
*?<y3
PUBUeABOPREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGAO ELETRONICO - N° 025/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVE) - N° 10260/2020

I
jj

PREFE'TURA IliEiPALQE itoRG 3E FREQS

Antonio Marcos Ribeiro
Coordenador Executive

CONTRATO N° 219/2020

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 13.927.819/0001-40, com sede na Praga JoaoThiago

dos Santos, s/n, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pela sua PrefeitaMunicipal-Sra

Moema Isabel Passos Gramacho, e a empresa CONCEITO REPRESENTAQAO, IMPORTAgAO E EXPORTAQAO DE

PEQAS PARA APARELHOS ELETRONICOS E PUBLICIDADE LTDA, inscrita

N°02.149.376/0001-98, com sede a Alameda Padua, 59, Edificio Ponto Cinco, sala 107, Pituda, Salvador/Ba, CEP 41830-

480, neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as

testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, mediante as clausulas e condigoes a seguir enunciadas.

CNPJ/MF, sobno o

CLAUSULA PRIMEIRA-OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUQAO INTEGRADA ESPECIFICA

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE A DISTANCIA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

DE EDUCAgAO, COMPOSTA POR TABLETS CONTENDO APLICATIVO DO ALUNO, TABLETS PARA USO DOS

PROFESSORES, AMBIENTE WEB PARA PROFESSORES E ADMINISTRADORES ESCOLARES, COM SUAS

RESPECTIVAS LICENQAS DE USO, INCLUINDO OS SERVIQOS DE DISPONIBILIZAgAO DE TREINAMENTO PARA O

USO DOS SISTEMAS NA MODALIDADE EAD PARA OS AGENTES DE EDUCAgAO ENVOLVIDOS, BEM COMO OS

SERVigOS DE SUPORTE TECNICO, CUSTOMIZAgAO, PARAMETRIZAgAO E APERFEigOAMENTO PERIODICO DOS

SISTEMAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAgAO.

CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAgAO LEGAL

2.1. A fundamentagao legal do presente Certame e a Lei 10.520/02 e Decretos Municipals N° 2.356/2005 e, subsidiariamente,

pela Lei N° 8.666, de 21/06/1993.

CLAUSULA TERCEIRA- DOCUMENTAgAO COMPLEMENTAR

3.1. Integram e complementam este termo de Contrato, no que nao o contraria, ato convocatorio, a Proposta da

CONTRATADA e demais documentos integrantes e constitutivos do procedrmento licitatorio, Pregao Eletronico N° 025/2020,

constante no Processo Administrative de N°10260/2020.

CLAUSULA QUARTA- PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DA ENTREGA

4.1. O Prazo de vigencia do Contrato sera de 04 (quatros) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser

prorrogado, conforme Inciso II do Art. 57 da Lei Federal n°8.666/93.

4.2. O material sera entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educagao, localizado na Rua Moises de Araujo, 4.3

-Galpao, no Bairro Buraquinho, em Lauro de Freitas - Bahia, de 08h as 12h e de 14h as 17h, de segunda a sexta-feira;

4 3. Os itens devem estar embalados pelo fornecedor, de modo que o transporte do material nao comprometa seu estado de

conservagao e qualidade;

4.4. O prazo maximo de entrega dos itens pelo Contratado sera de 05 (cinco) dias contados a partir da data de emissao da

solicitagao de fornecimento

PARAGRAFO PRIMEIRO: £ de responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos materials/ sen/igos no local desig
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CLAUSULA QUINTA- DO PREQO

5.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelo objeto do presente contrato, o valor global de R$ 13.462.800,00 (treze

milhoes quatrocentos e sessenta e dois mi! e oitocentos reais) conforme apresentado na Proposta da CONTRATADA,

devidamente aprovada pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Estao inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contribuigoes e ertcargos

trabalhistas incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislagSo em vigor, bem como todas as despesas e

custos, diretos e indiretos, como tambem os lucros da CONTRATADA. PARAGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes

ao objeto da presente licitagao estarao incluidas nos pregos propostos, sendo de inteira responsabilidade dacontratada.

CLAUSULA SEXTA- DOTAQAO ORQAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da execugao deste Contrato sera no presente exercicio com recursos orgamenterios das

contratantes assim classificados: 1001.2604.449052-95

CLAUSULA SETIMA- FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO DE ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA CERTIFICAQAO DE

QUE O SERVIQO FOR PRESTADO, MEDIANTE A APRESENTAQAO DE NOTA FISCAUBOLETO BANCARIO COM

CODIGO DE BARRA CONTENDO O N.° DO CNPJ DA EMPRESA, N.° DA CONTA BANCARIA, NOME DO BANCO E DA

RESPECTIVA AGENCIA BANCARIA.

7.2.No caso de incorregao nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/boleto bancario com codigo de barra,

serao os mesmos restituidos a adjudicataria para as corregoes necessarias, nao respondendo a PMLF por quaisquer

encargos resultantes de atrasos na liquidagao dos ppgamentos correspondentes.

7.3.Serao efetuadas as retengoes na Fonte dos impostos, conforme Legislagao vigente.

7.4.Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagao financeira

que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual, sem que isso gere direito a acrescimos de qualquer

natureza.

7.5.Qualquer atraso ocorrido na apresentagao da nota fiscal/boleto bancario com codigo de barra, ou dos documentos

exigidos como condigao de pagamento por parte da Contratada, importara em prorrogagao automatica do prazo de

vencimento da obrigagao do Contratante.

CLAUSULA OITAVA-TRANSFERENCE DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA nao podera transferir ou cederp presente Contrato, sob pena de rescisao do ajuste.

CLAUSULA NONA- DEVERES DO CONTRATADO

9.1.Executar os trabalhos observando os preceitos dÿi legislagao pertinente, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alteragoes

posteriores.

9.2.Arcar com as despesas de seu corpo tecnico .utilizado para a execugao dos trabalhos, inerente a vencimentos e

obrigagoes sociais.

9.3.A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento dos recursos didaticos (apostilas, equipamentos, apresentagoes e

demais documentos necessSrios para execugao do objeto).

9.4.Manter sigilo absoluto a respeito de quaisquer dados, informagoes e artefatos, contido sendo documentos e midias de

que venha a ter conhecimento durante a execugao dos trabalhos, nao podendo, sem autojiMÿaoÿÿuÿÿÿÿÿÿÿJzir ou

utilizar. A.
_
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9.5.Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento, nos termos da legislagao vigente e exigencias contidas no Termo

de Referenda, observadas as especificagoes, normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicavel,

fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Contratante

9.6. Acatar as decisoes e observagoes feitas pela fipcalizagao da Contratante.

9.7. Fornecer o objeto referido, no prazo estabeleddo ou quando necessario, informando em tempo habil qualquer motivo

impeditivo ou que impossibilite assumir o estabeleddo.

9.8. Assumir inteira responsabilidade quanto a garantia e qualidade do objeto, reservando a Contratante o direito de recusa-

lo caso nao satisfaga aos padroes especificados

9.9. Manter, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas.

CLAUSULA DECIMA- DAS OBRIGAgOES DA CQNTRATANTE

10.1.Manter em dia os pagamentos relativos aos servigos contratados.

10.2.Proporcionar a CONTRATADA todas as facilidades indispens&veis a boa execugao das obrigagoes contratuais

10.3.Exercer a fiscalizagao e acompanhamento da execugao do Contrato.

10.4.Fornecer atestados de capacidade tecnica, quando solicitados peia CONTRATADA, desde que atendidas as obrigagoes

contratuais.

10.5.Ao rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com as especificagoes previstas neste no termo de referenda,

notificar a contratada.

10.6.Prestar informagoes e os esclarecimentos que yenham a ser solicitados pela contratada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DASPENALIDADES

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas pela contratada, sem justificativas aceita pela Secretaria

de Educagao, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderd acarretar, isolada ou cumulativamente, as sangoes

administrativas de advertencia, multas e impedimento de licitar e contratar com 0 municlpio.

10.2. As sangoes administrativas serio aplicadas de acordo com a gravidade das infragoes cometidas pela contratada, nos

seguintes casos:

1.Advertencia, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a criterio da Contratante.

2.Multa moratoria de 0,3% (tres decimos por cento) sobre 0 valor da parcela inadimplida, a partir do 1° (primeiro) dia de

atraso no servigo, ate o 30° (trigesimo)dia.

3.Multa moratoria de 0,5% (cinco decimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partirdo31° (trig6simo

primeiro) dia de atraso no servigo, ate o 60° (sexagesimo) dia, a partir do qual sera considerada inexecugao total da

parcela, cumulada com multa compensatoria de at6 15% sobre o valor do empenho e rescisao contratual.

4.lmpedimento de licitar e contratar com o municipio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, para as hipdteses previstas no

art. 7° da Lei10.520/2002.

10.3. Para as hipoteses de descumprimento parcial do contrato, sera aplicada muita compensatoria de ate 10 % (dez por

cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisao contratual. Considerar-se-a descumprimento

parcial do contrato, sem prejuizo das demais hipoteses previstas na legislagao:

A entrega dos materiais diversos do especificado neste Termo de Referenda ou do oferecido pelo licitante em sua1.

proposta.

2. A apresentagao dos itens sem condigoes de uso hipotese em que o recebimento podera ser rejeitado.

10.4. Para as hipoteses de descumprimento total do contrato, sera aplicada multa compensatoria de ata15 % (quinze por

cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisao contratual. Considerar-se-ta deseumprimento

total do contrato: gantansi
ojMunicipio
rettas/BAÿ-%
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1. A nao entrega dos materials ou a nao substituigao dos itens rejeitados.

2. A recusa injustificada err assinar o termo confratual ou receber a nota de empenho.

10.5. Quaisquer das Sangoes Administrativas poddrsSo, a juizo da Secretaria de Educagao e havendo compatibilidade, ser

aplicadas de forma concomitante.

10.6.0 valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor.

10.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15

(quinze) dias, contados da comunicagao oficial.

10.8. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo fornecedor, este sera encaminhado para

inscrigao em divida ativa.

10.9. Deverao ser observados, na hipotese de aplica'gao das Sangoes Administrativas, os principios do devido processo legal

e da ampla defesa, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos.

10.10. A aplicagao das referidas Sangoes Administrativas nao obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e

danos causados a Administragao Publica.

10.11. Em caso de nao regularizagao da documentagao entregue anexa a nota fiscal, apos o decurso do prazo concedido

pela Contratante, o contrato sera rescindido e sera aplicada de multa de 15%sobre o valor do empenho.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DO REAJUSTE

12.1. A criterio da Contratante, em havendo prorrogagio, os pregos sofrerao reajuste anual, calculado pela variagao

acumulada do indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE,

contado a partir da data do inicio do contrato, ou conforme acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DO ADITAMENTO

13.1. O presente Contrato podera ser alterado ou prorrogado mediante a celebragao de termo aditivo, desde que presente

alguma das hipoteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA-RECISAO CONTRATUAL

14.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigoes estabelecidas no

presenteCONTRATO.assegurara aCONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido,mediante notificagao, atraves de oficio,

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a criterio da CONTRATANTE declarar rescindido

o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais

penalidades previstas na Lei N° 8.666/93.

14.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei

N°8.666/93.

14.3. No caso de rescisao por razoes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA aviso previo, com

antecedencia de 30 (trinta) dias.

14.4. A rescis§o se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagao judicial ou extrajudicial, nos casos

previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N°8.666/93.

14.5. Em qualquer caso de rescisao sera observado o paragrafo unico do Artigo 78 da Lei N°8.666/93.

14.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administragao, em caso de rescisao administrativa prevista no Art. 77 da Lei

N°8.666/93.

PARAGRAFO UNICO: O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigao judicial oujjextrajudicial
para apuragao de responsabilidade civil, administrative e criminal quando acontratada: naLeandro
a) Recusar-se a prestar os servigos de acordo com asespecificagoes estabelecidas noContrato. Procuracror
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b) Falir oudissolver-se.

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagoes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- FISCALIZAQAO

15.1. A CONTRATANTE fiscalizarS como Ihe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento das

clausulas e condigoes estabelecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Laura de Freitas/ Bahia, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com exclusao

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prava de assim haverem entre si, ajustado e contratado, e expedido o presente Contrato

em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, 6 assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo

identificadas.

Laura de Freitas (BA), 21 de dezembro de 2020.

(L?
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA - CONTRATAN

IVfoema Isabel Passes Gramacho- Prefti

SEORETARIA MUNICIPAL DE EDjdCAQAO
Maria Galvao de Carvalho- SecretariartVIunicipal

CONCEITO REPRESENTACAO, IMPORTAgAO E EXPORTAgAO DEÿBCAS WSEAAPARELHOS ELETRONICOS E
1 PlWLICIDADE LTDA-CONTRATADA

Leantffo'Santana
Procurador db Municipio

Lauro de Freitas/BA
Matdculai45484
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