
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 73 REGIAO

CREFITO-7

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0696918/2018

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas:

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7? REGIAO - CREFITO 7,
Autarquia Federal institufda pela Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1975, dotada de 
personalidade juridica de Direito Publico, inscrita no CNPJ sob o nQ 16.300.642/0001-46, com sede a 
Av. Tancredo Neves, ne 939, Ed. Esplanada Tower, Sala 101, Caminho das Arvores, CEP 41.820-021, 
Salvador/BA, neste ato representado por seu Conselheiro Presidente, Dr. Gustavo Fernandes Vieira, 
doravante denominado CONTRATANTE;

BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMA^AO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n9. 23.706.503/0001-82, pessoa Juridica de direito privado, com sede na Alameda Rio Branco, 
n9 14, sala 306, Centro, Blumenau, Santa Catarina, CEP: 89010-016, neste ato representado pelo Sr. 
Walkirio Ricardo Costa, Diretor Executive, portador da Cedula de Identidade RG n9 24.945.590-0 
SSP/SP, inscrito no CPF sob n9 326 309.019-00, doravante denominada CONTRATADA;

Resolvem, de acordo com o Processo Administrative n9 0696918/2018, celebrar o presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATA^AO DE SERVING DE SOFTWARE DE GESTAO 
(ERP), que reger-se-a pelos termos da Lei n9 8.666/93, bem como pelas clausulas e conduces a 
seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. Contrata^ao de software de gestao ERP, atraves de licen^a de uso, para as areas de registro de 
cadastramento de profissionais, fiscaliza^ao, financeiro, processes administrativos e judiciais em 
geral, dentre outras, conforme as especificagoes tecnicas descritas no Processo Administrative n9 
0696918/2018, bem como a execugao de servigos para implanta^ao, migra?ao de dados, 
treinamento, customiza^oes, suporte e manuten^ao contmua do software.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRE^O

2.1 Pela execugao dos servigos sera pago a quantia total de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos 
reais), sendo o mesmo dividido em 12 parcelas iguais mensais de R$ 1.300,00 (hum mil trezentos 
reals), no penodo de vigencia deste contrato.
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2.2 Qualquer altera?ao dos pre^os deste CONTRATO somente sera valida quando formalizado por 
aditamento, como previsto no artigo 65, § 6^, da Lei n^. 8.666/93.

2.3 Se durante a vigencia do CONTRATO forem criados novos tributes ou majorados os vigentes, 
acarretando um significative desequilibrio economico-financeiro do presente ajuste, os pre^os 
contratados serao imediatamente revistos, para evitar o prejufzo da parte prejudicada, como 
previsto no art. 65, da Lei n9 8.666/93.

2.4 No valor da remuneragao estabelecida na Clausula 2.1, encontram-se compreendidos todos os 
tributes relatives a prestagao dos servigos deste CONTRATO, vigentes na presente data.

CLAUSULA TERCEIRA: CONDigOES DE PAGAMENTO

3.1 O pagamento sera efetuado pelo CREFITO-7, de forma parcelada, em favor da CONTRATADA, 
para o servigo de suporte e manuten^ao do software, em ate 10 (dez) dias uteis apos um mes de 
serviga prestado, contados da apresentagao da nota fiscal ao gestor do CONTRATO que, verificando 
sua regularidade, a encaminhara ao Departamento Financeiro.

3.2 0 pagamento ocorrera em 12 parcelas iguais mensais de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos 
reais), ate que se complete o valor global deste contrato, descrito na Clausula 2.1.

3.3 Todos os pagamentos serao realizados atraves de transferencia, deposito bancario ou boleto de 
compensagao, posteriormente a apresentagao da Nota Fiscal junto ao Setor Financeiro do CREFITO- 
7, e em ate 10 (dez) dias corridos.

3.4 Toda a nota fiscal devera possuir referencia somente aos objetos deste CONTRATO, devendo 
ainda conter a descrigao dos servigos prestados.

3.5 As notas fiscais que apresentarem incorregoes serao devolvidas a CONTRATADA e seu 
vencimento sera entao de 05 (cinco) dias apos a apresentagao valida.

3.6 Caso haja necessidade de providencias complementares por parte da CONTRATADA, a fluencia 
de prazo de pagamento de que trata o item 3.1 desta Clausula, sera interrompida, reiniciando-se a 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

3.7 Em face do disposto no artigo 71, § 2° da Lei n9. 8.666/93, com a redagao da Lei n9. 9.032/95, 
serao observados por ocasiao do pagamento as disposigoes do artigo 31 da Lei n9. 8.212, de 24 de 
julho de 1991, na sua redagao atual, e orientagoes vigentes expedidas pelo INSS.

3.8 Verificada a regularidade, a Comissao encaminhara ao Departamento Financeiro para a 
respectiva quitagao.
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3.9 Qualquer pagamento nao isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem 
Implicara na aceita^ao tacita do servigo.

3.10 Nao havera atualiza^ao ou compensagao fmanceira, salvo a ocorrencia do descrito na clausula 
sexta, deste instrumento.

3.11Adespesa decorrente desta contratagao correra a conta da rubrica de n9 
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Servigos de Informatica.

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1 O objeto deste CONTRATO devera ser prestado pela CONTRATADA, se comprometendo ainda,
em:

a) Manter pessoalmente, e de forma permitida por lei, o fornecimento dos servigos;

b) Responsabilizar-se por danos materiais e/ou morais eventualmente causados ao CONTRATANTE, 
seus empregados e/ou terceiros por eventuais erros ou falhas na execugao do objeto deste 
CONTRATO;

c) Responsabilizar-se civil e criminalmente, com dolo ou culpa, em caso de violagao do direito e/ou 
prejui'zos que causar a outrem, ficando obrigada a CONTRATADA a repara-lo, como previsto na 
almea anterior;

d) Prover toda a mao de obra e equipamentos necessaries ao efetivo cumprimento deste 
CONTRATO.

e) Implementar o software de gestao, com migragao importagao e conversao de dados entregues 
pelo conselho e pertencentes com o objeto, em formato compativel com o atualmente utilizado.

f) Realizar treinamento, customizagoes, suporte e manutengao contmua para o perfeito manuseio 
do software de gestao;

g) Fornecer o objeto deste CONTRATO obedecendo as especificagoes no Processo Administrative n9 
0696918/2018, que dele sao partes integrantes;

h) Realizar as atividades em concordancia com a descrigao contida no Processo Administrative n9 
0696918/2018;

i) Manter, durante a vigencia do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, 
todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas por ocasiao do processo que precedeu
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este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar ao CONTRATANTE, toda e qualquer alteragao dos 
dados cadastrais, para atualiza?ao.

j) Responder, a qualquer tempo, pela qualidade dos services prestados.

4.2 A CONTRATADA mantera o CONTRATANTE formalmente informado a respeito do andamento 
do CONTRATO, remetendo, quando solicitada, a apreciagao do CONTRATANTE, o relate de 
problemas na execugao, bem como na ocorrencia de casos omissos ao presente termo.

4.3 Serao obedecidas integralmente todas as Normas Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho 
e Emprego, no que tange a seguran^a do trabalho dos funcionarios do CONTRATANTE, bem como 
os que estarao prestando servi^o, mesmo que de entrega, no CONTRATANTE, quando for o caso.

4.4 Constituem ainda obriga?6es da CONTRATADA:

a) Seguro de vida de seus empregados e/ou prepostos;

b) Possuir em seus quadros, pessoal de reserva, para que as substitutes eventuais sejam feitas de 
imediato, sem prejuizo do servigo ou produto;

d) Responsabilizar-se pela manuten^ao corretiva e reexecugao do service caso este nao atenda as 
necessidades do Conselho, durante toda a vigencia do contrato, sem que isso implique custos 
adicionais para o CONTRATANTE.

e) Alimenta^ao e transporte dos empregados.

f) Responsabilizar-se integralmente pelos services contratados, nos termos da legislate vigente, 
inclusive por danos causados na prestacao dos services aos bens do CONTRATANTE.

g) Implantar, de forma adequada, a planificacao, execucao e supervisao permanente dos services, 
de maneira estruturada, mantendo durante o horario comercial suporte para dar atendimento a 
eventuais necessidades.

h) Executar os services e manutencoes em horarios que nao interfiram no bom andamento da 
rotina de funcionamento do CONTRATANTE.

4.5 A CONTRATADA devera executar as tarefas e acoes necessarias em conformidade com o 
processo administrative n9 0696918/2018, que precedeu este contrato.

a) Devera oferecer suporte aos usuarios atraves de tecnicos especializados para tanto, a 
distancia/remoto, atraves de solicitacoes por e-mail e/ou telefone. O tempo para 
atendimento e resolucao dos problemas/duvidas devera ser de acordo com a Tabela abaixo.
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Quando o atendimento demandar tempo superior ao indicado, devera ser devidamente 
justificado.

CI ASSIFICACAO E TEMPOS DE ATENDIMENTO
Cia$slflca£&0 da SolicitacSo

Prazo mixiino de Atendimento
Tipo Criticidade

Criticos 36 boras
Erros 72 boras uteis para Soluv'So DefmitivaGraves

120 boras uteis para Solu<;lio DefinitivaImport antes
Criticos 24 boras

Duvidas Graves 48 boras
Importances 72 boras
Criticos

Customizagdes Graves Negociado entre as partes
Importantes

b) Oferecer garantia de funcionamento e manutengao necessaries em virtude de altera?6es da 
legislate durante toda a vigencia do contrato.

c) A Contratada devera apoiar aos usuarios e executar servigos de suporte tecnico ao software. Sera 
de sua responsabilidade, gerenciar chamados tecnicos, assim como, atender e orientar os usuarios 
no uso da solu^ao. Este suporte tecnico devera atender de segunda-feira a sexta-feira, das 
OShOOmin as 17h00min boras, sempre de acordo com as necessidades do Conselho.

d) Devera ser mantido o suporte por telefone, e-mail e/ou atraves de um software aplicativo na 
WEB (Internet).

4.6 Nos termos do paragrafo primeiro do artigo 65, Lei n9 8.666/93, a CONTRATADA aceita 
acrescimos ou supressoes devidamente justificadas.

4.7 Em havendo interesse por parte do COTRATANTE, na obtengao de informagoes pertinentes ao 
objeto do presente CONTRATO, a CONTRATADA ira fornece-las, conforme solicitado pelo 
CONTRATANTE.

4.8 A CONTRATADA assume total e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer acidentes 
de trabalho, trajeto ou doenga professional ocorridos com seus empregados, prepostos, bem como 
com aqueles a seu service, devendo responder, civil e criminalmente, por tais danos que vierem a
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ocorrer, alem de comprometer-se a observar integralmente as normas de Seguran^a e Medicina do 
Trabalho, previstas na Legislagao em vigor, assim como as medidas de seguranga que forem 
determinadas pelo CONTRATANTE, obrigando-se, consequentemente, a prover seu pessoal com 
material e equipamentos de prote^ao e seguranga, coletivos e individuals, necessaries ao 
cumprimento do presente contrato.

4.9 A CONTRATADA se obriga a manter e fazer manter por si e/ou seus subcontratados, quando 
houver, sigilo em rela^ao a todos e quaisquer dados, informagoes ou documentos do 
CONTRATANTE, que possam chegar ao seu conhecimento em decorrencia do cumprimento do 
CONTRATO, sob pena de responder civil e criminalmente pelas consequencias que, por ventura, 
possam vir a ocorrer em prejuizo.

4.10 A CONTRATADA e responsavel, direta e exclusiva, pela execu?ao do objeto deste CONTRATO e, 
consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuizos que venha a 
provocar ou causar ao CONTRATANTE, nao limitado ao valor total do presente CONTRATO.

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGA^OES DO CONTRATANTE

5.1 0 CONTRATANTE obriga-se a:
a) Exercer a fiscalizagao dos servigos diariamente.
b) Apresentar aos prestadores as instances onde executarao os services, 
departamentos, Segoes e o parque tecnologico do CONTRATANTE.
c) Efetuar periodicamente a programa^ao dos services a serem executados pela CONTRATADA.
d) Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execugao contratual.
e) Encaminhar a liberagao de pagamento das faturas da prestagao de servigos aprovadas.

5.2 O CONTRATANTE se compromete a fornecer e colocar a disposigao da CONTRATADA, 
tempestivamente, para a execugao do contrato, todas as informagoes necessarias para a execugao 
dos trabalhos peta CONTRATADA.

5.3 0 CONTRATANTE obriga-se a efetuar os pagamentos, de acordo com as condigoes estabelecidas 
neste CONTRATO, e de conformidade com o disposto nas clausulas segunda e terceira acima.

5.4 A fiscalizagao do presente ajuste ficara a cargo do CONTRATANTE.

5.5 Por forga da legislagao em vigor, fica nomeado como gestor do presente CONTRATO o 
empregado do CONTRATANTE Senhor Ivo Silva dos Santos, portador do RG n^ 872513610, inscrito 
no CPF sob n9 019.549.365-67.

SEDE: Avenida Tancredo Neves. Ed. Esplanada Tower. n° 939 SI 101 Caminho das Arvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021 
Telefones: 71-3341-8734/0800-0717I71 http://www.crefito7.gov.br/ presidencia@crefito7.gov.br 
Delegacia cm Vitoria da Conquista (BA)
Avenida Juracy Magalhaes, n° 3340. Multiplace Conquista Sul Centro Empresarial, 4° andar, sala 405, Bairro: Felicia Vitoria da Conquista/BA - CEP: 45.055-902

http://www.crefito7.gov.br/
mailto:presidencia@crefito7.gov.br


SERVigO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 73 REGIAO

CREFITO-7

CLAUSULA SEXTA: DOS TRIBUTOS

6.1 Este CONTRATO e firmado com base na legislagao tributaria vigente, devendo o CONTRATANTE 
efetuar as retengoes a ele atribuidas em lei, salvo se a CONTRATADA apresentar alguma decisao 
judicial ou administrativa que o exonere das retengoes.

6.2 Havendo divergencia entre as partes com relagao a eventual retengao, as partes promoverao, 
em conjunto, consulta formal ao sujeito ativo do tribute, conforme regulamento pertinente a 
materia.

CLAUSULA SETIMA: TOLERANCIA

7.1 Se qualquer das PARTES, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissao, a inobservancia, 
no todo ou em parte, de qualquer das clausulas e condigoes deste CONTRATO e/ou de seus anexos, 
tal fato nao podera liberar, desonerar ou de qualquer forma, afetar ou prejudicar essas mesmas 
clausulas e condigoes, as quais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse 
ocorrido.

7.2 Qualquer tolerancia das PARTES sera considerada como concessao excepcional, nao 
constituindo novagao do aqui ajustado, nem precedente invocavel pela outra parte.

CLAUSULA OITAVA: DAS CONDigOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 Os servigos deverao ser realizados na sede do CREFITO-7, situada a Avenida Tancredo Neves, 
Ed. Esplanada Tower, n^ 939, sala 101, Caminho das Arvores, Salvador/BA - CEP 41.820.021, sendo 
igualmente disponibilizado o software e a prestagao de servigos objetos deste contrato, para 
subsede de Vitoria da Conquista/BA, situada a Avenida Juracy Magalhaes, n° 3340, Multiplace 
Conquista Sul - Centro Empresarial, 45 andar, sala 405, Bairro: Felicia - Vitoria da Conquista/BA - 
CEP: 45.055-902, alem de outras subsedes, por ventura criadas durante a vigencia deste 
instrumento, seguindo as especificagoes contratadas e o disposto no processo administrative n9 
0696918/2018, expediente deste CONTRATO.

8.2 O software devera ser instalado no servidor do Conselho e onde mais for necessario para o 
desempenho das fungoes, sendo que o processo de implantagao compreende as atividades de:
a) Instalagao do Sistema Operacional e todos os softwares base necessarios a operacionalizagao do 
software;
b) Instalagao e Configuragao; 
e) Treinamento;
d) Migragao importagao e conversao de dados entregues pelo conselho e pertencentes com o 
objeto, em formato compatfvel com o atualmente utilizado.
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e) 0 software basico complementar, caso seja necessario, a perfeita execugao da solugao integrada 
no ambiente descrito devera ser custeado integralmente pela CONTRATADA.

8.3 O software sera instalado em Datacenter fornecido pela CONTRATADA, com as seguintes 
configura?6es:

a) Limite de Link: 
2 MB

b) Servidor oplicagao: 
2 CPU 
4 GB RAM 
30 GB HD aplica^ao

c) Servidor Banco:
2 CPU 
4 GB RAM
300 GB HD para banco

8.4 0 prazo para implantagao do software, incluindo todas as atividades, devera ocorrer, no 
maximo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da assinatura do contrato.

8.5 Os servigos objetos desta contratagao serao recebidos provisoriamente e em ate 03 (tres) dias 
uteis apos a entrega de relatorio de execugao a cada mes, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, 
sendo que a supervisao destes sera de responsabilidade do CREFITO-7, mediante designagao de 
responsavel por esta atividade, bem como por emissao do referido relatorio, devendo as atividades 
que nao se encontrarem de acordo como o solicitado serem novamente realizadas.

8.6 Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas referentes aos tributes, encargos 
trabalhistas e previdenciarios, decorrentes da execugao do contrato.

8.7 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE podera:

f) Se disser respeito a especificagao, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua reexecugao 
de imediato, ou rescindindo a contratagao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

i. Na hipotese de reexecugao, a licitante contratada devera faze-la em conformidade com a 
indicagao da Administragao imediatamente apos a constatagao do nao atendimento, ou no prazo 
maximo de 3 (tres) dias, na ausencia do profissional que executou o servigo, caso seja impossivel ou 
dispensavel o seu regresso ao local, contados da notificagao por escrito e mantido o prego 
inicialmente contratado;
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Se disser respeito a diferenga de quantidade ou de partes, determinar sua complementagao ou 
rescindir a contrata^ao, sem prejuizo das penalidades cabi'veis;

i. Na hipotese de complementagao nao urgente, a CONTRATADA devera faze-la em conformidade 
com a indica?ao do CONTRATANTE, no prazo maximo de 03 (tres) dias, contados da notificagao por 
escrito;

8.7 0 atraso na execugao dos servigos, por prazo superior a 10 (dez) dias, caracterizar-se-a 
inadimplemento contratual, incorrendo a parte culpada nas penas previstas neste contrato, salvo 
se tal atraso for mediante solicitagao expressa do CONTRATANTE.

8.8 A interrupgao justificada pela CONTRATADA no fornecimento e execugao dos trabalhos, objeto 
deste CONTRATO, em condigoes que representem riscos ao desenvolvimento das atividades do 
CONTRATANTE, autorizara este ultimo a contratagao de profissionais qualificados para a realizagao 
de tais trabalhos, devendo a CONTRATADA arcar com os custos decorrentes de tal contratagao, 
excetuando-se as ocorrencias de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, ou aquelas para as 
quais a CONTRATADA nao tenha concorrido direta ou indiretamente, e nos casos de forga maior ou 
caso fortuito.

CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1 Caso a CONTRATADA nao cumpra as obrigagoes estabelecidas neste CONTRATO, ou nas 
especificagoes previstas do processo administrative n^ 0696918/2018, ocasionara desatendimento 
as condigoes contratadas, ficando sujeita a multas, rescisao contratual e demais sangoes previstas 
nesses documentos, nas Leis n9 8.666/93 e demais legislagoes pertinentes.

9.2 A inexecugao, total ou parcial, do CONTRATO podera garantir a previa e ampla defesa, ensejar, 
segundo a extensao da falta cometida, a aplicagao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88, da 
Lei n9 8.666/93, com aplicagao das seguintes sangoes:

a) Advertencia;

b) Multa de 0,1% (zero virgula urn por cento) ao dia, sobre o valor total do CONTRATO, pelo atraso 
no cumprimento dos prazos estipulados no presente instrumento, com limite de 10 (dez) dias. Apos 
esse prazo, sera considerado inadimplemento parcial, com multa de 5;0% (cinco por cento) sobre o 
valor total anual do CONTRATO;

c) Multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do CONTRATO pelo inadimplemento a 
quaisquer outras obrigagoes pactuadas, e que venham a causar prejuizos ao CONTRATO, 
independente do ressarcimento dos danos a Administragao;
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d) Multa de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO, pela recusa em atender a 
qualquer chamado feito pelo Contratante para a corregao de defeitos.

e) Multa de 7,5% (sete virgula cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO pela inadimplencia 
reiterada das obrigagoes pactuadas;

f) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO pelo inadimplemento total da 
contratagao bem como no caso de quaisquer danos causados por negligencia ou impencia dos 
profissionais, sem a reposi^ao ou conserto do bem pertinente, ou pelo fornecimento/reposi^ao de 
pe^as incompati'veis ou recondicionadas;

g) Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei n^ 
8.666/93;

h) Impedimento de licitar e contratar com a Uniao, bem como o descredenciamento no SICAF ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do artigo 45, da Lei n? 
10.520/02, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizos das multas previstas neste Contrato;

i) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da 
sangao aplicada com base no inciso anterior.

9.3 As penalidades de multa serao aplicadas apos o regular processo administrative, em que serao 
garantidas a CONTRATADA a previa e ampla defesa, e poderao ser descontadas dos pagamentos 
referentes ao CONTRATO, nos percentuais acima especificados e acrescidos de juros moratorio de 
1% (um por cento) ao mes, podendo. ainda, se for o caso, serem cobradas judicialmente. sem 
prejuizo da aplicagao das demais sangoes previstas neste CONTRATO.

9.4 As multas imputadas a CONTRATADA, cujo montante seja superior ao mmimo estabelecido pelo 
Ministerio da Fazenda e nao pagas no prazo concedido pela Administragao serao inscritas em 
Divida Ativa da Uniao e cobradas com base na Lei n9 6.830/80, sem prejuizo da corregao monetaria 
pelo IGP-M ou outro mdice que porventura venha a substitui-lo.

9.5 A aplicagao das penalidades acima descritas nao prejudice a de outras a que a empresa esteja 
sujeita pelo nao cumprimento das obrigagoes contratuais ou execugao insatisfatoria do objeto, nos 
termos previstos em lei. Assim, as sangoes previstas nas almeas "a", "g", "h" e "i" do subitem 9.2 
poderao ser aplicadas, cumulativamente, com as multas previstas nas almeas "b", "c", "d", "e" e "f 
do mesmo subitem, facultada a defesa previa do interessado, no respective processo, no prazo de 
05 (cinco) dias uteis, conforme previsto no § 2°, do artigo 87, da Lei n9 8.666/93.
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9.6 As penalidades acima previstas so poderao ser relevadas na hipotese de ocorrencia de fatos 
imprevisiveis, devidamente justificados e comprovados, a jui'zo do CONTRATANTE.

9.7 A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica e 
de competencia exclusiva do Presidente do CREFITO-7. As demais sangoes sao de competencia 
concorrente do Gestor do CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA: DA RESCISAO

10.1 O CONTRATANTE, alem das hipoteses previstas nos artigos 77-80, da Lei 8.666/93, podera 
rescindir unilateralmente o presente CONTRATO, mediante comunicagao escrita, nos seguintes 
casos:

a) determinada unilateralmente pelo CONTRATANTE, em ato escrito e fundamentado, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n5 8.666/93;

b) amigavel, por acordo entre as partes;

c) Inadimplemento ou o cumprimento irregular de qualquer Clausula Contratual pela 
CONTRATADA, nao se excluindo a aplicagao das penalidades previstas na Clausula Nona deste 
CONTRATO;

d) Inobservancia de recomendagao em dados fornecidos, nos termos do estabelecido neste 
CONTRATO;

e) Atraso injustificado na execugao do objeto por prazo superior a 10 (dez) dias corridos.

10.2 A rescisao unilateral do presente CONTRATO por parte do CONTRATANTE nao desobriga a 
CONTRATADA do cumprimento ao disposto na Clausula Terceira acima, ate a data da rescisao 
quanto a execugao efetivamente cumprida;

10.3 A liquidagao judicial ou extrajudicial, falencia concordata ou concurso de credores de 
qualquer das PARTES ensejara a rescisao automatica do presente CONTRATO, 
independentemente de notificagao judicial ou extrajudicial.

10.4 Constituem, tambem motives para a rescisao deste CONTRATO:

a) Suspensao de sua execugao, por determinagao do CONTRATANTE por prazo superior a 60 
(sessenta) dias;
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b) Ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, impeditivo por mais de 60 (sessenta) dias da 
execugao deste CONTRATO.

10.5 A rescisao contratual nao impede a aplicagao das penalidades previstas na clausula nona.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA CESSAO E SUBCONTRATAQOES

A CONTRATADA nao podera, sem o previo e expresso consentimento, devidamente11.1
documentado pelo CONTRATANTE, ceder, transferir ou subcontratar a terceiros, total ou 
parcialmente, seja a que ti'tulo for, os direitos e obrigagoes que, respectivamente, adquiriu ou 
assumiu por forga deste CONTRATO, cujo pagamento ficara as expensas da CONTRATADA, o qual se 
responsabilizara exclusivamente perante os subcontratados e terceiros.

Nenhuma subcontrata^ao efetuada pela CONTRATADA eximira a mesma de sua total11.2
responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigagoes e responsabilidades aqui assumidas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO PERIODO DE VIGENCIA

12.1 A contrata^ao sera celebrada com duragao de 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura do presente CONTRATO, observando-se o disposto no inciso II, do art. 57, quanto a 
prestagao continuada do servigo, se for o caso, e IV, § 1°, do mesmo artigo, c/c § 1°, do art. 65, 
ambos da Lei n5 8.666/93, nos demais casos.

12.2 Caso haja necessidade do CONTRATANTE, dentro do prazo de vigencia constante no item 
anterior (12.1) desta clausula, aumentar ou diminuir a quantidade do objeto inicialmente previsto 
no presente instrumento, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes 
contratuais, os acrescimos e supressoes, que se fizerem necessaries, ate 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, conforme § 1°, do art. 65, da n^ Lei 8.666/93

Em caso de prorrogagao do instrumento contratual, esta se dara por aditamento12.2
reajustando-se os valores contratados, desde que os novos valores encontrem-se em equivalence 
com os praticados pelo mercado e em conformidade com Indices oficiais, devendo ser inferior ao 
limite legal, em conformidade com o artigo 24, II, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS COMUNICA0ES

13.1 As comunicagoes entre as partes deverao ser apresentadas por escrito, atraves de e- mail, 
entregues pessoalmente, ou enviadas por correio ou via fax, com pedido de confirmagao de 
recebimento.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA: DISPOSigOES FINAIS

14.1 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste CONTRATO indica o pleno conhecimento 
dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condi^oes gerais e peculiares, nao 
podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do 
perfeito cumprimento de seu objeto.

14.2 Fica fazendo parte integrante deste CONTRATO, a Proposta da CONTRATADA, expediente do 
process© administrative n^ 0696918/2018, denominada: OR^AMENTO E BREVE DESCRigAO 
funcionalidade da solugao BRConselhos desenvolvida exclusivamente para Gestao de Conselhos 
Profissionais.

14.3 Em virtude do presente CONTRATO, cede a CONTRATADA ao CONTRATANTE, integralmente, o 
direito de uso, por meio de licenga de uso, do software de gestao ERP.

14.4 0 CONTRATO, suas alteragoes e rescisao, obedecerao a Lei Federal n9. 8.666/93 e demais 
normas pertinentes, aplicaveis a execugao do presente ajuste e especialmente aos casos omissos.

14.5 Em caso de rescisao administrativa prevista no artigo 79, inciso I, da Lei n9. 8.666/93, ficam 
reconhecidos os direitos da Administragao especificados no mesmo diploma legal.

14.6 0 nao cumprimento da legislate trabalhista vigente, quando constatado, podera ensejar a 
rescisao do ajuste, sem prejufzo da aplica$ao das penalidades cabiveis.

14.7 Qualquer alteragao das disposigoes deste CONTRATO somente tera validade se elaborada por 
escrito e assinada pelas partes, passando entao a ser parte integrante deste, observadas as 
hipoteses do art. 65, inciso I, da Lei n9 8.666/93.

14.8 Em caso de omissao serao aplicadas ao presente CONTRATO as demais regras e princi'pios da 
Lei n9. 8.666/93 e, supletivamente, os princi'pios da Teoria Geral dos Contratos do Direito Privado, 
como disposto no art. 54 da mesma Lei.

14.9 Fica ressalvada a possibilidade de alteragao das conduces contratuais em face da 
superveniencia de normas federais disciplinando a materia.

14.10 Fica desde ja determinado que nao se estabelecera qualquer vinculo empregati'cio entre ao 
CONTRATANTE, os empregados da CONTRATADA ou quaisquer terceiros para a execu^ao do 
presente ajuste. A CONTRATADA cabera suportar integral e espontaneamente todos os custos e 
despesas relatives a processes administrativos e judiciais de qualquer natureza que venham a ser 
instaurados ou ajuizados contra o CONTRATANTE pelos referidos empregados ou subcontratados.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO FORO

15. Fica eleito o foro da cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer 
duvidas ou conflitos resultantes da relagao contratual ora firmada, excluindo-se qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor 
e forma, na presen^a de duas testemunhas abaixo qualificadas, para que produza seus jundicos e 
legais efeitos.

Salvador/BA, 18 de dezembro de 2018.

SIOTERARIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 79 REGIAOCONSELHO REGIONAL DJ

^/br/sO c8e?em gestao e^ecnologia da informa^ao ltda
Ricardo Costa

e 362-309'019-00

TESTEMUNHAS:

L-toi'ordo Korc<Mtr 

Dso. !~\oct' ^
Nome:
CPF:

Nome: reTe.CPF:
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