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PROC^SSt) ADMINISTRATIVb N° 016/2022

I

DISPENSADE 

LICITAQAO 

N° 012/2022
4

OBJETOi O objeto do presente instrumento e a Prestagao de servigos de recarga 

de cartucho de toner (IMPRESSORAS), e tecnicos de manutengao preventiva e corretiva 
nos equipamentos (microcomputadores) e programas, que o CONTRATADO se 
compromete a manter em prefeitas condigoes de funcionamento, de acordo com as 
normas tecnicas oficiais em vigor e com o estado de desenvolvimento e entrosamento do 
equipamento e dos programas.

CONTRATADO: MATIAS SOUZA SANTA ANA

C.P.F 034.610.735-04

VALOR GLOBAL: R$ 10.450,00 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E 
CINQUENTA REAIS).

Fundamentasao legal: art. 24, incise II, lei n.° 8.666/93.
i
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ESTADO DA BAHIAMMm
W CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000
CNPJ 16.250.755/0001-84

DISPENSA DE LICITAQAO N°. 009/2021.

UNIDADE SOLICITANTE: Diretoria da Camara Municipal de Vereadores de Lapao
Sr. Presidente, solicitamos autorizapao para adquirir, atraves de contratagao de 
profissional especializado para presta?ao de services de recarga de cartucho de toner 
(IMPRESSORAS), e tecnicos de manutengao preventiva e corretiva nos equipamentos 
(microcomputadores) e programas, conforme descritos no anexo I deste instrumento, que 
o CONTRATADO se compromete a manter em prefeitas condigoes de funcionamento, de 
acordo com as normas tecnicas oficiais em vigor e com o estado de desenvolvimento e 
entrosamento do equipamento e dos programas.

Informamos que apos consulta de mercado, verificamos que o Senhor MATIAS SOUZA 
SANTA ANA devidamente inscrito no CPF/MF n° 034.610.735-04 e o que melhor se 
coaduna a necessidade pleiteada, posto alem do que apresenta pregos condizentes com 
os praticados no mercado.

PLANILHA DE ESPECIFICAQAO

VALOR UNITARlbaUANTIDADE VALOR TOTAL 
10.450,00

PRODUTO t
Prestagao de services de recarga de 
cartucho de toner (IMPRESSORAS), e 
tecnicos de manutengao preventiva e 
corretiva

11 meses 950,00

, equipamentos 
(microcomputadores) e programas, que o

nos

CONTRATADO se compromete a manter 
em prefeitas condigoes de funcionamento, 
de acordo com as normas tecnicas oficiais
em vigor e com o estado de 
desenvolvimento e entrosamento do 
equipamento e dos programas.

Valor de 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Lapao/Ba, 04 de fevereiro de 2022

Jusselio Barreto de Matos

Diretor
1
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ESTADO DA BAHIA

M CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P$a. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250J55/0001-84

DOTACAO QRCAMENTARIA:
m&r- ^ftiNiPADr;^." • ■ t i;i7 ^PROJETO/ ATiyiDADE: ■^^EiLEMENfOlDEiDESPES^^W^•-< *

101- Camara Municipal de 
Vereadores

2002- Manuten95o dos Servit^os da 
Camara Municipal

3390.36.00 - outros serv^os pessoa 
fisica

. Lapao/Ba, 04 de fevereiro de 2022
i

i

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 

Presidente

Autorizo a abercura do processo de aquisigao, encaminhe-se 
disponibilidade de recursos.

Setor Financeiro para deliberar sobre aao
i
!

Lapao/Ba, 04 de fevereiro de 2022

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 

Presidente

Fundamento Legal: ART. 24, INCISO II, DA LEI n° 8.666/93.

r Lapao/Ba, 04 de fevereiro de 2022

5^.
/

Marcio Greik Belarmino de Castro 

Presidente da Comissao de Licitagao
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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 — Centro - Fone: (74) 3657-1224 — LapSo — BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

PARECER JURIDICO

■ DISPENSA N° 0012/2022
• MATERIA: Dispensa de Licita^ao
■ OBJETIYO: Presta?ao de services de recarga de cartucho de toner e services tecnicos de manutenijao 
preventiva e corretiva nos equipamentos e programas, que o contratado se compromete a manter em perfeitas 
conduces de funcionamento, de acordo com as normas tecnicas oficiais em vigor e com estado de desenvolvimento 
e entrosamento do equipamento e programas.

i
RELAT6RIO:I«

i
Anaiisa a pre sente solicita^ao de dispensa de iicitagao, prevista no inciso II, do art. 24, da Lei 

n° 8.666/93, para Presta?ao de services de recarga de cartucho de toner e services tecnicos de manuten^ao 
preventiva e corretiva nos equipamentos e programas, que o contratado se compromete a manter em perfeitas 
conduces de funcionamento, de acordo com as normas tecnicas oficiais em vigor e com estado de desenvolvimento 
e entrosamento do equipamento e programas.

Aduz, em reia^ao a MATIAS SOUZA SANTA ANA, que foi quern ofertou o servi^o por

1.

2.
pregos mais vantajosos no mercado, alem de que apresenta a regularidade legal exigida para esse tipo de contratagao.

E o relatorio.3.
DAS RAZOES DO PARECER

O art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabelece a obrigatoriedade das contratagoes 
de obras, servigos, compras e alienagoes da Administragao Publica serem precedidas de licitagao. No entanto, o 
refetido dispositivo submete a legislagao infraconstitucional a tarefa de excepcionar a regra geral.

Neste timbre, foi editada pela Uniao Federal, no uso de sua competencia constitucional, a Lei 
n° 8.666/93 que regulamenta o art. 37, XXI, da CF, acima mencionado, inclusive no que atine as hipoteses de 
possibilidade de nao realizagao de certame licitatorio.

Registre-se, que por se constituir o direito um complexo essencial de leis harmonicas, e que foi 
precise excepcionar hipoteses a regra da obrigatoriedade da licitagao, ja que nesses casos se verifica um confronto 
entire o principio da licitagao e outros igualmente tutelados pela ordem juridica, tendo sido o primeiro subjugado por 
esses.

4.

5.

6.

Com efeito, a dispensa que aqui se sugestiona, se justifica por encontrar-se dentro dos 
preceitos legais, em especial, o disposto no inciso II, do art. 24, da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.

A Lei n° 8.666/93 em seu art. 24 esclarece:
“E dispensavel licitagao:
II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea 
"a", do inciso II do artigo anterior e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao 
se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagao de maior vulto que possa ser 
realizada de uma so vez.

O Decreto 9.412/2018, por seu turno, estabelece que os valores para obras e servigos de 
engenharia e para compras e outros servigos, presente no art. 23, II, “a” da Lei 8.666/93, serao, respectivamente, de 
Rf 330.000,00 (trezentos e trinta mil reals) e R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reals).

7.

8.

9.

JP
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ESTADO DA BAHIAmim
nS CAMARA MUNICIPAL DELAPAO

Pga. Br£ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000
CNPJ 16.250.755/0001-84

CHECK LIST DISPENSA DE LICITAQAO N° 012/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2022 DISPENSA DE LICITAQAO N°012/2022
Sim Ncio

Numero do processo administrativo, da Dispensa e do contrato.
Solicitagao da secretaria.
Planilha de especificagao com descrigao completa dos produtos, quantitativo e cotagao de pregos.
Despacho do Presidente
Dotagao Orgament^ria.
Decreto da Comissao Permanente de Licitagao.
Homologagao
Minuta do Contrato.
Parecer Juridico, exceto nos casos dos incisos I e II do artigo 24 da Lei 8.666/1993.
Publicagao do Aviso de Licitapao.
Contrato

Documentac§o Pessoa Fisica
C6pia de Registro Geral - RG autenticado
C6pia do CPF autenticada
Comprovante de Residencia
CNDT - Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas

Certidao Negativa, expedida pelo Municipio, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal.
Certidao Negativa, ou Positiva com efeito Negative, ou ainda de nao contribuinte, expedida pela Secretaria da
Fazenda do Estado.
Certidao Conjunta Negativa ou da CertidSo Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relatives a Tributes
Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - Certidao Federal.
Documento do imovel, nos casos de locapao de imdvel;
C6pia da Carteira do Conselho Regional de Engenharia - Services de Engenharia.
Documento do velculo e do motorista, nos casos de locac§o de velculo com motorista.

DocumentagSo Pessoa Jurldica
Cdpia de Contrato Social;
Prova de inscrigao no Cadastre Nacional de Pessoa Jurfdica (CNPJ);
Certid§o Negativa, expedida pelo INSS, demonstrando situagSo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;__________
Prova de regularidade relativa ao FGTS, emitida pela CEF, demonstrando situag§o regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei,  
Certidao Negativa, expedida pelo Municipio, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal.
CNDT - Cadastre Nacional de Debitos Trabalhistas.
Certidao Conjunta Negativa ou da Certidao Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relatives a Tributes
Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - Certidao Federal.
Certidao Negativa, ou Positiva com efeito Negative, ou ainda de nao contribuinte, expedida pela Secretaria da
Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da licitante. 
Cbpia da Carteira do Conselho Regional de Medicina- Servigos Medicos.
Copia da Carteira do Conselho Regional de Engenharia - Servigos de Engenharia.
Alvara de Licenga e Funcionamento
Proposta de Pregos original assinada e datada.
Publicagao do Extrato.
Langamento no SIGA.

Lapao/Ba, 04 de fevereiro de 2022

Vitor Rodfigues de Oliveira Santos 
Controlador Intemo

1A
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»

i

i
Ratifico a Dispensa de n° 012/2022 em 04 de fevereiro de 2022. Publique-se.

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza

Presidente

PUBLICAgAO DO AVISO
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ESTADO DA BAHIA 
MUNICIPIO DE LAPAO 
CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO CNPJ: 16250755000184

fevereiro / 2022NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 02040001 ]

FORNECEDOR
Nome: MATIAS SOUZA SANTANA. -

Endereco: RUA JOAQUIM CORREIA DE SOUZA. 51 Compl: CASA

UF: BACNPJ/CPF: 03461073504 Cldade:LapaoNIT/PIS/P ASEP:»
CLASSIFICAgAO fc
Programa Trabalho: 012002 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE LAPAO 
A$So: 2002 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE LAPAO 
Natureza Despesa: 339036 • OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
SubElemento: 99 • Outros Services de Terceiros - Pessoa F(s>ca

Tipo: GLOBAL

Saldo DisponivelSaldo Anterior Valor

24.323,00■ 34.773,00 10.450,00

Fonte Recurso: 1001 • Recursos Ordinaries 
Centro de Gusto: 0528 - PRESTAgAO DE SERVICOS • PESSOA FISICA

i

UCITAQAO: D1012/2022 / 2022 - DISPENSAVEL, ART, 24, INCISO II. LEI 8.666/93 Tlpo Orgao: MESMO QRGAO Identlficador OrgSo:

CONTRATO: DI016T2022 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tlpo OrgSo: MESMO ORGAO Identlficador Orgao:

histOrico

VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS A PRESTAR NA RECARGA DE CARTUCHOS E TECNICO DE MANUTENgAO PREVENTIVA E 
CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS PARAATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, CONFORME CONTRATO DE N° 016/2022.

No. Especlfica$Bo Unid TotalQtde Unitario
1 SERVigOS UNID 10.450,001,0000 10.450,0000

i

M

i

1

i

IIIDEZ MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS/// .J 10.450,00

Autorlzo o empenho Despesa empenhada am credlto prpprio

Data: 04/02/2022 Data: 04/02/2022

i/thf ____
VlTOR RODRIGUES^ OLIVEIRA SANTOS

jr a.i

L/#,
NUV1A CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA - PRESIDENTA

[2919157:1101 :GovNet by Llnk3 Versao:2022020907h] Sistema de InformasSo do MUNICIPIO DE LAPAO Pag: 1 /1
>1



MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DMDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: MATIAS SOUZA SANTA ANA 
CPF: 034.610.735-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito1 passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relatives a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri9oes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao se refere a situagao do sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuigoes socials previstas nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 
8.212,de 24 dejulhode 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 10:21:51 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 26/07/2022.
Codigo de controle da certidao: 5DEB.F7B9.CF8D.22D0 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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I *Prefeitura Municipal de Lapao

SECRETARIA DE FINANQAS

AV. JUSTINIANO C. DOURADO, 136 BL. B - CENTRO ADMINISTRATIVO 
CENTRO - LAPAO - BA 
CNPJ: 13.891.528/0001-40

\
CEP: 44905-000

upj.o-afcj

CERTIDAO NEGATIVA DE D^BITOS
Numero: 000042/2022

Nome/Razao Social: MATIAS SOUZA SANTA ANA
.1

034.610.735-04 J 

RUA JOS£ MARCELINO, 101 

CENTRO - LAPAO - BA 44905000

CPF/CNPJ:

Enderego:

i
1

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEiBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, £, CERTIFICADO QUE, Al£ A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DIzBITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMACITADO PARA COM ESTE MUNIClPIO.

!l

Observagao:
A********************************************************************************************************************************
i**********************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************

>
01/02/2022 com base no Codigo Tributario Municipal.Esta certidao foi emitida em

r

Certidao valida ate: 02/04/2022

Esta certidao abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Codigo de controle desta certidao: 3100076987

I
i

i

i

Certidao emitida eletronicamente via internet. Aaceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua 
autenticidade na Internet, no enderego eletronico:
https://lapao.saatri.com.br, Contribuinte/Outros - Certidao Negative - Verificar Autenticidade

Atengao: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Impresso em 09/02/2022 as 10:59:48 
Impresso em 09/02/2022 as 10:59:48

https://lapao.saatri.com.br
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Emissao: 27/01/2022 10:24GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
ti-kyl m- SECRETARIA DA FAZENDAi.1

f.-'tte

i-

\
Certidap Negativa de Debitos Tributarios

t
i

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributdrio do Estado da Bahia)l■

f
l
4

I

Certidao N°: 20220485122

aNOME

MATIAS SOUZA SANTA ANA

inscri?Ao estadual CPF

034.610.735-04

f

Fica certificado que n§o constam, at4 a presente data, pend^ncias de responsabilidade da pessoa ffsica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

t
i

i
Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto d inexist&ncia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competincia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda PCiblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.
f
i

I
Emitida em 27/01/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo v^lida por 60 dias, contados a partir da data de sua

1 emissao.

>

I
4

*
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Vdlida com a apresenta^So conjunta do cartSo original de inscriqSo no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda

ii

J
RelCertidaoNegativa.rptPagina 1 de 1

http://www.sefaz.ba.gov.br
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t

PODER JUDICX&RIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

i

*

i

Nome: MATIAS SOUZA SANTA ANA 
CPF: 034.610.735-04 
Certidaon0: 3353977/2022 
Expedigao: 27/01/2022, as 10:23:12
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-se que MATIAS SOUZA SANTA ANA, inscrito(a) no CPF sob o n° 
034.610.735-04, nao consta do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. ,
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

i

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa.juridica, a Certidao atesta a empresa era relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencies ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorcirios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Bdvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br
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P5a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000 
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‘l

t

Contrato n° 016/2022
Processo Administrativo n° 016/2022
Dispensa 012/2022 -

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVigO

CONTRATANTE: Camara Municipal de Vereadores de Lapao 
C.N.PJ,:16.250.755/0001 - 84 
Endere?©: Pra9a Braulio Cardoso, n° 58, Centro 
Cidade: Lapao Estado:
Fone residencial: (74) 3657 '1224 
Doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 
CONTRATADO: . Matias Souza Santa Ana 
CPF-MF n° 034.610.735-04,RG 1126886599,
Rua Adalberto Barreto n° 689, Centro, Sao Gabriel 
CEP 44915-000

BahiaCEP.: 44905-000

Doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tern entre si pelo instrumento particular de 
contrato de presta9ao de servi90, sob as clausulas e conduces seguintes, as quais abaixo expoem:

CLAUSULA PRIMEIRAO: O objeto do presente contrato e a presta9ao de serv^os de recarga de 
cartucho de toner (IMPRESSORAS), e tecnicos de manuten9ao preventiva e corretiva nos 
equipamentos (microcomputadores) e programas, conforme descritos no anexo I deste 
instrumento, que o CONTRATADO se compromete a manter em prefeitas conduces de 
funcionamento, de acordo com as normas tecnicas oficiais em vigor e com o estado de 
desenvolvimento e entrosamento do equipamento e dos programas.
1- O objetivo do contrato ,
Presta9ao de serv^os de recarga de cartucho de toner (IMPRESSORAS), e tecnicos de 
manuten9ao preventiva e corretiva nos equipamentos (microcomputadores) e programas, conforme 
descritos no anexo I deste instrumento, que o CONTRATADO se compromete a manter em 
prefeitas conduces de funcionamento, de acordo com as normas tecnicas oficiais em vigor e com 
o estado de desenvolvimento e entrosamento do equipamento e dos programas.

2- Descri9ao dos Serv^os
2.1- Manuten9ao Preventiva - consiste na inspe9ao periodica para efetuar regulagens, ajustes, 
limpeza interna, substitui9ao de pe9as defeituosas ou gastas pelo uso normal dos equipamentos. O 
CONTRATANTE obriga-se a colocar os equipamentos a disposi9ao do CONTRATADO, em 
comum acordo na data e horario combinado, durante o tempo necessario para a execu9ao das 
manuten9oes preventivas, cuja frequencia sera determinada em comum acordo entre as partes, 
considerando-se o tipo, tempo de funcionamento e importancia do equipamento.

2.2 - Manuten9ao Corretiva — consiste na repara9ao dos equipamentos quando estes apresentarem 
falhas de funcionamento ^passiveis de corre9ao, mediante as necessarias substitutes de 
componentes ou reconfigura9oes de programas dentro do periodo estabelecido por este contrato, 
incluindo suporte de redes de dados.

7
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Ti!i- A Manutenpao (Jorretiva sera realizada mediante chamado da CUN i RAl AN l b e tera por
finalidade corrigir falhas em qualquer unidade dos equipamentos e rede local de dados.

2.4- Ao efetuar uma chamada tecnica a CONTRATANTE devera especificar claramente qual 
equipamento estar com defeito e dar uma descr^ao da anomalia constatada.

2.5. Os servifos, objeto deste contrato, serao prestados pela CONTRATADA no periodo 
combinado entre as partes, visto que se trata de um serviijo referente a manutenqao , ou seja, 
quando for acordado pelas partes.
2.6. A recarga de cartucho de toner - Consiste na recarga do toner das impressoras descritas no 
anexo I deste instrumento.

3 - Atendimento
3.1. O atendimento t^cnico para manutenqao corretiva sera realizado mediante chamado da 
CONTRATANTE, e se procedera no turno subsequente ao reclamado. Entendendo-se como 
primeiro turno o periodo decorrido entre 8:00 (oito) as 12:00 (doze) boras, e o segundo turno entre 
as 14:00 (quatorze) e 18:00 (dezoito) boras.

3.2. O atendimento tecnico sera realizado nas dependencias da CONTRATANTE.

3.3. O prazo de atendimento para uma manutenqao corretiva sera de 04 (quatro) boras uteis a partir 
da bora da chamada de solicitaqao dos services. A abertura dos chamados tecnicos devera ocorrer 
atraves de um destes telefones: 74 99955 5378

4- Substitute de pe^as e Cartucho de Toner
Durante a vigencia deste contrato quaisquer componentes que necessitem ser substituidos o serao 
por itens novos ou semi-novos, mas, de qualquer forma, a despesas da compra destes componentes 
ocorrera por conta da CONTRATANTE, ficando por conta do CONTRATADO o fomecimento da 
mao de obra qualificada para a instalaqao e recarrego dos referidos toners. As pe9as substituidas e 
descartadas serao de propriedade da CONTRATANTE.

S-Amplia^ao do Sistema
5.1- Equipamentos ou acessorios adquiridos pela CONTRATANTE durante a vigencia deste 
contrato poderao, por concordancia de ambas as partes, ser incluidos neste contrato atraves de um 
adendo em que se estabelece os respectivos preqos dos serviqos e condiqoes especificadas, ficando 
automaticamente sujeitas as demais clausulas deste contrato, a nao ser que existam clausulas 
especificas.

5.2- Na eventualidade do equipamento ou acessorio adicional nao vir a ter sua manutenqao 
contratada, mesmo que este venha a ser parte integrante do corpo do equipamento ou ter conexao 
direta com o sistema, nao podera ser atendido atraves deste contrato sendo o CONTRATADO 
isento de qualquer responsabilidade pelo nao funcionamento do conjunto, interferencias ou danos 
que venham causar ao sistema ou equipamento.

6-Exclusoes
Este Contrato nao cobre:
6.1- Manutenqao ou realizaqao de instances eletricas extemas ao equipamento.

8
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o.z- ^omecimento de suprimento" entendido como tais: discos removiveis (CDs, ZIP, disquetes e
similares), formularies continuos ou papel de qualquer tipo.
6.3- Fornecimento de quaisquer programas, com exceqoes dos drivers de hardware necessaries a 
correta instalaqao e configuraqao dos sistemas e que possam ser conseguidos gratuita e diretamente 
do fabricante ou de fonte competente.

i6.4- Realizaqao de copia de dados ou programas, perdidos por falha no equipamento, de operaqao 
e por qualquer outro motive. Toda a responsabilidade pela integridade dos dados pessoais do 
CONTRATANTE corre unica e exclusivamente por conta deste ou de pessoal por 
este designado. '

6.5- Substitute de peqas ou reparo de danos causados pela CONTRATANTE ou por terceiros 
por transpose, acidente, negligencia, imprudencia, impericia, falha do fornecimento de energia, 
uso de suprimento ou acessorios improprios ou qualquer outra causa nao originada pelo uso 
normal dos equipamentos.

6.6- Despesas com frete dos equipamentos ou componentes para fornecedores ou assistencia 
tecnica autorizada, bem como, despesas relativas a estes procedimentos.

6.7- Manutenqao das impressoras ou multifuncionais que usam qual um dos cartuchos de toner 
descrito no anexo I deste instrumento.

7- Pre^o e Condtes de pagamento
7.1- A CONTRATANTE pagara mensalmente ao CONTRATADO pela execuqao do serv^os 
objeto do presente contrato, o valor de R$ 10.450,00 ( dez mil, quatrocentos e cinquenta reals) , 
dividido em 11 parcelas de 950,00 (noveeentos e cinquenta reals). O Pagamento devera ser 
efetuado no dia 5 (Quinto) de cada mes corrente.

7.2- O CONTRATADO entregara a CONTRATADA o recibo 05 (cinco) dias antes da data do 
respective vencimento.

7.3- Os reajustes dos vencimentos dar-se-ao apos 12 (doze) meses de vigencia do presente 
contrato.

8. Dota^ao Or^amentaria
8.1- As despesas decorrentes do presente correrao por conta da seguinte dota^o orqamentaria: 
2002- Manuten9ao e Funcionamento da Camara - 3390.36 - Outros Serviqos de terceiros- Pessoa 
Fisica.

9. Equipamento Adicional
9.1- Caso a CONTRATANTE adquira alguma expansao para os equipamentos identificados no 
presente contrato, desde que seja aprovado pelo CONTRATADO, este sera incluido no contrato, 
ajustando-se a incorporaqao e o pre90 de manutenqao atraves de um aditivo ao presente contrato, 
de comum acordo com o CONTRATADO.

9.2- Serviqos tecnicos nao previstos no presente contrato, mas que sejam solicitados pela 
CONTRATANTE, serao cobrados por hora tecnica a razao de R$ 20,00 por cada 60 minutos de 
serviqos efetivamente prestados.
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10-Dura9ao e Rescisao do Contrato
10.1-0 presente contrato vigorara por um prazo determinado a partir de 04 de fevereiro de 2022 e 
termina em 31 de dezembro de 2022, podendo ser rescindido a qualquer tempo, unilateralmente. 
Devendo para tanto, ser feita comunica^ao por escrito de uma das partes, com antecedencia 
minima de 07 (sete) dias. •'

10.2- As clausulas e conduces estabelecidas neste instrumento poderao ser alteradas a qualquer 
momento mediante a assinatura de um adendo contratual, assinado pelas duas partes envolvidas.

ll-Condi^oes Gerais
11.1- A CONTRATANTE se obriga a notificar o CONTRATADO com antecedencia minima de 
2(dois) dias, sempre que decidir mudar o local de instala9ao do equipamento.

11.2- Em caso de mudan9a de local dos equipamentos so o CONTRATADO podera fazer o 
desligamento e a reinstala9ao dos mesmos.

11.3- O CONTRATADO se exime de qualquer responsabilidade por falha no prazo para conserto 
quando causada atraves de fbrnecedores de pecas dos fabricantes ou de terceiros.

11.4- Em hipotese alguma 0 CONTRATADO sera responsavel por danos diretos ou indiretos de 
quaisquer natureza que o cliente venha a sofrer causados pelo uso dos equipamentos listados.

i
Fica eleito o foro da Cidade de Lapao-BA, como competente para dirimir todas as questoes 
decorrentes deste contrato, com reniincia de qualquer outro caso haja, por mais que seja 
privilegiado. Por estarem justas e contratadas, as partes firmam este instrumento, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presen9a das testemunhas abaixo assinadas.

Lapao - BA, 04 de fevereiro de 2022.

-------
Nuvia Carlane rodrigues de Lima silva e Souza 

Contratante

i
Matias Souza Santana 

Contratado
Testemunha 1

/Af 3 oL
/&PF/MF : V tfTS, J-tK.Xpy -- ^3"

R.G.: __________
Testemunha 2

f//
CPF/MF :
R G.: /</.<?

r
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A Coinissao Permanente de Licita9ao da Camara Municipal de Vereadores de Laplo declare ser 
dispensada, de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, a seguinte contrata9ao:. MATIAS 
SOUZA SANTA ANA, inscrito no CPF/MF n° 034.610.735-04, residente na Rua Adalberto 
Barreto, n° 689,' Centro, S2o Gabriel - BA. Objeto: O objeto do presente contrato 6 a presta^So de 
servifos de reca'rga de cartucho de toner (IMPRESSORAS), e tdcnicos de manutemySo preventiva e 
corrctiva nos equipamentos (microcomputadores) e programas, conforme descritos no anexo I deste 
instrumento, que o CONTRATADO se compromete a manter em prefeitas conduces de 
funcionamento,, de acordo com as normas tecnicas oficiais em vigor e com o estado de 
desenvolvimentb e entrosamento do equipamento e dos programas. Marcio Greik B. de Castro - 
Presidente da Comissao Permanente de LicitagSo.

AVISO DE RATIFICACAQ/HOMOLOGACAO
Disoensa de LicitacSo n° 012/2022

A Camara Municipal de Vereadores de Lapao, Estado da Bahia, toma publico que 
ratificou/homqlogou em 04/02/2022, os atos praticados pela Comissao Permanente de Licita9ao, 
na Dispensa dd LicitafSo n° 012/2022, em favor de MATIAS SOUZA SANTA ANA, inscrito no 
CPF/MF n° 034.610.735-04, residente na Rua Adalberto Barreto, n° 689, Centro, SSo Gabriel - 
BA. Objeto: O objeto do piesente contrato 6 a prestafSo de scrv^os de recarga de cartucho de 
toner (IMPRESSORAS), e t^cnicos de manuten^o preventiva e corretiva nos equipamentos 
(microcomputadores) e programas, conforme descritos no anexo I deste instrumento, que o 
CONTRATADO se compromete a manter em prefeitas condifSes de funcionamento, de acordo 
com as normas tecnicas oficiais em vigor e com o estado de desenvolvimento e entrosamento do 
equipamento e dos programas. 04 de fevereiro de 2022. Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e 
Souza - Presidente da Camara Municipal de Lap2o-BA.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n 016/2022

Contrato na 016/2022. Dispensa n° 009/2021 Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO. 
Contratado MATIAS SOUZA SANTA ANA, inscrito no CPF/MF n° 034.610.735-04, residente 
na Rua Adalberto Barreto, n® 689, Centro, S2o Gabriel - BA. Objeto: O objeto do presente contrato 
e a prestaijlo de serv^os de recarga de cartucho de toner (IMPRESSORAS), e tecnicos de 
manuten9ao preventiva e corretiva nos equipamentos (microcomputadores) e programas, conforme 
descritos no anexo I deste instrumento, que o CONTRATADO se compromete a manter em 
prefeitas conduces dc funcionamento, de acordo com as normas tecnicas oficiais em vigor e com o 
estado de desenvolvimento e entrosamento do equipamento e dos programas. 04 de fevereiro de 
2022. Valor global de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais). Data de Assinatura 
04/02/2022 Vigencia do contrato: 04/02/2021 a 31/12/2022. LapSo-BA, 04 de fevereiro de 2022 - 
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - Presidente da Camara Municipal de Lap2o-BA.
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