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ESTADO DA BAHIA

« CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
P?a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84sm.

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

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQO

CONTRATANTE: Camara Municipal de Vereadores de Lapao 
C.N.P.J.: 16.250.755/0001 -:84 
Endere9o: Pra^a Braulio Cardoso, n° 58, Centro 
Cidade: Lapao Estado:
Fone residencial: (74) 3657 1224 
Doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 
CONTRATADO: . Matias iSouza 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 servi9o, sob as clausulas e conduces seguintes, as quais abaixo expdem:

CLAUSULA PRIMEIRAQ: O objeto do presente contrato e a presta9ao de servi9os 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 servi9os 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 Servi90s
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 penodo estabelecido por este contrato, 
incluindo suporte de redes de dados.
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2.3- A Manutengao Lorretiva sera realizada mediante chamado da cON Ikai AS lb e tera por
finalidade corrigir falhas em qualquer unidade dos equipamentos e rede local de dados.

i

2.4- Ao efetuar uma chamada tecnica a CONTRATANTE devera especifkar claramente qual 
equipamento estar com defeito e dar uma descrigao da anomalia constatada.

2.5. Os servigos, objeto deste contrato, serao prestados pela CONTRATADA no periodo 
combinado entre as partes, visto que se trata de um servigo referente a manutengao , 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 tecnico para manutengao corretiva sera realizado mediante chamado da 
CONTRATANTE, e se procedera no turno subseqtiente ao reclamado. Entendendo-se como 
primeiro turno o periodo decorrido entre 8:00 (oito) as 12:00 (doze) horas, e o segundo turno entre 
as 14:00 (quatorze) e 18:00 (dezoito) horas.

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

3.3. O prazo de atendimento para uma manutengao corretiva sera de 04 (quatro) horas uteis a partir 
da hora da chamada de solicitagao dos servigos. A abertura dos chamados tecnicos devera ocorrer 
atraves de um destes telefones: 74 99955 5378

4- Substituigao de pegas e Cartucho de Toner
Durante a vigencia deste contrato quaisqner componentes que necessitem ser substituidos o serao 
por {tens novos ou semi-novos, mas, de qualquer forma, a despesas da compra destes componentes 
ocorrera por conta da CONTRATANTE, flcando por conta do CONTRATADO o fomecimento da 
mao de obra qualificada para a instalagao e recarrego dos referidos toners. As pegas substituidas e 
descartadas serao de propriedade da CONTRATANTE.

5-Ampliagao 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 pregos dos servigos e condigoes 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 manutengao 
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- Manutengao ou realizagao de instalagoes eletricas extemas ao equipamento.
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6.2- homecimento de supnmento, entendido como tais: discos removiveis (CDs, ZIF, disquetes e
similares), formularies continuos ou papel de qualquer tipo.
6.3- Fornecimento de quaisquer programas, com exceqoes dos drivers de hardware necessarios a 
correta instala^ao e configuragao dos sisiemas e que possam ser conseguidos gratuita e diretamente 
do fabricante ou de fonte competente.

6.4- Realizagao de copia de dados ou programas, perdidos por falha no equipamento, de operagao 
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- Substituigao de pegas ou reparo de danos causados pela CONTRATANTE ou por terceiros 
por transporte, acidente, negligencia, imprudencia, impencia, 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 fomecedores ou assistencia 
tecnica autorizada, bem como, despesas relativas a estes procedimentos.

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

7- Prego e Condigoes de pagamento
7.1- A CONTRATANTE pagara mensalmente ao CONTRATADO pela execugao do servigos 
objeto do presente contrato, o valor de R$ 10.450,00 ( dez mil, quatrocentos e cinquenta reais), 
dividido em 11 parcelas de 950,00 (novecentos e cinquenta reais). 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. Dotagao Orgamentaria
8.1- As despesas decorrentes do presente correrao por conta da seguinte dotagao orgamentaria: 
2002- Manutengao e Funcionamento da Camara - 3390.36 - Outros Servigos 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 incorporagao e o prego de manutengao atraves de um aditivo ao presente contrato, 
de comum acordo com o CONTRATADO.

9.2- Servigos 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 
servigos efetivamente prestados.
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10-Dura9ao e Rescisao do Contrato
10.1-0 presente contrato v^igorara 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 comunica9ao por escrito de uma das partes, com antecedencia 
minima de 07 (sete) dias.

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

ill-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 mudancpa de local dos equipamentos so o CONTRATADO podera fazer o 
desligamento e a reinstala9ao dos mesmos.\

11.3- O CONTRATADO s"e exime de qualquer responsabilidade por falha no prazo para conserto 
quando causada atraves de fornecedores de pecas dos fabricantes ou de terceiros.

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

Fica eleito o foro da Cidade de Lapao-BA, como competente para dirimir todas as questdes 
decorrentes deste contrato, com remincia 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 
i Contratante

(
Matias Souza Santana 

Contratado
Testemunha 1

gioA
X&PF/MF : 1/ tfl'^ £DJ -

R.G.:
Testemunha 2

CPF/MF : 60
R.G. \ /Of CP9 $/</,? '

r
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I AV1KU Ub JJISHbNSA Db L1CI1ACAU (J 12/2022

A Comissao Permanente de Licitafao da Camara Municipal de Vereadores de LapSo declara 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® 034.6I0.73S-04, residente na Rua Adalberto 
Barreto, n° 689,:Centro, S5o Gabriel - BA. Objeto: O objeto do presente contrato 6 a prestafSo de 
servi9os de recarga de cartucho de toner (IMPRESSORAS), e t^cnicos de manutenfSo preventiva e 
corretiva nos equipamentos (microcomputadores) e programas, conforme descritos no anexo I deste 
instrumento, que o CONTRATADO se compromete a manter em prefeitas condRSes de 
funcionamento, de acordo com as normas tecnicas oficiais em vigor e com o estado de 
desenvolvimento e entrosamento do equiparaento e dos programas. Marcio Greik B. de Castro - 
Presidente da Comissao Permanente de LicitafSo.

AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO
Disnensa de LicitacSo n° 012/2022

A Camara Municipal de Vereadores de Lapao, Estado da Bahia, torna publico que 
ratificou/homologou em 04/02/2022, os atos praticados pela Comiss2o Permanente de Licitag2o, 
na Dispensa de|Licitai?2o 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, S2o Gabriel - 
BA. Objeto: O objeto do presente contrato 6 a prestapSo de scrvipos de recarga de cartucho de 
toner (IMPRESSORAS), e t^cnicos de manutenpSo preventiva e corretiva nos equipamentos 
(microcomputadores) e programas, conforme descritos no anexo I deste instrumento, que o 
CONTRATADO se compromete a manter em prefeitas condipdes 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 LapSo-BA.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n 016/2022

Contrato n® 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, S5o Gabriel - BA. Objeto: O objeto do presente contrato 
e a prestapdo de services de recarga de cartucho de toner (IMPRESSORAS), e tecnicos de 
manutenpao 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, dc 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 Vigfihcia 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 C&mara Municipal de LapHo-BA.
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