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Coordenador Executivi
ERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 012/2022

A vista dos dbcumentos contidos nos autos e nos termos do artigo de n° 24, II, da lei

Federal de n° 8.666/93, Art. 12 da Lei Municipal n° 1902/2020 e Decreto Municipal n° 4308/2018

altera$oes, DISPENSO O PROCEDIMENTO LICITATORIO para a realizafao da despesa abaixo

especificada, HOMOLOGADO E ADJUDICADO, o presente ato, nos termos que se segue.

f e suas

N° PROCESSO: 01423/2022

CREDOR: VILLAS COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ n° 21.786.858/0001-01

ENDERECO: Avenida Luiz Tarquinio Pontes, 1754, CEP: 42.701-450, Bairro de Pitangueiras, Lauro de

Freitas-Bahia.

OBJETO DE CONTRATACAO: Aquisi?ao de equipamentos de informatica, para o desenvolvimento
de atividades pedagogicas e didaticas, para atender as necessidades da equipe de acompanhamento e
monitoramento, instrutores, administrativos e alunos, do Programa Integra Jovem, conforme
especificanoes tecnicas constantes no ANEXO I, do termo de referencia anexo ao processo supra.

DOTACAO ORCAMENTARIASECRETARIA VALOR

SEMDESC 1202.2491.44905200 Fonte 1500000 R$ 14.399,50

Lauro de Freitas, 06 de Abril de 2022.

Moe'ma Isabel Passos/Grftmacho
Q.

Pjefeita Municipal
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GQNTRATO N" 066/2022

Pelo presente instrument, as partes abaixo designndas celebram o presente Coutrato, mediante as seguintes
dcclaragfies e clausulas:

LICITACAO: Dispensa de Licitagao n° 012/2022, Art. 24, II, da Lei 8.666/93, Art. 12 da Lei Municipal n°
1902/2020 e Decreto Municipal n° 4308/2018.
PROCESSO ADMIN1STRAT1VO: 01423/2022
DOTACAO ORCAMENTARIA: 1202.2491.44905200 Fonte 1500000

CONTRATANTE: MUNICLPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrila no CNPJ: 13.927.812/0001-40, com sede na
Praga Joao Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA neste ato representado por sua Prcfeita Sra. Moema
Isabel Passes Gramacho.

CONTRATADA: VILLAS COMERC1AL EIRELI. inscrita no CNPJ n° 2l.786.858'000l-01. com sede na
Avenida Luiz Tarquinio Pontes. 1754, CEP: 42.701-450, Bairro de Pitangueiras. Lauro de Freiias-Bahia, neste ato
representado pelos seus atos constitutivos e procuragoes em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Aquisigiio de equipamentos de informatics. para o deseuvolvimento de
atividades pedagogicas e didaticas, para atender as necessidades da equipe de aconipanhamento e monitoramento,
instrutores, administrativos e alunos, do Programa Integra Jovem. conforme especificagoes tecnicas cons(antes no
ANEXO I, do ternio de referenda anexo ao processo supra.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS:
2.1. A contratada se compromete a efetuar a entrega do objeto. no prazo nao superior a 15 tquinze) dias corridos, a
contar da Solicitagao de Fornecimento;

2.2. O local de entrega sera na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadnnia. Rua Dr. Jose Barreto,
Loteamento Jardim Aeroporto-Lauro de Freitas/BA, no horario comerctal das 08h as 14:00li:
2.3. Caso sejam constatadas inadequagoes, falhas ou incorregoes no fornecimento do objeto. fica a Contratada
obrigada a substituir o objeto no prazo de 05 (cinco) dias, conlados a partir da comunicagao de recusa, sem onus para
a Contratante;

2.4. Caso a substituigao nao ocorra no prazo determinado no item anterior, estara a Contratada incorrendo em atraso

na entrega e sujeita a aplicagao das sangoes;

2.5 O prazo de vigencia do contrato e de 06 (seis) mcscs. a contar da data da sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECQ: O presente Contralo tern o valor global cstipulado cm RS 14.399,50 (catorze
mil, trezentos e noventa c nove reals c cinqucnta centavos).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. O pagamento serd realizado no prazo maximo de ate 30 (trinta) dias, contados a parlir da data final do periodo de
adimplemento a que se referir, atraves de ordem bancaria. para credito em banco, agenda e contu corrente indicados
pelo contratado.
4.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valorcs nao ultrapassem o limite de que irate o inciso II do art. 24
da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de ale 5 (cinco) dias uteis, contados tin data da apvesentagao da
Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, dc 1993.
4.3. O pagamento soinente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal
apresentada.
4.4. Havcndo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinenles a coniralagiio, ou, ainda,

circunstancia que impe9a a liquidagao da despesa, como, por exemplo, obligate financeira pendente, decorrente de

penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta bipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da situagao, nao
acarretando qualquer onus para a Contratante.
4.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

4.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera rcalizada consults de regularidade fiscal e trabalhisla para verificar a
manutengao das condigoes de babilitugao exigidas no cdital. //
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4.7. Constatando-se, a sitiuxjao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua advertencia. por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situaqao ou. no tnesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo. a criterio da contralante.
4.8. Nao bavcndo regularizatÿTio ou sendo a defesa considerada improcedente, a contra tunic dcvera comunicar aos
orgaos rcsponsaveis pela fiscalizaqao da regularidade fiscal quanto a madimplcncia da contratada. bcm como quanto a
existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pcrtincntcs e necessaries para garantir o
recebimento de seus credltos.
4.9. Persistindo a inegularidade, a contralante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contralual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
4.10. Havendo a efetiva execuqao do objeto, os pagamenlos serao realizados nonnalnienle, ate que sc decida pela
rescis2o do contrato, caso a contratada nao regularize sua silua?ao.
4.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retenÿao tributaria prevjsta na legislaqao aplicavol.
4.11.1. A Contratada rcgularniente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Coniplemenlar n° 123, de 2006,
nao sofrera a reten9ao tributaria quanto aos impostos e contributes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentnqao de comprova9ao, por meio de documento olicial. de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Compleraentar.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1 Executar o fornecimento/servipo objeto deste contrato de acordo com as especifica9oes ou recomendaqoes
efetuadas pela CONTRATANTE. em conformidade com o Tcrmo de Referenda;
5.2 O fomecimento/serviqo objeto deste contrato nao pode sofrer soluqao de continuidade durante todo o prazo da sua
vigencia, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA. sob a iuicira responsabilidadc luncional e
operacional desta, mediante vinculo de subordina9ao dos traballiadores para com a cmpresn contratada. sobre os quais
manterd estrito e exclusive controle.
5.3 Zelar pela boa e completa execito do fornecimento/scrviqo contratado e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla 39ÿ0 fiscalizadora dos prepostos designados pela CONTRATANTE. atendendo prontamente as
observaqoes e exigeucias que Ihe forem solicitadas;
5.4 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfirano bom andamento do fomccimcnto/serviqo;
5.5 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado a CONTRATANTE e terceiros, por sua
culpa, ou em consequent de erros, impericia propria ou de auxiliares que escejam sob sua responsabilidade;
5.6 Manter durante toda a execuqao do contrato, em compalibilidade com as obriga9<5es assuinidas, todas as condÿoes
de habilitapao e qualificaqao exigidas na licitaqao;
5.7 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execuqao do objeto do presente contrato, bcm como observar e respeitar as Legislaqoes
Federal, Estadual e Municipal, relativas ao fornecimento / serviqo prestado;
5.8 Pagar os salaries e encargos sociais devidos pda sua coiidÿao de unica etnpregadora do pessoal designado para
execu9ao do fornecimento/servi9o ora contratado, inclusive indenizaqocs
5.9 decorreutes de acidentes de trabalho, demissoes, vales transporte, obrigando-se, ainda. ao fid cumprimento das
legisla9oes trabalhista e previdencidria, sendo-lhe defeso invocar a existencia deste contrato para tenlar exirair-se
destas obriga95es ou transferi-las para a CONTRATANTE;
5.10 Adimplir 0 fornecimento objeto do presentc contrato no prazo e nas especificaqocs e quantidades constantes no
instnunento convocatorio, visando a perfeita execuqao deste contrato;

5.11 Cumprir todas as exigencias e obrigaqocs do Termo dc Referencia.

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
6.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarccimentos atijientes ao objeto do contrato. para que a empresa
possa cumprir as obriga9oes dentro das normas e conduces da aquisto;
6.2. Indicar servidor com competencia necessaria para proceder ao recebimento e acompanhametilo da instalaq&o dos
equipamentos e atestar as Notas Fiscais apos a verifica9ao das especificagoes, qualidade, quantidade e pregos
pactuados;
6.3. Cumprir todos os compromissos fmanceiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipuiado;

6.4. Promover, atraves de seu representante, o acompanhamenlo c a fiscalizagao do objeto contratado, sob os aspectos

quantitativos e qualitativos, prazos de vigencia e cnlrcgas, anotando em registro proprio as fallias detectadas e

comunicando a CONTRATADA por escrito as advertSncias e as ocorreucias de quaisquer fatos que. a seu criterio,

exijam medidas corretivas por parte desta;

6.5. Cumprir e fazer cumprir o disposlo nas ciausulas deste contrato.

CLAUSULA SETIMA-CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO:
7.1. Os materials serao considerados aceitos somente apos conferidos pelo servidor responsavcl pela fiscalizagao,

atendidas as especificagoes e condÿes exigidas neste Tenno de Referencia; v
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7.2. Independente da descrigao da proposta do fornecedor, a especificagao tecnica devera ser comprovada atraves de
documento de fabricante como catalogos. manuais, ficha de especificagao tecnica.
7.3. Itens em desacordo com as especificagoes exigidas, nao serao aceitos, ficando ao encargo da contratada a
substituigao.
7.4. Materials com defeito, avariados on nao compativeis com as especificacoes do tenno de referenda nao serao
aceitos.

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO:
8.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania fiscalizara a prestagao do servigo, designando o
servidor abaixo relacionado para ser o responsavel pela fiscalizagao do contrato:
8.1.1. Servidor Jorge Alex da Silva, Matricula: 70006.

CLAUSULA NONA - DAS DESPESAS: Todos oscustos com impostos. taxas. pedagios. freles e demais despesas
que. porventura, ocorrerem serao de responsabilidadc da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - RECONHECTMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE
cm operar a rescisao administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO: Conslitui motive para a rescisao administrativa deste contrato,
a infragao a qualquer de suas clausulas, ou a ocorrencia das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIPADES:
12.1. Comete infragao administrativa nos ternios da Lei n° 8.666. de 1993 e da Lei n" 10.520, de 2002, a Contratada
que:
12.1.1. inexccutar total ou parcialmenle qualquer das obrigagoes assumidas em decorrcneta da contratagiSo;
12.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
12.1.3. fraudar na execugao do contrato:
12.1.4. comportar-se de modo inidoneo;
12.1.5. cometer fraude fiscal;
12.1.6. nao mantiver a proposta.
12.2. A Contratada que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem acima Heard sujcita. sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangocs:
12.2.1. advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;
12.2.2. Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de alraso na entrega do objeto on parte dole, calculada sobre o
respectivo valor, respeitado o limite de 20% (vinte por cento) e observado o valor minimo de RS 50.00;
12.2.3. Multa dc 20% (vinte por cento), aplicada sobre o valor total da obrigagao, pela nao aceitacao da nota de
empenbo dentro do prazo de validade do presente Contrato; ou pela nao entrega do(s) hem(ns): ainda, pela nao
assinatura, no prazo estabelecido, do Contrato e/ou do instrumento contratual, se houver: ou pela nao prestagao da
assistencia tecnica ou pela sua prestagao em desacordo com as condigoes avengadas, quando for o caso;
12.2.4. Multa de 10% (dez por cento), a ser aplicada sobre o valor correspondcnte ao item ou parte do item entregue
com defeito e/ou fora das especificagoes exigidas, a qual sera descontada do valor rclativo a prtixima fatura a ser paga.
Quando aplicada no ultimo mes do fomecimento, sera descontada da garantia, se houver. caso esta tenha sido prestada
mediante caugao emdinheiro; se efeuvada em outras modalidadcs. podera ser retida do ultimo pagamento devido;
12.2.5. Multa de 30 % (trinta por cento) sobre o valor do titulo, cm caso de protesto indevido;

12.2.6. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o drgao. entidade ou unidadc administrativa pda qua! a
Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois anos;

12.2.7. impedimento de licitar e contratar com a Administragao pelo prazo de ate eineo anos:
12.2.8. declaragao dc inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanlo perdurarem os
motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridadc que aplicou a
pcnalidade. que sera concedida sempre que a Contratada rcssarcir a Contratante pelos prcjinV.os causados;

12.3. Tambem Scant sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as entpresas e os
profissionais que:
12.3.1. tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no rccolhimcnto de

quaisquer tributos;
12.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagiio;

12.3.3. demonstreni nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos ilicitos praticados.
12.4. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrative que assegurara o

contraditorio c a ampla defesa a Contratada, observando-sc o procedimento previslo na l.ei n° 8.666, de 1993, e

subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

Pagina 3 d<



d? “ m PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

12.5. A autoridade competente, na aplicaipao das saisydes, levara em consideracao a gravidade da conduta do infrator,

o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Admin istraqao, observado o principio da proporcionalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE; Estc contra to c rcgido pcla Lei n°.
8.666/93 e demais normas de direiio administrative pertinentes.

E por estarem assim juslos e contratados assinam o presente em 04 (qnatro) vias de igual leor e validadc juridica na
presenpa de duas testemanlias abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questoes
oriundas deste pacto.

Lauro dc Freitas (BA), 06 tic Abril de 2022.

MUNICIPIO LAURO DE FRflrrAS/BA - CONTRATANTE
/ Moema Isabel Pdssos Gtamncho-Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA.

Tito Luca da Silva Coellto -Secrctario

Jm?
:I/L£IRELIVILLAS COMERC - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME; h&Jb&YL OUvjeiO+Y b\ Sit-W
R.G jiÿYUOlbal

NOME:
RG-

AV1'
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