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CONTRATO N0  00212020 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE sERvlcos 
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DO 
SALVADOR ATRAVES DO GABINETE DO 
PREFEITO, E A EMPRESA LIMIT 
TECNOLOGIA DA INFORMAcAO LTDA, 
CONFORME PROCESSO GABP No 45312020. 

MUNICIPIO DO SALVADOR, através do GABINETE DO PREFEITO, corn sode no Palâcio 
Thorne do Souza, situado ia Praça Municipal, nesta Capital, inscrito no CNPJ/MF n.° 
13.927.801/000149, neste ate represontado pelo Chefe do Gabineto do Prefeito, Sr. Kaio 
Vinicius Moraes Leal, inscrito no CPF/MF sob o no 879.846.445-00, RG no 05193160-53, 
devidarnente autorizado polo Decreto s/n0, publicado no DOM de 07/05/2018, oem conformidade 
corn as atribuiçoes que he forarn delegadas polo Decreto s/n° do 07/05/2018, doravante 
denomiriado CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa, LIMIT TECNOLOGIA DA 
INFORMAAO LTDA, CNPJ fl.0  01.073.582/0001-07, estabolecida a Av. Luis Viana Eilho 
13223-Conjunto Hangar Business Park, sala 05- São Cristovâo, Salvador-Ba, tendo por seu 
ropresentante a Sra. Claudia Achy Britto, CPF n.° 545.530.405-49, doravante denorninada 
CONTRATADA, tern entre si acordados os termos deste contrato, cuja celebração foi autorizada 
modianto Despacho Administrativo as lls.140 e nos termos das Lois 8.666/93 e suas alteraçoos 

a Lei 13.979/2020, oriundo do ProcessoAdrninistrativo n.° 453/2020, quo passa a fazer parte 
deste instrurnento, independento do transcrição, juntarnente corn a Proposta Cornercial 
apresentada pola CONTRATADA, ficando, porérn, ressalvadas corno nao transcritas, as 
condiçoes nela estipuladas quo contrariern as disposiçOos deste Contrato, quo rogor-se-á pelas 
cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente instrurnonto a prestaçâo do serviços de central do 
atendirnento na rnodalidade CALL CENTER, do lena tornporâria a Profoitura Municipal 
do Salvador, polo prazo do 90 (noventa) dias renováveis ou onquanto durar a vigencia do 
Decreto Municipal no 32.268, do 18 do marco do 2020, o quo sobrovior conformo descriçâo, 
quantidade e proço relacionados noAnexo I. 

	

1.2 	Os colaboradores da CONTRATADA não terâo nenhurn vinculo ornpregaticio corn a PMSI  
ficando a CONTRADA responsavel por todas e quaisquer obrigaçoos fiscais, sociais, 
trabalhistas, previdenciárias ou outras correlatas quo houvor. 

CLAUSULASEGUNDA— DO REGIME DE ExEcucAo 

	

2.1 	0 Serviço contratado serâ realizado por exocução indireta sobre regirne do ernproitada 
preço global. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL 

3.1 0 valor global do presento contrato é de R$ 2.261.142,15 (doi rnilhoes duzentos e 
sessenta e urn mu, cento e quarenta o dois reais 0 quinze centavos) e valor rnonsal do 
R$ 753.714,05 (setocentos e cinquenta e trés rnil, sotecentos e quatorzo reais 0 ciRco 
centavos). 	
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CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA 

4.1 	0 prazo de vigéncia do contrato e de 90 (noventa) dias, renovãveis, ou 0 prazo da vigéncia 
do Decreto n° 32.268 de 18/03/2020, qua Declarou Emergéncia no Municipio de Salvador, 
a que sobrevier em primeiro lugar, sendo que a prazo de execuçâo se iniciarâ a partir do 
recebimento da Ordem de Serviço (OS). 

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 0RcAMENTARIOs 

5.1 As despesas para aquisiçâo da contratação dos materials e serviços decorrentes do 
presente contrato correrão a conta da Dotaçâo Orçamentária: Projeto Atividade 254300 - 
Manutenção das AçOes Piano —Central Atendimento, Eiemento de Despesa: 33.90.39 - 
Fonte de Recurso 2.1.00 - Ex. Anterior - Tesouro. 

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1— A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

6.1.1 Seiecionar e contratar Os operadores, supervisor e encarregados de teieatendimento, 
capacitando-os a desenvoiver suas funçöes, de acordo corn o pactuado; 

6.1.2 Preparar todos manuais de treinamento e atendimento a partir do material fornecido peia 
PMS, devendo atuahzar os manuais sempre que houver mudanças nos reguiamentos ou 
novas informaçöes emitidas palo CONTRATANTE; 

6.1.3 Prover supervisâo operacionai, técnica e administrativa dos serviços executados par seus 
empregados; 

6.1.4 Responsabilizar-se peio fornecimento de beneficios trabaihistas a seus empregados; 

6.1.5 Não divulgar nem fornecer dadas e informaçoes dos serviços realizados, objeto do 
contrato, a menos que expressamente autorizado; 

6.1.6 Substituir seus empregados em casos de doenças, faitas ou outros motivos de 
afastamento ou auséncia; 

6.1.7 Manter a continuidade dos serviços dentro dos parâmetros de desempenho operacional 
estabeiecidos pela CONTRATANTE, evitando qualquer possibilidade de interrupçöes ou 
parahsacOes; 

6.1.8 Ministrar treinamento de seus operadores e supervisores em teleatendimento sem onus 
para 0 Municipio; 

6.1.9 Obedecer, rigorosamente, as condiçOes desta Especificaçäo Técnica e seus anexos, 
devendo qualquer aiteração nas referidas especificacOes serem autorizada previamente 
por escrito peia PMS; 

6.1.10 A contratada apresentará mensalmente ao representante indicado peia CONTRATANTE, 
comprovantes de recoihimento dos vaiores devidos a tituio de FGTS e INSS, na forma 
estabeiecida pela tel, bern como côpia da foiha de pagamento dos funcionários a fim de 
verificacâo dos recoihimentos devidos; 
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6.1.11 A contratada cumprirá corn todas as obrigaçoes tributárias, previdenciárias e trabaihistas, 
devendo ainda: pagamento do salãrio no prazo legal, a entrega do vale transporte no prazo 
legal estabelecido e preenchimento da foiha de pagamento e entrega a CONTRATANTE 
no prazo na forma da lel; 

6.112 A contratada manterâ e disponibilizarã rnensalrnente a CONTRATANTE a cadastro de 
todos os funcionarias que estiverem prestando serviço a ela. Neste cadastro deverão 
constar os dados do funcionârio no que diz respeito ac seu relacionamento corn a empresa 
CONTRATADA: data da contratação, tempo de empresa, créditos e débitos de banco de 
horas e férias, promoçöes, etc.; 

61.13 A contratada coma empregadora de mão-de-obra especializada em Call Center, devera 
possuir banco de reserva e/ou possibilidade de fazer permuta ou substituiçOes de 
funcianarios sernpre que a necessidade da CONTRATANTE assim exigir, sem onus para 
o MunicIpio; 

6.1.14 A contratada deverâ ter capacidade operacional para substituir, a qualquer tempo, o 
funcionario que não esteja atendendo o escopo do serviço para o qual foi contratado; 

6.1.15 A contratada se responsabilizará pela prestação de serviços de atendimento receptivo e 
ativo, incluindo a disponibilizaçâo de infraestrutura fisica e tecnológica, procedirnentos de 
monitoração e gestão das operaçöes; 

6.1.16 A contratada oferecerã soluço completa de telefonia, atendimento rnultimIdia - DAC 
(Distribuidor Automático de Charnadas), URA (Unidade de Resposta Audivel) corn 
integração CTI (Computer Telephony Integrativos), e baseada na platafornia VoIP (Voz 
sobre IP), Apllcaçoes automatizadas de recepção e envio de fax/e-mail; 

6.1.17 Dentre as reclamaçães, se houver, sobre o Call Center, e a CONTRATANTE concluir que 
a reclamação e pertinente, por responsabilidade da CONTRATADA, remeterA 0 caso direto 
A supervisão geral da CONTRATADA, que se responsabilizarâ pelas providencias 
necessArias a superação da reclamaçào; 

6.1.18 A CONTRATADA oferecerã atendentes treinados e capacitados, corn conhecimentos 
atualizados para o bom desempenho de suas atividades; 

6.1.19 A CONTRATADA participarâ de reuniOes gerenciais e de avaliaçäo dos serviços, junto 305 
responsáveis da CONTRATANTE; 

6.1.20 A CONTRATADA realizarA a audiçâo e gravaçâo das Iigacôes telefânicas; 

61.21 A CONTRATADA se responsabilizará por apurar os fatores impactantes, suas causas e 
efeitos, nos resultados e indicadores descritas no Terrno de Referéncia; 

6.1.22 A CONTRATADA garantiré que os atendimentos sejam realizados em conformidade corn 
os procedimentos definidos pela CONTRATANTE para cada serviço; 

6.123 A CONTRATADA fará o gerenciamento dos resultados e da qualidade dos servicos) 
prestados sob sua responsabilidade; 

6.1.24 A CONTRATADA realizará as atividades de instalaçâo, atualização, suporte e manutençào; 

61.25 A CONTRATADA deverâ sernpre que provocada pela CONTRATANTE, apurar e. 
responder no prazo de 48 horas a todo a qualquer questionarnento da CONTRATANT\ 
acerca da prospecço, seleçao, contrataçao e conduta das equipes; 
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6.1.26 A CONTRATADA deverá entregar ao gestor do contrato o Terra de Responsabilidade dos 
procedimentos no atendimento (Confidencialidade das informacoes) devidamente 
assinado e corn firma reconhecida, antes de se iniciarem as atividades e para cada nova 
funcionârio que tiver acesso aDs meios de comunicação conectados a CONTRATANTE; 

6.1.27 A gestäo do Call Center serâ da CONTRATADA, que deverá garantir 0 nivel de serviço 
exigido no TR - Termo de Referenda; 

6.1.28 A CONTRATADA deverã irnplernentar programas de meihoria da qualidade de vida e da 
saUde ocupacional dos funcionários do Call Center, incluindo qualidade da voz e ginástica 
laboral; 

6.1.29 A CONTRATADA deverã elaborar relatOrio de acompanharnento do grau de satisfaçäo da 
populaçao quanto aos serviços prestados; 

61.30 A CONTRATADA deverá divulgar as açöes da Adrninistraçao PUbhca na rnensagerr 
durante o tempo de espera para atendimento; 

6.1.31 Prover ao supervisor e atendentes intervalos utilizados para pausa particular, descanso, 
lanche ou ginâstica laboral de acordo corn a Portaria no  09, de 30 de marco de 2007 e 
aprova a Anexo II da NR-1 7- Trabalho em TeleatendimentolTelernarketiflg - Ministério do 
Trabalho e Emprego. Para tanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar no arnbiente de 
Call Center, uma sala de descanso laboral para seus profissionais, corn no minirno os 
seguintes rnôveis e eletros: geladeiras, poltronas, mesa de refeiçao, forno micro-ondas, 
cadeiras e televisâo; 

6.1.32 Os profissionais disponibilizados pela CONTRATADA para execuço dos serviços deveräo 
ter a perth exigido no Termo de Referencia, ficando a CONTRATANTE, a seu critério, corn 
o direito de avaliá-los e aprová-los, a que, ern caso negativo, obrigarâ a CONTRATADA a 
apresentar outro profissional; 

6133 Não divulgar interna ou externarnente, nem fornecer dados e informaçôes dos serviços 
realizados objeto do contrata, a menos que expressamente autorizado; 

6.1.34 Coordenar a execução dos serviços, em cornurn acordo corn a CONTRATANTE, 
considerando-se a continuidade dos trabalhos e evitando interrupçães ou paralisaçoes no 
serviço de atendimento; 

6.1.35 Responder integralrnente, civil e criminairnente par todo e qualquer dana que venha a 
causar a PMS ou a terceiras, par açëo ou ornissâo, em decorréncia da execução dos 
serviços contratados, nâo sendo a PMS, em nenhurna hipotese, responsável par danos Cu 

lucros cessantes; 

6.1.36 Responder integralmente pelo pagarnento de toda e qualquer penalidade irnposta a PMS, 
ern decorréncia dos serviços prestados pela CONTRATADA mediante comunicaçãa par 
escrito, assim como seré obrigatório a ressarcimento a PMS, de prejuizos causados por 
atendimento incorreto; 

,ç, /2 6.137 A CONTRATADA deverá garantir a execução ininterrupta dos serviços cantratados, 
atendendo prantamente, nos casos de falta ou doença dos funcionários, alern de conceder, 

'-r / 	 substituiçào e orientação permanente, através de supervisores, fiscais e1instrutores 

( 	 capacitados; 	 ( 
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6.1.38 A CONTRATADA compromete-se a fiscalizar Os serviços executados pelos funcionârios 
alocados, acatando as determinaçoes e norrnas da CONTRATANTE no tocante ao perfeito 
andamento dos serviços; 

6.1.39 Fiscalizar o cumprirnento do objeto do contrato, cabendo-Ihe integralmente Cs onus 
decorrentes, sendo essa fiscalizaçào independente da exercida pela contratante; 

6.1.40 Formalizar a indicaçäo de preposto da empresa e substituto eventual para 0 
gerenciamento dos serviços técnicos e gestâo administrativa do contrato corn poderes de 
representante legal para tratar dos assuntos relacionados ao contrato junta a contratante, 
sem onus adicional; 

6.1.41 Iniciar a execução dos serviços contratados na forma e prazos previstos no Terma de 
Referencia; 

6.1.42 Relatar a contratante toda e qualquer situagäo que caracterize descumprirnento das 
obrigaçoes constantes no Termo de Referencia e neste contrato; 

6.1.43 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas candiçOes da habilitação; 

6.1.44 Executar as atividades na fornia estipulada no Ternio de Referenda; 

6.1.45 Assumir a responsabilidade e onus pelo recolhimenta de todos Os impostos, taxas, tarifas, 
contribuiçOes ou emalumento federals, estaduals e municipais, que incidarn ou venhani a 
incidir sobre o objeto do contrato e apresentar Os respectivos comprovantes, quando 
salicitado pelo ôrgão contratante. 

6.2 —A CONTRATANTE obrigar-se-ã a: 

6.2.1 Pagar a CONTRATADA o preço estabelecido em contrato; 

6.2.2 Designar servidores responsAveis para recebirnento, acompanharnento e fiscalização do 
contrato; 

6.2.3 Demais obrigacoes decorrentes de contrato, na forma da Lei 8.666/93; 

6.2.4 Fornecer os subsIdios necessArios a equipe do instrutores da CONTRATADA, bern como 
o conteUdo do material técnico necessário ao treinaniento de operadores e supervisares 
de teleatendirnento nos aspectos relativos aos sistemas da CONTRATANTE; 

6.2.5 Manter supervisão na contratada para acompanhar e avaliar Os aspectos técnicos 0 
operacionais do serviço; 

6.2.6 Manter atualizados as informaçöes referentes aos serviços de atendirnento, informando 
de imediato quaisquer alteraçOes que Se façarn necessârias; 

6.2.7 Fornecer as circuitos de dados e telefonia necessérios para atendimento do Call Centef 
respeitando a contrato de telefonia vigente; 

6.2,8 Prover e manter sisterna para registro e acompanharnento de dernandas relacionadas a 
salicitaçao do serviços encaniinhados por meio da Central de Atendirnento 156; 

6.2.9 Definir Os privilégios de acesso ao sistema do registro 0 acompanhamento de demahda 
de solicitação de serviços; 
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6210 Prestar as infarrnaçöes e os esciarecirnentos que venham a ser solicitados pela empresa 
contratada no interesse do born cumprirnento do contrato; 

6.2.11 Manter atualizadas as informaçoes constantes nos scritps referentes acs serviços de 
atendimento. 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO E DA SUSTAcAO 

7.1 0 pagamenta será efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, por serviços efetivamente 
realizados e aceitos, de acordo corn a rnediçào efetuada pela fiscalizaçãa do Contratante, 
através de conta corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, contados da data de 
entrega dos produtos ou execução dos serviços, constantes no verso da Nota Fiscal/Fatura, 
juntarnente corn o instrurnento de autorizaçâo, corn vista do funcionario competente, do setor 
de recebirnenta definitivo da mercadoria, ou da camprovação da prestaçäo dos serviços. Para 
pagarnento a ernpresa deverA apresentar relatorias impressos consoUdados rnensais, 
constanda: 

a) Volume de Iigaçoes por opçào do atendimento no CaH Center e serviço registrado; 

14 Distribuiçào das charnadas par horário de atendimento; 

c) Tempo rnedio de atendimento e de espera; 

d) Distribuição por faixas horArias; 

e) Volume das charnadas abandonadas antes e durante o atendimento hurnano; 

f) Quantidade e tempo rnédio do charnadas em fila de espera; 

g) Tempo rnédio de conversaçâo; e dados apurados na pesquisa de satisfaçâo; 

Ii) Mensalmente deverão ser ernitidos relatórios cam o nUmero de PAs contratadas; 

0 valor mensal de faturamento será obtido a partir da relatorio contendo a nürnera de 
PA's contratadas; 

A area gestora do contrato aprovarâ a fatura ou emitirâ parecer contestando a mesma 
em ate 03 dias Uteis após a seu recebimento. 

7.2 Na emissào da Nota Fiscal/Fatura de Serviços, a CONTRATADA deverá descrever: o serviça, 
obrigatoriarnente, ern conformidade corn a descriçâo cantida em sua proposta; o nUrnero do 
processo que originou a contratação; nUrnero do contrato; nUrnero da Ordern de Serviço; e 
dados bancários corn indicação do banco, agéncia e conta. 

Y
7.3 A(S) NOTA(S) FISCAL(ISVFATURA(S) DEVERA(AO) SER EMITIDA(S) GUM A KALAU 

SOCIAL. CNPJ E ENDERECO COMPLETO DO ORGAO REQUISITANTE, CONSTANTES 
NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTOIORDEM DE SERVIO. 

7.4 Ocorrendo erros na apresentacão da Nota Fiscal/Fatura de Serviços, a mesrna será devolvida 
a CONTRATADA para correção, ficanda estabelecido que o prazo para pagamento serã 
contado a partir da data da apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura de Serviços. 

7.5 A atestação da Nota Fiscal/Fatura de Serviços caberá ao fiscal da contrato ou outra servidor 

¼) 	
designado para esse firn. 
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7.6 Os pagarnentos poderão ser sustados pelo GABP/OGM-Ouvidoria Geral do Municipio nos 
seguintes casos: 

Serviços prestados de modo improcedente; 

Não cumprirnento das obrigaçoes assumidas que possarn de quaisquer formas, 
prejudicar a Administraçào PUblica Municipal; 

Inadimplencia de obrigacães da CONTRATADA corn o Municipio do Salvador, por 
conta do estabelecido neste instrumento e/ou contratos que por ventura foreni 
firmados; 

Mao entrega dos materlais nas condiçOes estabelecidas no contrato; 

Erros ou vicios na(s) Nota(s) Fiscal(ls), 

7.7 Os pagamontos serão efetuados conforme disposto no item 7.1 desta Clâusula, e fucarn 
condicionados a apresentação dos seguintes documentos: 

Prova de Regularidade referente aos Tributos Federals e a Divida Ativa da 
Uniao, através de Certidao expedida pela Receita Federal; 

Prova de Regularidade corn a Fazenda PUblica do Estado onde for sediada a 
ernpresa, devidarnente vâlida; 

Prova de Regularidade corn a Fazenda PUblica do Municipio onde for sediada 
a empresa; 

Prova de Regularidade corn a Fazenda PUblica do Municipio de Sa'vador, 
devidarnente válida; 

Prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - 
INSS, devidarnente valida; 

Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, devidamente valida; 

Prova de Inexistencia de Débitos inadirnplidos perante a Justiça do Trabalho; 

Ultirna guia do recolhimento exigivel do FGTS, INSS, P18 e COFINS, quando 
a nota fiscal se tratar de prestacâo de serviços. 

7.8 E vedada a antecipaçâo de pagarnentos sern a contraprestação de servigos. 

7.9 	A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos irnportâncias que, a qualquer titulo, Ihe 
forem devidas pela CONTRATADA em decorrencia de inadimplemento deste Contrato, pelo 
prazo de vigencia da situação ernergencial quo ora se cuida, 

7.10 E expressarnente vedado a CONTRATADA, cobrança ou desconto de duplicatas através de 
rode bancaria ou do terceiros. 

7.11 A CONTRATADA deverâ, durante toda execução do contrato, manter atualizada a vigéncia 
da garantia contratual. 

CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FIscALIzAcAo 

8.1 A gestão do contrato serâ exercida pelo Servidor Humberto Rodrigues Viana J 
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Ouvidor Geral do Municipio, telefone: (71) 3202-5901 ou por outro servidor designado 
pelo Secretârio da Pasta, nos termos do Art. 67 da Lei. fl.0  8.666/93, que devera atestar a 
execuçào dos serviços, observando a Cláusula Sétima, sem o qual não serào permitidos 
quaisquer pagamentos. 

8.2 0 representante da ADMINISTRAcAO anotarâ em registro próprio todas as ocorréncias 
relacionadas a execuçào do Contrato, determinando 0 que for necessârio para 
regularizacäo das faltas observadas. As decisöes e providencias que ultrapassem o limite 
de competéncia da fiscalizaçâo deverao ser solicitadas aos seus superiores para a adoção 
de rnedidas cabiveis. 

8.3 Afiscalizaçâo do contrato serâ exercida pela Servidora FIavia Maria Ribeiro Guimaraes, 
a qual näo terá poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigacào prevista neste 
Contrato. 

8.4 Afiscalizaçâo terá que atestar a execuçâo dos serviços, sem o que nào seräo perniitidos 
quaisquer pagamentos. 

8.5 Caso os serviços não tenham sido realizadas/entregues satisfatoriamente, a contratada 
deverá refazé-lo, sem que Ihe advenha desse ato qualquer Onus extra. 

8.6 A fiscalizaçäo poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de pessoas da equipe da 
contratada, mediante justificativa. 

CLAUSULA NONA— DAS sANc6E5 ADMINISTRATIVAS 

9.1 	A contratada fica sujeito a penalidade de Impedimento de licitar e contratar corn o Municiplo 
de Salvador e será descredenciado do sistenia de cadastramento de fornecedores da PMS 
pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no contrato e das 
demais cominaçôes legais, conforme art. 86 e 87 da Lei n° 8666/93 pelos seguintes motivos: 

Nâo assinar/receber o contrato e/ou a Ordem de Serviço (OS), injustificadamente 
(inexecucáo total): ate 04 (quatro) anos, sendo que o prazo será definido com base n 
historico da contratação (tempo decorrido da realizaçäo da disputa ate sua convocagão, 
influências do mercado nos valores, possibilidade de desistir da proposta antes da 
convocação, justificadamente, e outras agravantes ou atenuantes para dosimetria); 

Deixar de entregar ou entregar em desconformidade, injustificadamente, apôs a 
convocação, documentação exigida para a contratação (desistencia de proposta): ate 02 
(dois) anos, sendo que o prazo serâ definido com base no histOrico da contrataçâo (tempo 
decorrido da realizaçao da disputa ate sua convocação, influências do mercado nos 
valores e outras agravantes ou atenuantes para dosimetria); 

q

c) Apresentar documentaçâo falsa exigida para a contrataçäo: ate 05 (cinco) anos, sendo que 
o prazo será definido dependendo da comprovacão de que 0 contratante foi 0 responsAvel 

direto ou indireto pela apresentacào; se tinha conhecimento da falsificaçao; se agiu com 

dolo ou culpa; 

d) Falbar, injustificadamente na execução do contrato (inexecuçâo total), caracterizado pela 
nâo execuçào dos serviços apOs 60 (sessenta) dias: ate 04 (quatro) anos, sendo que 0 
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prazo exato do impedimenta serâ definido dependendo do objeto contratado, dos prejuizos 
causados aD Municipio e das açöes do contratante em minimizar as prejuizos. 

9.2 A CONTRATADA poderá ser aplicada, ainda, as seguintes sançöes, além das 
responsabilidades par perdas e danos: 

92.1 Multas - nos seguintes casos e percentuais: 

Multa de Mora: Por atraso injustificado em ate 02 (dois) dias: 5% (cinco par cento) 
ao dia sobre o valor da parcela executada corn atraso; 

Multa de Mora: Por atraso injustificado superior a 02 (dois) dias: 7% (sete por cento) 
aD dia sobre o valor da parcela executada corn atraso; 

Multa Compensatória: Por atraso injustificado superior a 04 (quatro) dias: 15% 
(quinze por cento) sobre a valor da parcela executada cam atraso, corn 
possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial; 

Multa Cornpensatária: Por recusa injustificada do adjudicatârio em assinar 0 

contrato, urna vez que caracteriza a descumprirnerito total da obrigação assurnida: 
10% (dez por cento) sobre o valor da praposta; 

Multa Compensatoria: Por recusa injustificada do adjudicatário em aceitar, receber 
ou retirar a Ordem de Serviça (OS), uma vez que caracteriza a descuniprirnento 
total da obrigaçäo assumida: 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de 
Serviço (OS); 

U 	Multa Campensatoria: Por inexecuç5o total injustificada da Ordem de Serviço (OS), 
apôs 05 (cinco) dias: 20% (vinte par cento) sobre a valor total da Ordem de Serviço 
(OS); 

g) 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administração PUblica 
enquanto perdurarem Os motivos deterrninantes da punição ou ate que seja 
prornovida a reabilitaçao perante a prápria autoridade que aplicou a penalidade, 
que paderá ser concedida sempre que o contratante ressarcir a Administraçao 
pelos prejuizos resultantes, nos casos de: 

- Fraude na execuçäo do contrato; 

II - Cornpartamento de niodo inidôneo ou cornetirnento de fraude fiscal. 

	

9.3 	As multas previstas na letra a" do subitem 9.2.1 poderäo ser descontadas, de imediato, 
do pagamento devido ou cobradas judicialrnente, se for a caso, corn a devida anuência 
do fornecedor. 

	

9.4 	As sançöes previstas no item 9.1 e na letra "b" do subitem 92.1 poderao ser aplicadas 
juntarnente corn a letra 'a" do subitem 92.11  facultada a defesa prévia do contratado no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. 	

01 
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CLAUSULA DECIMA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS 

10.1 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentaçäo de sua proposta, as 
tributos, contribuiçoes fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as 
despesas incidentes sabre as serviços, não cabendo quaisquer reivindicaçoes devidas a 
erros nessa avaliaçào, para efeito de solicitar revisão de preços por recoihimentos 
determinados pela autoridade competente. 

10.2 Ficando coniprovado, depois do negôcio realizado e antes da entrega do objeto que a 
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preças valores correspondentes a 
quaisquer tributos, encargos, eniolumentos, contribuiçöes fiscais e para-fiscais nào 
incidentes sabre a compra efetuada, tais valores seräo imediatamente exciuldos, corn 0 

reembolso do valor que porventura tenha sido pago a CONTRATADA. 

CLALJSULA DECIMA PRIMEIRA— DA RESCISAO 

11.1 Este contrato padera ser rescindido pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificaçào ou interpelaçâa judicial, atendido a disposto nos arts. 77 a 80 da Lei 8666/93. 

11.2 0 CONTRATANTE podera ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido a 
contrato par conveniència administrativa fundamentada. 

11.3 Neste caso, a CONTRATADA terá direito a receber as valores correspondentes aos 
serviças executados e aprovados pelo Orgão fiscalizador. 

11.4 A CONTRATANTE podera rescindir administrativamente 0 presente contrato sem onus 
para a Adrninistraçäo, em caso de cessaçào da necessidade da contratação emergencial 
antes de decorrido a prazo originalrnente contratado, quando findar a situação de 
emergéncia de saUde pUblica de importância internacional decorrente do coronavirus, 
consoante disposto no art. 40  do parágrafo primeiro , da Lei no 13.979/2020. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA— DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO 
ECONOMICO FINANCEIRO 

12.1 Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a partir de 
quando poderá ser concedido reajuste, a contar da data de assinatura do contrato, de acordo 

corn a § 10  do Art. 30  da Lei 10.192/2001,com base no indice IPCA-IBGE ou outro indice que 
vier a substitui-lo, desde que devidamente comprovado e aceita pela Adrninistraçâa. 

12.2 Fica garantido a equilibrio econOrnico-financeiro na forma do Art. 65, Inciso II, Alinea "d", da 

Lei 8.666/93. 

12.3 Deveräo ser observadas as disposiçöes cantidas na Portaria Canjunta PGM/CGM no 05/2013. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA 

/ 13.1 A garantia de execução dos sei-viços cantratados tem par objetivo garantir a 
CONTRATANTE o fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigaçaes diretas 
ou indiretamente assumidas no contrato a ela adjudicado. 

V 	
13.2 Em ate 15 (quinze) dias Uteis apôs a assinatura do contrato, a CONTRATADA fica obrigada 

a apresentar garantia equivalente a 5% (cinco par cento) sabre a valor global do 
instrumento contratual, contorme art. 56 da Lei 8.666/93. 
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13.3 0 valor da garantia 00 seu prazo de validade devera ser atualizado nas mesmas condiçoes 
de atualizaçào do contrato firniado, ate a expediçäo do Termo de Execução Definitiva dos 
Serviços. 

13.4 A garantia do execução do contrato será restituida mediante requerimento da 
CONTRATADA, apOs a expediçäo do Termo de Execução Definitiva dos Serviços. 

13.5 Em se tratando do fiança bancâria, titulos da divida publica Cu seguro-garantia, 0 

docurnento pertinente devera ser apresentado a Coordenadoria Adniinistrativa/CAD/GABP, 
localizada Na Rua Guedes de Brito, S/N - Edificio Ranulfo de Oliveira, 50 - Praça da Se-
CEP: 40.020-260 - Salvador/BA, que se encarregará de confirmar a autenticidade do 
documento. 

13.6 0 titulo da divida publica a ser ofertado tern que ser urn titulo atual, em circulação normal 
no rnercado, e corn possibilidade de resgate irnediato. 

13.7 Na hipotese da garantia ser prestada mediante Carla Fiança Bancaria, esta deverâ ser 
apresentada corn firma reconhecida e conter expressa renüncia aDs beneficios referidos 
no Côdigo Civil e no Codigo Cornercial. 

13.8 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando 0 limite de 
25% (vinte e cinco por cento) a CONTRATADA deverá proceder ao reforço da garantia 
inicial no mesmo percentual estabelecido no item 13.2 deste Contrato. 

13.9 Havendo prorrogaçâo do prazo formalmente adrnitida pela Administraço, deverá a 
CONTRATADA reapresentar quaisquer das rnodalidades de garantia previstas neste 
Contrato e por essa escolhida, de forma a abranger o periodo de prorrogação, retendo a 
CONTRATANTE dos créditos da contratada, enquanto não efetivar tal garantia, o valor a 
ePa correspondente. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA— DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES 

14.1 A CONTRATADA obrigar-se-A a aceitar, nas rnesrnas condiçoes contratuais, Os 

acréscimos ou as supressães que se fizerern necessãrios, em We 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, exceto as supressöes resultantes de acordo 
celebrado entre as partes contratantes, nos terrnos dos §§ 1° e 20  inciso II do art. 65 da Lei 
n. 8.666/93. 

14.2 As supressães ou acréscirnos referidos no item 14.1 serão considerados formalizados 
mediante aditarnento contratual, a ser emitido pela Chefia de Gabinete do Prefeito, após 
consentimento expresso da autoridade superior cornpetente. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA— DA VALIDADE E EFICACIA 

15.1 0 presente contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia 
depois de aprovados pelo Gabinete do Prefeito. 

15.2 A publicaçâo do extrato do contrato e de seus eventuais aditarnentos, no Diário Oficial do 
Municipio, serâ providenciada e custeada pela Administraçao, mediante rernessa do 
extrato a ser publicado ate 050  dia Util do mês seguinte ao da sua assinatura, para 0 correr 
no prazo de 20 (vinte) dias contados da aludida rernessa. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DusPosIcOEs GERAIS 

16.1 As comunicaçOes relativas ao presente contrato serão consideradas como oermente
feitas, se entregues ou enviadas por carla protocolada, por telegrama ou ppara
endereço Praça Municipal s/n0, Palácio Thorne de Souza - Centro - CEP: 4OO. 
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16.2 Os casos omissos serào decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiçoes contidas 
na lel no  13.979, de 2020, na Lel no  8.666, de 1993 e demais normas federals e municipais 
aplicaveis. 

CLAUSLJLA DECIMA SETIMA - DO FORO 

17.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, para dirimir questöes 
decorrentes do cumpriniento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado de seja. 

E asskm por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento contratual, 02 (vias) 
vias de igual teor e forma. 

Salvador, oA de AtPI 1... de 2020. 

KAIO VINICIUS MORAfl LEAL 
CHEFE DE CABINET WDO PREFEITO 
CONTRATANTE 	

/ 

LIMITTECNOLOd3AtAINF M AOLTDA-ME 
CONTRATADA 
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ANEXO I 

DEscRIcAo QUANT. VALOR UNITARIO R$ TOTAL 

PA SEC A SEXTA 24 7.71789 185.229,36 

PA SAB E DOM 24 3.857,44 9257856 

PA 7 POR 24 24 8.743,54 209.844,96 

PORTAS DL URA 90 156,66 14.099,40 

VALOR MENSALSERVIOS  251.961,77 

VALOR M[NSAL MAO DE OBRA  20.125,80 487.65288 

VALOR MENSAL GLOBAL . 753.714,05 

VALOR GLOBAL PARA 90 DIAS 	 - 	 2.261.14215 
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RESUMO 00 2  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N  014/2016 

PROCESSO P22402/2010 

00 COIJTRATO Pelo presents term e no meN, or Al— da lire Lo. as ord am as partes all pro rro9a 

opraoda prestaçao dot servicos por it, 12 ldone( maCes. com  inisio em 26/03/2020 at6rmino 

an 15/0312021.Acordam as nodes em sunrimir em 25% (vinteecinco por cantoLo eguisalenIe a 

R$264.960.00 (lurentose ssssentae qualro ,nil noascentos a asasenta reaist 10 valor original Jo 

contrato 014/2010. P51 Ca n4 o vale r glob a L pare RS 774.8 00.00 Isetecentos A nova nta a q  uatro mil 

o.tocanios a oitenta rea,sl 

CONTRATADA SP sowcOrs AMBIENTAIS LTOA . EPP 

CNPJ: 12.351 650/000l-60 

DATA DAASSIFIATURA: 20/03/2020 

AMPARO LESAL- ALL 57 II do Lain B 666/73 

ESPON GAVEL LEGAL Rodolfo II Dies, Presa F i (ho 

(RESUMODE CO 

04 INFORMAcAOLTDA 

pa ra a mmli acâo Is Central e Atend menlo no mod a Lid all Ca LL center, 

(lois ii haes du ze ntos S setsenta e in ciii CEO to 	ua rena e lois 

setecenlos a ciraquenta e tra ciii satace.itos a quaterce reals c dnco 

mar90 In 2020 

Sc Imnador. 08 de a bri L Ic 2020. 

.1-sto 09 Is abri I Is 2020 

KAIO VINICIUS MORArS LEAL 
Chafe de Gab mete it, Pref a ito 

AuTORIzAçAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM 

Ceratratada: ROBSON CA SILVA ANDRA0E COMERCIQ E SEpVlcD E 
CM Ri.: 04.416.562/0001 -29 
Prtcesso: 5039/11 
Obleto Materialde Conaumo! Açua n,mneraL c/Oasoarrata 330m1 
Prteto 	id Ativale : 250117 
Etemnnta da Cespesa: 3390.30.12 
Fonte: 0.1.00 - Tesouro 
AFM 00481 5/2020 - RS 51 7.44 - Data da Asemnatura 17.03.2020 

Salved or. U? d e a bri Ide 2030 

MARINALVA VASCONCELOS 
Coorlenadora Adminusiraliva 

121 4. lVi:l 	III tIMWl U ,lt•fiIJII 

RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO N 205/2020 

PR[GAOELETPONlC05MS:62E/2Ot 
PROCESSO Fr 20204/2017 

BJETO' Regiat rode precos pare 09 oil can Is madicamentos 
TER)4O DE COMPROMISSO SMS Fr 200/2020 
CONTRATA0A. ANJOMEDI OISTRLBUIDDRA DE MEDICAMEMTOS LTOA 

CNPJ: II 151.224/0001-25 

V(SENC 1k 0 prazo de vigénc i a Ce ra as 01 1-1a.io. a 1111M, d a data Ic assin atu ra. 

AMPA PC LEOAL: Lei Federa I 01  8.666/73. M manic pal 1181111 e Decreto Municipal 

0 247/73 
DATA DAASSINATURA 23/03/2020 
ASSINAM: LEONARDO SILVA PRAmS 
SECRETARIO MUNICIPAL CA SAUDE 
VOLNEI RICAROO OOAPES CA SILVA 
ANJOMEDI DIATEVELIDIGGA DE MEOICAMENTOS LTDA 

PPE0 REGISTRAOD' 

OEM I 	 MATERIAL 	 I/F 	VALOR uNrARlo 

01 	I VENLAFAXINA CLORIDRATO 57.70 I/S MARCA/ 	
CR 	 I 75 

FABRICANTE. CELLERA 

VESILAFAXINA SAL CLORIDRATO 70M5 MARCA/ 
01 	

FABRICANTE: CELLERA 	
CR 	 9.036 

Salvador, 09 as at il de 2020 

PALOMA MFNDESMENDONcA 
Coordenadora 

RESUMO 00 InTERMO tx OFFICIW AO CONTRATO No 026/2019 

Re Cu mo do 1 Ternio E. 0ffmcio an Contrato n 026)2019, sale brado S in 00/04 / 2010 antIc a FMS/ 

Secretari a IAu nmcioal d a S au I...  TE LE ME DI CI NA CA BAN IA LTDA 

PROCESSDAOMINISTRATIVO n• 295)2020 
OBJ ETO: Prorroa r a wig ens i a do contrato Ie I 2/04/2020 IÔ i '04/2021, ujo obeto son trot scAn 

Is em presa EsPECial i gad a para Pr! stacao 1, Ce ryicos as [tIed i a5 n6stiso 24 ho rae cm sac mci Is 

aid roca rI,ora mel a. Ce IS A,LI,I am comodato par mallec sndo 0 vaLor loalla estim a do Ia RS 

'0.33329 lax mu tregen Inset lint.. tra. r..i. C 	ov C na cc nlavo$ gb ba 1€ stima lo em RI 

'23.9 "At canto a saidso. Ge. it novecentos C nnv!flta I flflVI reals • qua renta C olIn centaans(, 

manle edo. cc as de ma is so ndicaa a so nL ratalas 

CATA DA ASSINATURA 08/04/2020 

LEONARDO SILVA PRATES 

Sec rd Sri C Mu ni cia I d a Saud a 

LEONARDO SILVA PRAITS 

Secretaria Municipal da Sa0da 

RESUMO 00 V TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nt 080/2018 

PROCESSO 'FI• 2454/2010 
DO CO MTRATO' A ord aria as r a rtas em Sc primir do valor atu altne n 1€ CO nI ratado. a no dir d a lata 

daassinatura,o valor n,ensal de R$2 382.41 is... nil. seiscentos aoitenta edoic raai;equarenta 
sri centavoal, equivalentes a apronimalamerite 3.51003% 1° valor or,9,naL Dessa torma, 

cater mensal passard Ia RI 74552.17 (satanIc e quatro mit, quinhentos S CinquenLa a dois resis 
e Iezesseta ssnlasosl para OR 71 867.76 (setenla a um mil. o,tocentos a sassenta C flOVE reais 

setenta e se is centamno a e valor an hal passara d e RI 894.62604 {oiIOCsn to; a none 01 ae gu at ro mu. 
seiscentosevintae sam raaisaqmeatrncentavon}para RS 862.437.I2foitocantoss sesseuttaadois 

ii, qu at rocentos a Sri nta a sets rca is e losa cent a so aI 
DOTACAO C RcAM ENTAR 1k ProLeto At ivid ale I 0.301 0002 232700: E Lemento d e Despesa 3 3 10.31. 

FontedapecursosO 1 02.0.2.1450 l.?l. 
CONTPATA0A' CLINICA MARECHAL RONDON. 
CNPJ: 30 511.075/0001 -44 
DATA OAASSINATURA, 00/0412020 
A MPA PC I EOAL: Art. 57, Inc iso II, do Lai B 666/93 
REFRESENTANTE LESAL Antonio Cesar Silva Fins. 

Salvalor. 08 As abrpl Is 2020. 

LEONARDO SILVAPRATES 

Sec ret an Mire icipa Ida Saud 

RESUMO DO 5nTERM0  ADITIVO A0 CONTRATO N 018/2018 

FROCESSO-  N 17764/2017 

CO CC NTRATO. Acord am as porte a. am acre scer ao p rasante co mat raIn man valor d e RI 350 000,00 

Ire gantos a cinq a anta m ii raais} mensal. referents a implant ac 0° de dot sers icos da ci rio rq ia 

banaL nc a. A re p50(00 r 0 vaLor Co nt ratalo. Apó 5 05 5 cr#sc i me a o valor 91° ba I do contra to pass a a 

tar PG 562.075.790.23 (gui rihe nba S saste rita a it,,, mu teSas setecentos a ci nco mu setecantos 

novani a reais S vi nte a Has cant avos(. 

CONTRATADA. SANTA CASA DC MISERICORDIA CA BAFCIA 

CNPJ: IS 153 745/000I.60 

DATA DAASSINATURk 08/04/2020 

AMPARO LEGAL:Lei n. 8.666/93 

RESPONSAVEL LEGAL: in.. Antbnin Rudrigues AWes 

Salvalo r. DO d S abril de 2020 

LEDNbSDO SILVA PRATES 

SacretariaMunicipaLjass/de 

RESUMO 0€ TERMO DE COMPROMISSO No 203/2020 

PRE&0 CLFTROMICD 5MG' 408/1019 

PROCESSO IR 39315/2019 

O RJETft Peg istro de p reco a p a a aRc is can de material 

odo metoldo ion re sin cal 

TEPMC 1W COMPROMISSO SI/S N' 203/2020 

COeITRATADA: TO & V COMERCID CE PRODL)TOS ODOMTOLOGICCS 

E H011ITALARES LTDA 

CNPJ 1069673110001-74 

VLGENCIA:Dprazo it, vig4nciu aerA Is 01 Im)mI ano.acontarda data Is atsinatura 

AMPAROLEOAL:Lai Felaral n8666/93, Municipal4hSh/71e Decrato Municipal n 

10267193 
HATA DA ASSINATURA 19/03/2020 
ASSINAM' LEONARDO SILVA PRATES 
SECRETARIC MUNICIPAL CA SAUDE 


