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TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS EM
CONSULTORIA E ASSESSORIA OBJETIVANDO CAPACITAR E ACOMPANHAR AS
DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE REFERENTE AO ESOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA N° 153/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI

0

MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E
TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI-ME, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial
sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado
da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG n° 02.325.806-34,
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 239.824.705-87, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e a empresa H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E
TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI-ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Enquadrada como Microempresa,
com sede na Avenida Luis Viana Filho, n° 013223, Edifício Hangar Business Park
Hangar 2, Sala 0005, Bairro São Cristóvão, Município de Salvador, Estado da Bahia,
CEP 41.500-300, inscrita no CNPJ sob o n° 28.842.222/0001-70 e Inscrição Municipal
sob o n° 616.866/001-41, neste ato representada na forma dos seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Senhor Heleno Rocha dos Santos Junior,
portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) n° Registro 01229624070, expedida
pelo Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN/BA), inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o n° 530.868.485-53, residente e domiciliado na Ru
Gatto, n° 394, Condomínio Reserva dos Pássaros, Edifício Beija Flor, Aparta
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Bairro Rat& Município de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.650-470, vencedora do
processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2022,
HOMOLOGADO EM 21/09/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
413/2022 — DATADO DE 29/08/2022, doravante denominada apenas CONTRATADA,
resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se
regerá pela Lei Federal n° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir
ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em
consultoria e assessoria objetivando capacitar e acompanhar as determinações da
legislação correspondente referente ao e-Social, neste município de Boninal, Estado
da Bahia, conforme proposta de pregos apresentada que fica fazendo parte deste
termo, como se aqui estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta licitação,
no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação
da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando
o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO - 0 Regime de
Execução do presente contrato será o de Empreitada por Prego Global.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços serão executados via acesso remoto, whatsApp,
Telefone e quando necessário de forma visita presencial por um preposto da contratada,
na forma seguinte:
a) A prestação dos serviços se dará de forma digital, e se necessário presença física,
com estimativa de 02 (dois) dias por semana, tendo em vista atender as diversas
necessidades do setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Boninal-BA.
b) Os serviços serão executados via acesso remoto, whatsApp, Telefone e quando
necessário de forma visita presencial por um preposto da contratada.
c) Assessoramento digital, e se necessário presença física em; folha de pagament ,
Guia da Previdência Social, Guia de Recolhimento do FGTS e de Inform*
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Previdência Social, Relação Anual de Informações Sociais, Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, Manual
Normativo de Arquivos Digitais, Comunicação de Dispensa, Comunicação do Acidente
de Trabalho, Perfil Profissiográfico Previdenciário.
d) Assessoramento à Prefeitura Municipal de Boninal no planejamento das demandas
necessárias para realização do processo de informação digital, seja através de
informação digital ou física.
CLAUSULA TERCEIRA - DA viNcuLAgiko AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao processo licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2022, HOMOLOGADO EM 21/09/2022,
ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 413/2022 - DATADO DE
29/08/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui
estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre as
partes.
PARAGRÁFO ÚNICO - DA viNcuLAgiko LEGAL: Este contrato é regido pela Lei
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para
resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do
mesmo.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E ORIGEM DOS
RECURSOS - As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal
vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
FONTE DE
UNIDADE GESTORA
PAGAMENTO
ORGÃO

- 0000
03/03
SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
2007 - MANUTENÇÃO 3390.39.00
DA SECRETARIA DE 3390.35.00
E
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA - 0 contrato
terá vigência de até 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser
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prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde
que em comum acordo entre as partes, conforme o disposto no art. 57, II, da Lei Federal
n° 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA — DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 0 valor
deste contrato é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, totalizando o
valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os pregos serão fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos pregos ofertados na proposta da Contratada já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos,
taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem
ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através de
ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora licitado,
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro titulo vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha
sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por
escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da
Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do
IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma
de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
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CLAUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - 0 valor do contrato será
reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o indice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente
vier a lhe substituir.
PARÁGRAFO ÚNICO: A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal
8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruido com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei n°.
8.666/93. 0 Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78
da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLAUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - 0 presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-6:
a) Cumprir integralmente as condições contidas neste termo e na Proposta de Preços;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas a favor de terceiros
envolvidos na execução dos serviços, em particular no que se refere és contribuições
sociais e tributos;
C) Zelar pela execução de todos os serviços necessários ao fornecimento do objeto
contratado e o controle dos recursos humanos empregados;
d) Obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações
exigidas na licitação.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em função
do objeto do contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
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presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações federal, estadual e
municipal, relativas ao objeto do contrato;
g) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações assumidas
para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a parte contratante;
h) Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições e outras
que venham a ser criadas ou exigidas pelo governo.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-6:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até
o 50 (quinto) dia Ca do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra
dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1° da Lei
8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE exercerá
fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar
o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade
da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação dos
serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção das
irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
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PARAGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Senhor Antônio Carlos Souza Rodrigues, Secretário Municipal de Administração e
Planejamento, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARAGRAFO SEXTO:

Fica designada a Servidora Mônica Araújo Souza,

Diretora da Divisão do Pessoal e Recursos Humanos, lotada na Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, deste município de Boninal, Estado da Bahia
(DECRETO MUNICIPAL N° 1789/2021) como responsável pelo acompanhamento e
Fiscalização da execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no
art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial
ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela Contratante,
sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal n° 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO: Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não
incidirá atualização monetária.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenAão
ou compensação de créditos, sempre que possível.
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público,
aplicar-se-6, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos
decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo
na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do
CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10° (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação
em vigor.
PARAGRAFO SEXTO: 0 CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do
Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vas
de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da C Nt‘ DA,
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Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, no 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 — E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ No 13.922.612/0001-83

juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os
efeitos legais.

Boninal (BA), 23 de setembro de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAOJO‘P-Zi'A
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

HELENO ROCHAJ SANTOS JUNIOR
H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA 14EINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI-ME
CONT1ÀTADA

TESTEMUNHAS:

01 Nome: Kaique Santos Rocha
CPF n°: 103.039.115-73

02 so Paiva
Nome: Hol
CPF n°: 058.341.55-16
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