
rwi rovi ESTADO DA BAHIA

|R CAMARAMUNICIPAL DE LAP AO
4} P$a. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84ggjgj
^UPAO-Bfr

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2021

DISPENSA DE 

LICITAQAO 

N° 009/2021
OBJETOiO objeto do present© instrumento e a Prestagao de servigos de recarga 

de cartucho de toner (IMPRESSORAS), e tecnicos de manuten?ao preventiva e corretiva 
nos equipamentos (microcomputadores) e programas, que o CONTRATADO se 
compromete a manter em prefeitas eondigoes 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.F034.610.735-04

VALOR GLOBAL: R$ 8.250,00(OITO MIL, DUZENTOS # E 

CINQUENTA REAIS.

Fundamenta?ao legal: art. 24, inciso II, lei n.° 8.666/93.

FEVEREIRO/2021.
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DISPENSA DE LICITAQAO N°. 009/2021.

UNIDADE SOLICITANTE: Diretoria da Camara Municipal de Vereadores de Lapao
Sr. Presidente, solicitamos autorizagao para adquirir, atraves de contratagao de 
profissional especializado para prestagao de servigos de recarga de cartucho de toner 
(IMPRESSORAS), e tecnicos de manutengao preventive 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 UNITARIO VALOR TOTALPRODUTO QUANTIDADE
8.250,00750,00Prestagao de servigos de recarga de 

cartucho de toner (IMPRESSORAS), e 
tecnicos de manutengao preventiva e

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.

11 meses

corretiva nos

Vaior de 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais)

Lapao/Ba, 02 de fevereiro de 2021

Jusselio Barreto de Matos 

Diretor
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CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Ppa. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

PARECER JURIDICO

■ DISPENSA N° 009/2021
■ MATERIA: Dispensa de Licita^ao
• OBJETIVO: Presta^ao de services de recarga de cartucho de toner (impressoras) e tecnicos de manuten^ao 
preventiva e corretiva nos equipamentos (microcomputadores) e programas da Camara Municipal de Lapao-BA.

RELATbRIO:

Analisa a presente solicitagao de dispensa de licitagao, prevista no inciso II, do art. 24, da Lei 
n° 8.666/93, para presta^ao de ser/i^os de recarga, de .cartucho de toner (impressoras) e tecnicos de manutengao 
preventiva e corretiva nos equipamentos (microcomputadores) e programas da Camara Municipal de Lapao-BA.

Aduz, em relagao a MATIAS SOUZA SANTA ANA, que foi quem ofertou o servigo por 
pregos mais vantajosos no mercado, alem de que apresenta a regularidade legal exigida para esse tipo de contratagao. 

E o relatorio.

1.

2.

3.
DAS RAZOES DO PARECER

O art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabelece a obrigatoriedade das contratagoes 
de obras, servigos, compras e alienagdes da Administragao Publica serem precedidas de licitagao. No entanto, o 
referido 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 
preciso excepcionar hipoteses a regra da obrigatoriedade da licitagao, ja que nesses casos se verifica um confronto 
entre o principio da licitagao e outros igualmente tutelados pela ordem juridica, tendo sido o primeiro subjugado por 
esses.

4.

3.

6.

Com efeito, a dispensa que aqui se sugesdona, se jusdfica 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 tefiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagao de maior vuito 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, respeedvamente, de 
R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reals) e R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

No caso em pauta o valor estimado a ser contratado se enquadra no art 24, inciso II, da Lei n°

7.

8.

9.

10.
8.666/93.

Assim sendo, e, estando atendidas todas as exigencias requeridas pelos disposidvos 
retromencionados, tem-se jusdficada a dispensabilidade da licitagao em pauta.
11.

1
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E ainda, esclarece o ilustre doutrinador Mar$al Justen Filho em seu livro Comentario a Lei de12.
Licitagdes e Contratos Administrativos:

“A lei determinou que as formalidades previas deverao set ptoporcionais as peculiaridades do 
interesse e da necessidade publica. For isso, tanto mais simples serao as fonnalidades e mais rapido 
o procedimento licitatorio quanto'menor for o valor des pendido pela Administragao Publica.”

A escolha da proposta mais vantajosa ocorreu com base nos pregos de mercado apresentados13.
pelo solicitante.

Diante disso, parece razoavel e legal a providencia adotada pela Comissao de Licitagao, ou seja, 
proceder a Dispensa pelo valor da despesa do certame para atender provisoriamente a necessidade de contratagao 
dessa especie de servigo pela Camara de Vereadore_sv _

Adite-se que e o interesse social que exige a contratagao sem licitagao. Assim, se a 
administragao nao o fizer estara contrariando o interesse social tutelado pelo ordenamento juridico, motivo pelo 
qual se deve adotar a dispensa para afastar o prejuizo do interesse publico.

Cumpre aludir, por derradeiro, que as especificagoes da contratagao e os pregos estimados sao 
de responsabilidade da autoridade ordenadora da despesa, bem como da solicitante, nao merecendo qualquer 
avaliagao dessa Procuradoria nesse particular.

14.

15.

16.

DOS PARECERES
Por outro lado, por ser importante a compreensao da natureza deste ato, segue uma rapida 

digressao acerca da essencia juridica do parecer.
Segundo Mauro Gomes de Matos, “Os pareceres sao pegas opinativas, despidas de efeito 

vinculante, exteriorizando uma opiniao juridica que nao possui uma prescrigao normativa acerca de determinado 
tema”. f

17.

18.

No mesmo sentido, eis as palavras de Hely Lopes Meireles na 26a edigao de seu livro Direito19.
Administrative Brasileiro, in verbir. !

Pareceres administrativos. sao manifestagoes de orgaos tecnicos sobre assuntos 
submetidos a sua consideragao. O parecer tern carater meramente opinativo, nao 
vinculando a Administragao ou os particulates a sua motivagao ou conclusoes, salvo se 
aprovado por ato subseqiiente. Ja entao, o que subsiste como ato administrative, nao e 
o parecer, mas sim o ato de sua aprovagao, que podera revestir a modalidade 
normativa, ordinaria, negocial, ou punitiva.

O Supremo Tribunal Federal ja teve a oportunidade de se manifestar acerca da materia, in20.
verbii'.

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE 
CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. 
C.F., art. 70, parag. unico, art. 71, II, art. 133. Lei n° 8.906, de 1994, art. 2°, § 3°, art. 7°, 
art. 32, arc. 34, IX.
I. - Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo 
contratagao direta, sem licitagao, mediante interpretagao da lei das licitagoes. Pretensao 
do Tribunal de Contas da Uniao em responsabilizar o advogado solidariamente com o 
administrador que decidiu'pela contratagao direta: impossibilidade, dado que o parecer 
nao e ato administrativo, sendo, quando muito, ato de administragao consultiva, que 
visa a informar, elucidar, sugerir providencias administrativas a serem estabelecidas nos 
atos de administragao ativa. Celso Antonio Bandeira de Mello, ‘Curso de Direito 
Administrativo’, Malheiros Ed., 13a ed., p. 377.
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II. - O advogado somente sera civiimente responsavel pelos danos causados a seus 
clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de ato ou omissao 
praticado com culpa, em sentido largo: Cod. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32.
III. — Mandado de Seguran^a deferido." ("DJ" 31.10.2003).

Do exposto, constata-se que os pareceres juridicos sao atos administrativos meramente 
enunciativos, constituindo uma opiniao que nao cria nem exdngue direitos, sendo um “expediente” praticado pela 
assessoria juridica de enquadramento dos fatos sob o prisma legal de sua otica, dentro de uma certa coerencia.

Por outro lado, nao se quer dizer que ao parecerista e dado agir de forma negligente. O que se 
afirma, ao contrario, e que a pessoa responsavel pela veicula^ao de tal ato emitira um juizo acerca da materia sob 
aprecia^o, cujos fundamentos arrolados como base de sua opiniao terao por base as mais variadas fontes (Lei, 
doutrina, jurisprudencia dos Tribunais, Decisdes dos Tribunals de Contas e principalmente a supremacia do 
interesse publico) que, inevitavelmente, em alguns pontos, nao comungarao de uma opiniao comum.

A vista do permissive legal acima transcrito, esta assessoria opina pela ado9ao da dispensa de 
licita9ao, podendo ser dado continuidade ao presente process© de contrata9ao.

Nao ha, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postula9ao. 
S.m.j., e o parecer.

21.

22.

23.

24.
25.

Lapao (BA), 02 de Fevereiro de 2021.

Andre HennqiieXeal de Oliveira 
Procurador Juridico 
OAB/BA n°. 38.425
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CHECK LIST DISPENSA DE LICITA£AO N° 008/2021 ;*
DISPENSA DE L1CITAQAQ No009/2021PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2021 !l 1Sim N5o :

Numero do processo administrative, da Dispensa e do contrato.
Solicitapao da secretaria.
Planilha de especificagao com descripao completa dos produtos, quantitativo e cotapao de prepos.
Despacho do Presidente
Dotapao Orpamentaria.
Decreto da Comissao Permanente de Licitapao.
Homologapao
Minuta do Contraio.
Parecer Juridico, exceto nos casos dos incisos I e II do artigo 24 da Lei 8.666/1993.
Publicapao do Aviso de Licitapao,
Contrato

Documentapao Pessoa Fisica
Copia de Registro Geral - RG autenticado
Copia do CPF autenticada
Comprovante de Resid^ncia
CNDT - Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas r
Certidao Negativa, expedida pelo Municipio, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal. :ih
Certidao Negativa, ou Positiva com efeito Negative, ou ainda de nao contribuinte, expedida peta Secretaria da 
Fazenda do Estado.  
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.
Documento do imovei, nos casos de locapao de imovel;
Copia da Carteira do Conseiho Regional de Engenharia - Servipos de Engenharia.
Documento do veiculo e do motorista, nos casos de locapao de veiculo com motorista.

Documentapao Pessoa Jun'dica
Copia de Contrato Social;
Prova de inscripao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
Certidao Negativa, expedida pelo INSS, demonstrando situapao regular no cumprimento dos encargos sociais 
institufdos por lei;________________________________________________________ _______________ _
Prova de regularidade relativa ao FGTS, emitida pela CEF, demonstrando situapao regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituidos por lei.______________________________________________________________
Certidao Negativa, expedida pelo Municipio, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal.
CNDT - Cadastro Naciona! 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._____________________________________
Copia da Carteira do Conselho Regional de Medicina - Servipos Medicos.  
Copia da Carteira do Conselho Regional de Engenharia - Servipos de Engenharia.
Alvara de Licenpa e Funcionamento
Proposta de Prepos original assinada e datada.
Publicapao do Extrato.
Lanpamento no SIGA.

Lapao/Ba, 02 de fevereiro de 2021

ftl/tfo? noJ.*±£, . ,
Vitor Rodrigues de Oliveira Santos

Controlador Interne

L/r* C 'nysir?

h
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Ratifico a Dispensa de n° 009/2021 em 02 de fevereiro de 2021. Publique-se.

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 

Presidente • i
iM

;
ill

PUBLICAgAO DO AVISO
.•i

.1i-
;;
)i

i!

:■*

i
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eawMU

A Comissao Permanente de Licita^ao dn Camara Municipal de Vereadores de Lapao declara ser 
dispensada, de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, a seguinte contrata9ao:. IVTATIAS 
SOUZA SANTA ANA, inscrito no CPF/MF n0 034.610.735-04, residente na Rua Adalberto 
Barreto, n° 689, Centro, Sao Gabriel - BA. Objeto: 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 
tuncionamento, de acordo corn as normas tecnicas oficiais em vigor e com o estado de 
desenvolvimento e entrosamento do equipamento e dos programas. Marcio Greik B. de Castro - 
Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao.

AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO
Dispensa de Licitacao n° 009/2021

A Camara Municipal de Vereadores de Lapao, Estado da Bahia, toma publico que 
ratificou/homoiogou em 02/02/2021, os atos praticados pela Comissao Permanente de Licita9ao, 
na Dispensa de Licita9ao n° 009/2021, em favor de MATIAS SOUZA SANTA ANA, inscrito no 
CPF/MF n° 034.610.735-04, residente na Rua Adalberto Barreto, n° 689, Centro, Sao Gabriel - 
BA. Objeto: O objeto do presente contrato e a presta9ao de servi90S de recarga de cartucho de 
toner (IMPRESSORAS), e tecnicos de manuten9ao preventiva e corretiva nos equipamentos 
(microcomputadores) e programas, conforme descritos no anexo 1 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. 02 de fevereiro de 2021. Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e 
Souza - Presidente da Camara Municipal de Lapao-BA.

EXTRATO D£ CONTRATO
Contrato n 012/2021

Contrato nD 012/2021. Dispensa if 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, nD 689, Centro, Sao Gabriel - BA. Objeto: O objeto do presente contrato 
e a presta9ao de servi9os de recarga de cartucho de toner (IMPRESSORAS), e tecnicos de 
manuten^ao preventiva e corretiva nos equipamentos (microcomputadores) e programas, conforme 
descritos no anexo I deste instrumento, que o CONTRATADO se compromete a manter em 
prefeitas condifoes de funcionamento, de acordo com as normas tecnicas oficiais em vigor e com o 
estado de desenvolvimento e entrosamento do equipamento e dos programas. 02 de fevereiro de 
2021. Valor global de R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reals). Data de Assinatura 
02/02/2021 Vigencia do contrato: 02/02/2021 a 31/12/2021. Lapao-BA, 02 de fevereiro de 2021 - 
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - Presidente da Camara Municipal de Lapao-BA.
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A'^O f!l! KitiaiimWm ; *
A ComissSo Pennanente de Licitatio da Camara Municipal ric Vcrcadorcs de I.apSo declare ser 
dispensada, de acordo com o Art. 24, Inciso II. da Lei 8.666/93, a scguinte coTUratavfto:. MATIAS 
SOUZA SANTA ANA, inscrito no CPF/MF nB 034.610.735-04, rcsidcntc na Rua Adalbeno 
Uarrcto, n" 689, Centro, Sflo Gabriel • BA. Objeto: O objeto do presents contrato t a presta^ao de 
services de recarga de cartucho de toner (IMPKF.SSORAS), e tdcnicos de manuten^So preventiva e 
corretiva nos equipamentos (inicrocomputadoiei) e program**, conforme descritos no anexo 1 destc 
instrument©, que o CONTRATADO se compromcte ti manier em prefeitas condiffie* de 
funcionamento, de acordo com as normas tdenicas oflciais em vigor e com o estado de 
desenvolvimento e entrosamento do equipamemo e dos programas. Marcio Greik B. de Castro - 
Presidents da Comiss5o Pennanente de Licitacao.

i

!
AVISO dp. ratifica^Ao/homoiqgacao 

Dispensa de Licita^ao n° 009/2021

A Camara Municipal de Vereadores de LapSo, Estado da Bahia, toma publico que 
ratificou/homologou em 02/02/2021, os atos praticados pela Comissao Permancnte de LicitagRo, 
na Dispensa dc Licitav'So n0 009/202 f, em favor de MATIAS SOUZA SAJVTA ANA, (nscriro no 
CPF/MF n® 034.610.735-04, residente na Rua Adalbcrto Barreto, n° 689, Centro. S5o Gabriel - 
BA. Objeto: O objeto do presente contrato e a presla^o de servi5os de recarga de cartucho de 
toner (1MPRESSORAS), e tecnicos de inanutenvSo preventiva c corretiva nos equipamentos 
(microcomputadores) e programas. conforme descritos no anexo I deste instmmento, que o 
CONTRATADO se compromcte a rnamer em prefeitas condi?6es de funcionamento, de acordo 
com as normas tecnicas oliciais em vigor c com o estado de desenvolvimento e entrosamento do 
equipamemo e dos programas. 02 de fevereiro dc 2021. N'uvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e 
Souza - Presidents da Camara Municipal de Lapao-BA.

:

EXTRATO Dr CONTRATO 
Contrato n 012/2021

Contrato n° 012/2021. Dispensa n® 009/2021 Coutratante: CAMARA MUNICIPAL DC LAPAO. 
Contratado MATIAS SOUZA SANTA ANA, inscrito no CPF/MF n° 034.610.735.04, resiuenie 
na Rua Adalbert© Barreto. n° 689, Centro, SSo Gabriel • BA. Objeto: O objeto do presente contrato 
d a prestavUo de services de recarga de cartucho de toner (IMPRESSORAS). e tecnicos dc 
manuienclo preventiva e corretiva nos equipamentos (microcomputadores) e programas, conforme 
descritos no anexo l deste instrumento, que o CONTRATADO se compromete a manter em 
prefeitas eondiydes de funcionamento, de acordo com as normas tecnicas oflciais em vigor e com o 
estado de desenvolvimento e entrosamento do equipamemo e dos programas. 02 de fevereiro de 
2021, Valor global de RS 8.250,00 (oiio mil, duzentos e cinqucnta reais). Data de Assinatura 
02/02/2021 Vigdncia do conmito: 02/02/2021 a 31/12/2021. LapSo-BA, 02 de fevereiro de 2021 - 
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - Presidente da Camara Municipal de Lap5o-BA.
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Contrato n° 012/2021
Processo Administrative n° 011/2021
Dispensa 009/2021

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQO

liCONTRATANTE: 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 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, tem entre si pelo instrumento particular de 
contrato de presta^ao de servi9o, sob as clausulas e conduces seguintes, as quais abaixo expoem:

CLAUSULA PR1MEIRAO: O objeto do presente contrato e a prestaqao de servi90s de recarga de 
cartucho de toner (IMPRESSORAS), e tecnicos de manutenqao preventiva e corretiva nos 
equipamentos (microcomputadores) e programas, conforme descritos no anexo I deste 
instrumento, que o CONTRATADO se compromete a manter em prefeitas condiqoes 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 serviqos 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 condiqoes de funcionamento, de acordo com as normas tecnicas oficiais em vigor e com 
o estado de desenvolvimento e entrosamento do equipamento e dos programas.

"ID

;c
:\

ii
2- Oescri9ao dos Serv^os
2.1- Manutenqao Preventiva - consiste na inspe9ao periodica para efetuar regulagens, ajustes, 
limpeza interna, substituiqao 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 
manutenqoes preventivas, cuja frequencia sera determinada em comum acordo entre as partes, 
considerando-se o tipo, tempo de funcionamento e importancia do equipamento.

2.2 - Manutengao Corretiva - consiste na reparagao dos equipamentos quando estes apresentarem 
falhas de funcionamento passiveis de corregao, mediante as necessarias substituigoes de 
componentes ou reconfiguragoes de programas dentro do periodo estabelecido por este contrato, 
incluindo suporte de redes de dados.

.-I

. i

:*
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iiManutentpao (Jorretiva sera realizada mediante chamado da (JON i KA1AJN1 b e tera por 
finalidade corrigir falhas em qualquer unidade dos equipamentos e rede local de dados. !h

riil2.4- Ao efetuar uma chamada tecnica a CONTRATANTE devera especificar claramente qual 
equipamento estar com defeito e dar uma descriqao da anomalia constatada.

2.5. Os servi90s, objeto deste contrato, serao prestados pela CONTRATADA no periodo 
combinado entre as partes, visto que se trata de um servigo referente a manuten^ao , 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 manuten^ao corretiva sera realizado mediante chamado da 
CONTRATANTE, e se procedera no tumo subsequente ao reclamado. Entendendo-se como 
primeiro turno o periodo decorrido entre 8:00 (oito) as 12:00 (doze) boras, e o segundo tumo entre 
as 14:00 (quatorze) e 18:00 (dezoito) horas.

.

di
•i

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) horas uteis a partir 
da hora da chamada de solicitaqao dos servi90s. A abertura dos chamados tecnicos devera ocorrer 
atraves de um destes telefones: 74 99955 5378

4- Substitui^ao de pe9as e Cartucho de Toner
Durante a vigencia deste contrato quaisquer componentes que necessitem ser substitufdos 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 peqas substituidas e 
descartadas serao de propriedade da CONTRATANTE.

1!!\
[

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 pre90S dos serv^os e conduces 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 manuten9ao 
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.

•i t

6-Exclusoes
Este Contrato nao cobre:
6.1- Manutenqao ou reaIiza9ao de instalaqoes eletricas extemas ao equipamento.

8
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TsTdiscos remo\aveis (ClJs, ZIP’, disquetes e6.2- Fornecimento 
similares), formularios continues ou papel de qualquer tipo.
6.3- Fomecimento de quaisquer prograraas, 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.

supnmento, entendido como

6.4- Realizaqao de copia de dados ou programas, perdidos por falha no equipamento, de operate 
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. i!

ill
6.5- Substituiqao de peqas ou reparo de danos causados pela CONTRATANTE ou por terceiros 
por transporte. acidente, negligencia, imprudencia, impericia, falha do fomecimento de energia, 
uso de suprimento ou acessorios imprdprios ou qualquer outra causa n2o 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.

,1
•■1'
; ! ■7- Pre9o e Conduces de pagamento

7.1- A CONTRATANTE pagara mensalmente ao CONTRATADO pela execuqao do serviqos
objeto do presente contrato, o valor de RS 8.250,00 ( oito mil, duzentos e cinquenta reals) , 
dividido em 11 parcelas de 750,00 (setecentos 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. Dotacao Orcamentaria
8.1- As despesas decorrentes do presente correrao por conta da seguinte dotaqao or9amentaria: 
2002- Manutenqao e Funcionamento da Camara - 3390.36 - Outros Serv^os de terceiros- Pessoa 
Fisica.

I 4;

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 preqo de manuten9ao atraves de um aditivo ao presente contrato, 
de comum acordo com o CONTRATADO.

9.2- Serviqos tecnicos nac 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.

49 ■i!
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lO-Dura^ao e Rescisao do Contrato
10.1- O presente contrato vigorara por um prazo determinado a partir de 13 de Janeiro de 2021 e 
termina em 13 de dezembro de 2021, podendo ser rescindido a qualquer tempo, unilateralmente. 
Devendo para tanto, ser feita comunicapao por escrito de uma das partes, com antecedencia 
minima de 07 (sete) dias.

10.2- As clausulas e condipoes 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 instala^ao do equipamento.

11.2- Em caso de mudanca de local dos equipamentos so o CONTRATADO podera fazer o 
desligamento e a reinstala^ao dos mesmos.

11.3- O CONTRATADO se 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 questoes 
decorrentes deste contrato, com renuncia 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, 02 de fevereiro de 2021.

Nuvia Carlane rodrigues de Lima silva e Souza 
Contratante

■ ^

Matias Souza Santana 
Contratado

Testemunha 1

CPF/MF : j 9.5--LA
R.G.: m S?- ^ ^ (n. -5 ^ - / g 
Testemunha 2

!:< ;

CPF/MF: / ZOT-S ^
R.G.: 5 -/^-,

10
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A Coinissao Permanenrc de Lieitapao da Camara Municipal de Vereadores de f.apao declara ser 
dispensada. dc acordo com o Art. 24, Inciso II. da l.ci 8.666/93, a seguinte contrata^So:. MATIAS 
SOUZA SANTA ANA, inscrito no CPF/MF n° 034.610.735-04, residcntc na Rua Adalberto 
Barreto, np 689, Centro, Sao Gabriel • BA. Objeto: O objeto do presente contrato 6 a presta^So de 
seni^os de rccarga de carrucho de toner (IMPRESSORAS), e tecnicos de manutenvSo preventiva e 
corretiva nos eqtiipamenlos (microcomputadores) e programas, conforms descritos no anexo l deste 
inslrumcnto, qtie o CONTRATADO se compromete a manter em prefeitas condifoes de 
tuncionamento, de acordo com as normas t^cnicas oficiais em vigor e com o estado de 
desenvolvimento e entrosamento do equipamento e dos programas. Marcio Greik B. de Castro - 
Presidente da ComissSo Permanente de LicitacSo.

J■h

AVISO DP. RATIFICACAO/HOMOLOGACAO 
Pispensa de Licita^So n° 009/2021 .j

;■A Camara Municipal de Vereadores de LapSo, Estado da Bahia, toma pObtico que 
ratificou/homologou em 02/02/2021, os atos praticados pela Comissao Permanente de LicitafSo, 
na Dispcnsa dc Licita^So n° 009/2021, em favor de MATIAS SOUZA SANTA ANA, inscrito no 
CPF/MF n® 034.610.735-04, residente na Rua Adalberto Barreto, n° 689, Centro, Sao Gabriel - 
BA. Objeto: O objeto do presente contrato e a presta^io de services de recarga de cartucho de 
toner (1MPRESSORAS), e tccnicos de mamiiengao preventiva c corretiva nos equipamentos 
(microcomputadores) e programas, conforme descritos no anexo l deste instnimento, que o 
CONTRATADO se compromete a manter em prefeitas conduces de funcionamento, de acordo 
com as normas tccnicas oficiais cm vigor c com o estado de desenvolvimento e entrosamenlo do 
equipamento e dos programas. 02 de fevereiro dc 2021. N’uvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e 
Souza •• Presidente da Camara Municipal de Lapao-BA.

iij

i

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato n 012/2021

Contrato n° 012/2021. Dispensa n® 009/2021 Coutratante: CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO. 
Confralado MATIAS SOUZA SANTA ANA, inscrito no CPF/MF n" 034.610.735-04, residente 
na Rua Adalberto Barreto, n® 689, Centro, Sao Gabriel - BA. Objeto: O objeto do presente contrato 
6 a presiaij'&o de servi^os de recarga de cartucho de toner (IMPRESSORAS), e tecnicos dc 
manuten$3o preventiva e corretiva nos equipamentos (microcomputadores) e programas, conforme 
descritos no anexo I deste instnimento, que o CONTRATADO se compromete a manter em 
prefeitas condiyoes de funcionamento, de acordo com as normas tccnicas oficiais em vigor c com o 
estado de desenvolvimento e entrosamento do equipamento e dos programas. 02 de fevereiro de 
2021. Valor global de RS 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais). Data de Assinatura 
02/02/2021 Vigencta do contrato: 02/02/2021 a 31/12/2021. LapSo-BA, 02 de fevereiro de 2021 - 
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza - Presidente da Camara Municipal de Lap3o-BA.

i<
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Certificagao Digital: BAMSLIZO-YRQXIO64-DC0TWKEP-KYGHWAUW 
Versao eletronica disponivel em: http://doem.org.br/pl/ba/lapao

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/200! de 24/08/2001, que instituia infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira • ICP Brasil

http://doem.org.br/pl/ba/lapao


Prefeitura Municipal de Lapao
AV. JUSTINIANO C. DOURAOO, 136 BL. B - CENTRO ADMIN! 
CENTRO - LAPAO - BA

'
CEP: 44905-000

CNPJ: 13.891.528/0001-40

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
Numero: 000005/2021

Nome/Razao Social: MATIAS SOUZA SANTA ANA

034.610.735-04

RUA JOSE MARCELINO, 101
CENTRO - LAPAO - BA 44905000

CPF/CNPJ:

Enderego:

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEiBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTiFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMACITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO.

Observagao:
***********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************

13/01/2021 com base no Codigo Tributario Municipal.Esta certidao foi emitida em

Certidao valida ate: 14/03/2021

Esta certidao abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Codigo de controle desta certidao: 8100071151

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 Negativa - Verificar Autenticidade

Atengao: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Impresso em 03/02/2021 as 11:20:23

https://lapao.saatri.com.br
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Emissao: 15/01/2021 12:43GOVERNO DO ESTADO DA BAHIArv . A •

1 SECRET ARIA DA FAZENDA:k mIF
■ A sii

Certidao Negativa de Debitos Tributarios
(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)

Certidao N°: 20210477759

NOME

MATIAS SOUZA SANTA ANA

inscri?Ao estadual CPF

034.610.735-04

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pend§ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

Esta certidSo engloba todos os seus estabelecimehtos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publics do Estado da Bahia • 
cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/01/2021, conforms Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

!

A AUTENTIClDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COWIPROVAOA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

L

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


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

CERTIDAO NEGATIVA DE DIEBITOS 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 sujeito 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 inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto £ 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao se refere a situagao do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrahge 
inclusive as contribuigoes sociais previstas nas alineas ’a’ a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 
8.212, de24'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 10:58:07 do dia 02/10/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 31/03/2021.
Codigo de controls da certidao: 713A.C230.E6CB.2FA1 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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PODEP. JUDICIAPTO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATIAS SOUZA SANTA ANA 
CPF: 034.610.735-04 
Certidao n°: 4625764/2021 
Expedigao: 02/02/2021, as 12:36:49 
Validade: 31/07/2021 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

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 
TrabaIhis tas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
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 
Tribunals 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 em relag^o 
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 naturals e. juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagdes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos deterrainados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliag^o Previa.

Duv Idas e sugesr.des;: cndt;@tst. jus . br

http://www.tst.jus.br


NOME: MATIAS SOUZA SANTA ANA 
CPF: 034.610.735-04 
FONE: 74-999555378

j ** ■*

i# m m &

Sanitana SerVICOS

A GAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

ORCAMENTO

VALOR UNI ' VALORTOTALespecificacAo UNID.ITEM
R$: 8.250,00R$:750,00 'PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGATONER (. 

IMPRESSORA5 f, E TECNICOS DA MANUTENCAO 
PREVENTIVA E CORRETlVA NOS EQUIPAMENTOS ( 

______ MICROCOMPUTADORES.)_____________

11 meses01

Condi^des de pagamento: Mensal

Validade da prpposta: 60 Dias

Forma de entrega: Imediata

Local da entrega/Presta^So de Service: Na Sede

LAPAO- BAHIA 2021



ENIQ RISE IRQ DA GAMA
CPF: 003.677.085-07 
End: Rua Castro Alves, 126 
Bairro: Centro 
Tel: 74- 98117-8153'•

Cidade::Sao Gabriel 
CEP; 44915-000

$30 035^61-63,2021
Para: CAMARA. MUNICIPAL DEj LAP AO

Or^amento-

Quant; Unid.Item. SubtotalPre?pmes
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA 
TONER (1MPRESSORAS }, E TEGN1COS DA 
MANUTENCAO PREVENT1VA E CORRETIVA 
NOS EQU1PAMENTOS ( 
MiCROCOMPUTADORES )

980,000J 11 Mes 980,00

io.^appSubtotal

10.780,00.TOTAL

Condi^oes de Pagamento: Mensal 
Fonna de.Entrc^a: imediata

Este orgainento tem vaiidade de 60 dias. Apos este periodo, favor consulte-nos npyameme.

Atenciosamente.
<s.-

Ml MlC -
ENIO RlBEIRO DA.G^fA



WILLIAN SOUZA SANTA ANA

CPF: 081.838.665-73 •

RUA : ADALBERTO BARRETO N688

CfDAOE: SAO GABRIEL BA

ORCAMEIMTO PRESTACAO SERVICOS

DlSCRICAO VALOR
mSs

QUANT

1.120,00PRESTACAO DE SERVlCO DE RECARGA TONER (IMPRESSORAS E 
TECNICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS

EQU1PAMENTOS ( MICROCOMPUTADQRES ).

11 meses

Valor total 12.320,00

SOUCITANTE: CAMARA MUNICIAL DE LAPAO

VAUDADE 45 DIAS

\
......*3

WILLIAN SOUZA SANTA ANA


