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GOVERNO DO ESTADO 

CONTRATO N° 027/2018 SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO E SUPORTE DO DOE 

A EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA, CNPJ nO 15.257.819/0001-06, situada na Rua Mello Moraes Filho, nO 189, 
Fazenda Grande do Retiro, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Luiz Gonzaga Fraga de Andrade e seu Diretor 
Técnico Marcos Emílio Barbosa dos Santos, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa PA ARQUIVOS LTDA, 
CNPJ nO 34.409.656/0001-84, Inscrição Estadual n0070.466.885, Inscrição Municipal nO 77.531/001-43, situada na Av. 
Conselheiro Zacarias n0103, Mares, CEP:40.445-080, TEL: (711 3311-4050, E-mail: pa@paarquvos.com.br, Processo 
Administrativo nO 0202170011254, Pregão Eletrônico nO 0005/2018, neste ato representada pelo Sr. Jayme A. C. 
Magalhães Filho, portador do documento de identidade nO 00.620.142-34, inscrito no CPF/MF sob o nO 073.834.955-00, 
doravante denominada apenas CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Estadual nO 
9.433/05, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a Prestação de Serviços de Digitalização, Indexação e Suporte Técnico Especializado 
na Ferramenta EGBA, de acordo com as especificações que constam do Termo de Referência do Instrumento Convocatório 
(Seção 11) e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram o presente instrumento como se nele transcritos 
estivessem. Acompanha ainda o contrato tabela com descrição sucinta do objeto da licitação (Anexo I). 

cLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 

o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do resumo deste instrumento 
no DOE, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do inc. 11 do art. 140, da Lei Estadual nO 9.433/2005, observado o 
estabelecido no capute no § Único do art. 142 desta Lei. 
§1º A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

§2º A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste 
e será realizada por meio de termo aditivo, devendo o pedido ser realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
antes do término do contrato. 

cLÁUSULA TERCEIRA - GARANTIA 

A garantia contratual será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades 
previstas no §lQ do art. 136 da Lei estadual nO 9.433/05. 

§1º Sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipótese de opção pela 
modalidade caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para as demais modalidades, que a comprovação 
seja feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em qualquer caso, a realização 
do pagamento. 

§2º A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, independentemente 
de outras cominações legais. 

A CONTRATADA ficará obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu 
§3º valor nas mesmas condições do contrato. 

§4º No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou 
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador. 

§Sº A CONTRATADA deverá atualizar a garantia sempre que houver alteração contratual, no mesmo prazo deferido 
para a comprovação da garantia originária, visando assegurar a cobertura das modificações procedidas. 

§6º Será recusada a garantia que não atender às especificações, sendo facultado à CONTRATADA apresentar cauçã 
em dinheiro, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação da recusa. 

A não substituição da garantia recusada constituI motivo para reSCisão do contrato, nóMS te os do art. 167, III 
Lei estadual nº 9.433/05. ",o"0 
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