrMA - DAs PENALTDADES E MULTAS

Avenida Clériston Andrade, L353 - Bairro São Miguel Tel: (77) 361 1-9600 I ('l'7) 36ll-9628
Home Page: \'u w.camaradebarreiras.ba. qov. br Ouvidoria: 0800-075-8101

GEsrÃo DE AçÕES LEGTSLATIVAS

sERVrços DE TEcNoLoGIA DA tNFoRMAÇÃo E

COMUNICAçAO - PESSOA ]URIDICÁ
RECURSOS NÁO VINCULÁDOS DE IMPOSTOS

01.031.001.2003

3.3.9.0.40.00.0000
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Câmara Municipal de Barreiras

ESTADO DA BÂHIÂ
CNPJ 1ó.256.893/m01-70

lfO.f - e. sanções abaixo descritas, poderá ser aplicável durante a vigência do contrato, em

Fonformidade a Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

I

110.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTMTANTE poderá, garantida a defesa
brévia, aplicar à CONTMTADA as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato,
tomando por base o valor do contrato;
c) Multa de 2yo (dois por cento) a partir do 16o (décimo sexto) dia, até o 30. dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10olo (dez por cento) sobre o valor do contrato;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.

10.3 - O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (irinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato.

10.4 - As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida,
serão cobradas judicialmente.

10.5 - Da aplicação das penalidades previstas no itêm 10.2 caberá recurso, no prazo 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.

10.6 - As sanções previstas no item 10.2, alíneas "b", poderão ser aplicadas
conjuntamente com as demais penalidades previstas neste contrato.

cr-Áusuta oÉcrul pRnrErRA - DA REscrsÃo

11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal
no 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas
naquela Lei e neste contrato.

11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito à previa e ampla defesa.

11.3 - No caso de rescisão deste contrato, a CONTMTADA receberá apenas o pagamento do
serviço/material já entregue e aprovado pela CONTMTANTE.

cúusuta oÉcrrl SEGUNDA - DA puBlrcaçÃo

12.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTMTANTE providenciará a
publicação de resumo deste Contrato.

clÁusulÂ oÉcrul rencrrRÂ - DA FrscALrzlçÃo

13.1 - A fiscalização do instrumento contratual será exercida pelo(s) agente(s) público(s) abaixo
relacionado(s), em conformidade com Art. 67, da Lei no. 8.666/93, ao qual compete sanar as
dúvidas que surgirem no curso da execução do instrumento de contratação e que de tudo dará
ciência a CONTMTADA:

Nome Cargo,/Função Designação

Glauther Claudino Pinheiro Técnico de Informática Matrícula no. 36915

13.2 - A fiscalização exercida pela CONÍMTANTE sobre o objeto a ser contratado não eximirá a
CONTMTADA da sua plena responsabilidade perante o CONTMTANTE e/ou TERCEIROS,
decorrente de culpa ou dolo na execução do instrumento de contratação. lxL

*
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Câmara Municipal de Barreiras
ESTÂDO DA BÀHIA

crYPJ 1ó.256.t93/0001-70

lcr-Áusur-a oÉcrul quenra - orseosrções rrrars
I

114.1 - Fazem partes integrantes deste contrato, todos os atos do Processo Administrativo no.

PL2/2O23 
- Dispensa de Licitação no. OOt/2023, e a proposta de preços da Contratada.

14.2 - As partes, ora contratadas, elegem o Foro da Comarca de Barreiras/BA, excluindo-se
qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja, para dirimir qualquer dúvida ou ações,
porventura, o[iundas do presente contrato.

E poÍ estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tÉs) vias de igual
teor e forma, a fim de que produzam os sêus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras/BA, 17 de janeiro de 2023.

Pela Contratante:

ALC

Fiscal(is) de Contrato:

qG*.tl^ P.Y;^L
GTâUTHER CLAUDINO PIÍ{HEIRO

Técnico de Informática

Pela Contratada:

INSTITUTO ]IIUNICIPAL OEffi"'*çÃO EúAITCA - TUIN
Cibele Guimarães de Brito

Representante Legal

Testemunhas:

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel Tel: (77) 361l-9600 l(77)3611-9628
Home Page: wv'w.camaradebarreiras.ba.sov.br Ouvidoria; 0E00-075-8101

E RODRIGUES DE MACEDO
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Dispensas de Licitações

Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

cNPJ 16.256.893/0001-70

TERHo DE RÂTrFIcaçio, aDJUo_IcaçÃo e HoMolocaçÃo
DISPENSÂ DE LICITÂçAO no. OOr/2O23

o Presrdente da CÂHARA MU ICIPÂL DE BARREIRAS no uso de suas atribuições tega§, RATfFICA,
ADJUDICA c tIOtIOLOGA o Processo AdminisL.àtrvo no. 012/2023, Dispensa de Licitàção no. OOU2OZ3,
para que surtam os seus juridicos e legâis efeilos, para autorizâr ô contratação diretâ da empresa abaixo
idenlifcada e nos seguintes termos:

COÍ'ITRATADA: INSTIÍUTO I'IUNICJPAL DE ÂDMINISTRÂCiO PÚBuCA.II4AP, inscrila no cNP.] no,
05.277 .204/OOOL-16.

OUETO: Contratação de módulo diário oÍlciôl próprio através de licenciamento de sofi\rrare para
pub[caçào dos atos públcos da Câmarâ Hunicipal de Barr€irâs, e drsponrbrtização da edição em site com
arnbientes web, com certificação diqitâ1, coníorme especiÍlcações do rermo de referência.

FUNDAITIENTO LEGAL: Art.24, inciso II, dô Lei n" 8.666/93.

VALOR ME SAL: R$ 500,00 (qurnhentos reais).

vrcÊtcr* 12 (doze) meses.

Earreiras/BA, 17 de janeiro de 2023.

ALCIO E R,ODRIGUES OE I,IACEDO
Pres,dente do Legislênvo

Gestão 2023-2024

EXTRÂTO DE CONÍRATO

Avenidã Clériston Andrade, 1-353 - Eairro São Miguel- Íel: (7713611'9600 I177) 3611-9628
Hom€ Page: www.camaÍadebarreiras.ba.eov.br - Ouvrdoria: 0800{75-8101

cERTIFICAÇÃo DIGITAL: NTVCI\,4DYYQTHGQJ IOQTVEMK

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

CONTMTO No.r OO1/2O23

CNPI: 05,277 .2Og l OOOI-7 6

CONTR.ÂTAçAO OE XODULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO ATRÂVÉS DE

OEJETO DO CONTRÂTO:

LrcEicral,tE To DE soFTwÂRE paRÁ puBucÁçÃo Dos arospúBLIcos DA cÂr4aRA !,tuÍ{rcrpaL DE BARRETRAS, E
DrspoNrBrlrzaçÃo DÂ EDIçÂo Ex stTE coH aMBTENTES wEB, coM
cERTTF:c.açÃo orcrrar- cor{FoR}tE EspEqFrc^çóEs oo renúo oe

l)iririo t)llcial
Barreiras


