
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃOFÉLIXDOCORtBE

CONTRATO DE SESSÃO DE USO DE SISTEMAS

Contrato de prestação de serviços, que entre si
fazem, O Fundo Municipal de Saúde de São Félix
do Coríbe, e a empresa Smart4 Sistemas de
Tecnologia Lida - ME.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de
Direito Público interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°. Centro - na
cidade de São Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.700/0001-
17, neste ato representado pelo o Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Marcos Aiaíde de
Oliveira, brasileiro, casado, portador do CPF n°470.972.135-15, e Rg.n°8717966 SSP/MG,
nomeado pelo o Decreto Executivo Municipal n°931 datado de 03 de janeiro de 2017,
doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa Smart4 Sistemas de Tecnologia
Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 21.599.096/0001-26. sediada à Av. ACM, n°. 2573, Edif.
Royal Trade, Sala 911, Brotas, Salvador- BA, CEP: 40.280-902, neste ato representado pelo
sócio Jair Carlos Silva de Castilho, inscrito no RG sob o n°. 0648589013 SSP/BA e CPF sob o
n°. 789.351.485-04, residente e domiciliado à Rua Vinte e Dois de Abril, 55, Parque
Continental, Simões Filho - BA, doravante denominado simplesmente de CONTRATADA,
ficam justos e acordados o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de uso e sessão de software de sistema
contábil, com implantação, para o Fundo Municipal de Saúde, para manutenção dos serviços
básicos de saúde, deste município, conforme orçamento anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor efetivo global
de R$3.000.00 (três mil reais).

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEMPORÁRIO

Item

3

Descrição dos Serviçso

Sistema de Gestão Contábil - Saúde

Und.

Mês

Quant

4
Valor Total

V.,Unit.
Mensal

500,00

500,00 . .

V. Total ;

2.000,00

2.000,00

,. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO • . : ' . • ^ : . - ,]
Item

14

Descrição dos Serviçso

Implantação Sistema Contábil Saúde

Und.

Serv

Quant.

1

V.Unit.

1.000,00
Total ' • . . . . - _ • - • . ;. . - " • - ' • • • -

V. Total.

1.000,00

1.000,00

Valor Global :..„•. ...... 3.000;00

2.1 - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado da seguinte forma: R$1.000,00 (um mil
reais) para serviços de implantação dos sistemas; 04 (quatro) parcelas no valor de R$500,00
(quinhentos reais) referente à sessão de direito e uso dos sistemas, que serão pagos em até
30 (trinta) dias conforme medição, a contar da emissão da ordem de serviços, após
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

apresentação do documento fiscal correspondente devidamente aprovado pela Secretaria
Municipal de Administração e Finanças;

2.2 - O Fundo Municipal de Saúde poderá emitir quantas ordens de fornecimento entender
conveniente para a administração, até o cumprimento total do objeto desta licitação;

2.3 - A presente contratação deveu-se ao fato de ter sido oriundo da licitação Convite n°
CC001A/2017, com regime de execução por preço global, nos termos do disposto da Lei
8666/93.

2.4 - Aplicam - se a Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, ao presente contrato e em
especial aos seus casos omissos;

CLÁUSULA TERCEIRA; O prazo máximo de vigência deste contrato será da seguinte forma:
04 (quatro) meses, com início em 01/02/2017 e término em 31/05/2017. Podendo ser
prorrogado, com fundamento no art.57, inciso II, da Lei n° 8.666/93, e suas cominações
posteriores, firmando-se para tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que as apartes
se manifestem com antecedência;

CLÁUSULA QUARTA - Os preços inicialmente contratados poderão ser repactuados
observando o período mínimo de 12(doze) meses, após esse tempo os preços poderão ser
atualizados;

4.1 - a manutenção do equilíbrio económico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível,
ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de
seu impacto nos custos do Contrato.

4.2 - A CONTRATANTE, não quitando as faíuras no seu vencimento, será considerada
inadímpleníe, e a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um porcento (1%) ao mês.
E será utilizado para correção das faturas em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas, ou outro equivalente

CLÁUSULA QUINTA: A despesa correrá por conta das dotações orçamentarias:

0502 - Fundo Municipal De Saúde; Proj/Ativ: 2035 - Manutenção das AçÕes do Fundo
Municipal de Saúde; Elemento: 33.909.39-00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
(Fonte 02)

CLÁSULA SEXTA - objeto do presente contrato poderá sofrer alterações nos termos do
arí.65 da lei 8.666/93, firmando para tanto termo aditivo ao pacto original, desde que as partes
se manifestem.

6.1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não pode transferir, no todo ou em parte, a
execução do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES;
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7.1 - DA CONTRATANTE

7.1.1 Comunicar ao liciiante vencedor qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto
licitado, diligenciando para que as írregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente
corrigidas;
7.1.2 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme emissão de ordem de serviço, e
disposições deste contrato;
7.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em
que ocorrer a retenção de impostos dos serviços;
7.1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n°8666/93;
7.1.5 Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem executados nas conformídades, deste
contrato, ora firmados entre as partes;
7.1.6 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços a serem executados em desacordo com as
especificações constantes deste contrato;
7.1.7 Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita execução do objeto do
contratual, a ser firmado ente as partes;
7.1.8 Fiscalizar a execução do objeto licitado, sendo permitida a participação de terceiros,
para prestar assistência ou informações julgadas pertinentes;
7.1.9 Será de responsabilidade da CONTRATANTE na colaboração das condições de
segurança dos equipamentos no loca! de instalação;
7.1.10 Solicitar parecer técnico especializado na área, quando necessário a Administrativos;
7..1.11 Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem executados referente a cessão de uso
dos sistemas de contabilidade pública, Recursos Humanos, Património, Licitações, Controle
Interno, Transparência municipal; Secretaria da Fazenda, os quais possuem as seguintes
características, multi usuário, possibilidade de funcionar em diversos terminais de
computador simultaneamente, em ambiente de rede, controle de usuários através de senhas,
com definição de acesso ao rótulos, mensagens de segurança durante a operação do
sistema, a fim de evitar erro de operação.

7.2 DA CONTRATADA

7.2.1 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas
estabelecidas na lei n° 8.666/93, e suas cominações, de forma a não interferir no andamento
das atividades da contratante;
7.2.2 Executar todos os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de
preço;
7.2.3 Responsabilizar-se pelo objeto licitado até a efetiva execução, adotando todas as
medidas julgadas cabíveis, inclusive as que se referem à segurança e ao transporte até o
local de entrega;
7.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista ou previdenciário e respectivos ónus, tanto em relação a si, e enquanto ao pessoal
eventualmente contratado para execução dos fornecimentos, inclusive acidentes de trabalhos,
serviços extraordinários, estadias, alimentação, deslocamento, no cumprimento do objeto
deste contrato;
7.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação da prestação dos serviços/fornecimentos
fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos impostos dos serviços a serem contratados;
7.2.6 Executar o objeto licitado livre de qualquer embaraço, seja de ordem financeira ou
tributária;
7.2.7 Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outras
adicionais referentes ao objeto licitado, arcando, dessa forma, com todas as despesas
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diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ónus
adicional para a esta Prefeitura;
7.2.8 A Contratada será responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenízação por
danos causados à Contratante e/ou a terceiros, por culpa ou dolo seus prepostos, ou de
seus colaboradores, decorrentes da execução dos serviços ora contratados.
7.2.9 A obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
7.2.10 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes da locomoção de seu
pessoal e respectivos equipamentos para a sede deste município de São Félix do Coribe -
BA;
7.2.11 As despesas decorrentes da hospedagem e alimentação do pessoal da
CONTRATADA, em hotel e restaurante da cidade, com café da manha, refeições diárias,
água, refrigerante, lanche, quando na instalação e montagem dos equipamentos objeto deste
contrato, correrão por conta da CONTRATADA;
7.2.12 Responsabilizar-se pelo o fornecimento dos insumos na execução do objeto da
cláusula primeira do presente contrato;
7.2.13 Fica estipulado o valor da multa por dia de atraso no eventual descumprimento do
objeto deste contrato, no percentual de 30%(trinta por cento), do valor do presente contrato;
7.2.14 Conceder treinamento padrão do sistema aos servidores da contratante, sem ónus
adicionais, para a Administração, na sede deste município.
7.2.15 Atualização dos sistemas para a versão considerada moderna, será de
responsabilidade da contratada, sem ónus adicionais a contratante.
7.2.16 O contratado dará suporte técnico a contratante, através de e-mails, e telefone, fax,
sempre que necessário, ou in loco, pelo o período de vida útil do sistema firmado em contrato;
7.2.17 A instalação dos sistemas descritos no objeío deste termo de contrato será
estabelecida no prazo de até 05(cinco) dias, para pleno funcionamento;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato ocorrerá da seguinte
forma:

8.1 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para administração;

8.2 Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incisos l a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666/93;

8.3 Judicial - nos termos da legislação processual;

8.4 a contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
prevista no Arí.77 da Lei n° 8.666/93

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES:

9.1: l - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadimpíido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado
no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
contratado.
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9.2: II - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do a/t 87 da Lei n. 8.666/93:

9.3: -advertência;

9.4: - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,

9.5: - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superiora 2 (dois) anos e,

9.6 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes contratadas elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa
Maria da Vitoria - BA, para dirimir as questões relativas ou resultantes do presente
CONTRATO.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual
teor com as testemunhas abaixo:

São Félix do Coribe - BA, 01 de fei/èrejr.o-de-201-7"

Testemunhas:

1a.

ND.O MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAf

SISTEMA

2a.
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f
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO: 2017

CNPJ (MF): 11418700000117

NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentaria, autoriza a

emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- oreuui

Razoo Social /Fornecedor CNPJ/CPF Banco Agência Conta Bancária

01431 -SMART4 SISTEMAS DE TECNOLOGIA LTDA ME 21.599.096/0001-26
Endereço Ciciado

AV. ACM, 2573, EDIF ROYALTRADE, SL 911 SALVADOR/BA

— Empenho
Tipo

GLOBAL

Data de Emissão

01/02/2017

Fonte de Recursos

02 - Receitas
_ .

Item da Despesa f4

0022 - Locação de Software

Vencimento Processo Tipo Nro. Licitação F

CONVITE CC001A/2017

Aplicação D

de Impostos e Transferências - C

Telefono

75999010911

ĵ eTO;5^SÍ,'V:; ' - Folha

v. • ' " í QQOS"! 0 "1

equislçao Reserva

ocumenlo

ontrato 044T/2017

Natureza da Despesa Nro Red. Classificação Funcional

3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa |ã*00'113| 1 0.122.0040-2. 035 -Manutenção das Ações do Fundo
Sub-Elernento da Despesa Municipal de Saúde

3,3.90.39.11 -

Vinculo

LOCAÇÃO DE SOFTWARÊS

02 - Receitas de Impostos e Transferências de Imposto -
Crédito

ORCAMENTARIO
!/„!

Doiaç3o Autorizada Saldo Anterior valor tío Empenho Saído Aluai

76.700,00 51.609,23 [ 3.000,00;

Item Quantidade Untâadú Item Valor Unitário

1 1

— .—

"—{três m

UND VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DÊ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO E
SESSÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA CONTÁBIL, COM IMPLANTAÇÃO, PARA O
FUNDO MUN DÊ SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE
DESTE MUNICÍPIO. CFE CONTRATO N° O-WT/2017.

l reais ) ***** ~\

1 . - -̂***"~ — <-**""Contabilidade Muiu^u.dyMj ^ — —

x^^ ̂Luiz Carlos Ferreira ( N —T^^^ t̂ãPExlHés Ribei

48.609,23

Valor TOJS>

3.000,00 3.000,00

Total 3.000,00

-^ "̂"̂
—J ) ^

-o Ferreira
3
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