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CONTRATO OEFORNECIMENTO DEBEM PERMANENTE H' 072/2020• DISPENSA N" 053/2020

Contrato de Prestação de Serviço que
entre sl celebram o MUNICÍPIO DE
IBIQUERA e a DISCULTURA

COMÉRCIO £ REPRESENTAÇÕES
LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPW. DE IBíQUERA/BAHW. inscnlõ no CNPj sob o n" 13,718.671/0001-34,
r.cn seoe na Praça Sào José, 32. Centro, ibiquera, Bahia, CEP 46 840-000. aqu: •^esenlada peio
Prefeito Municipal, Sr Ivan Cláudio de Almeida, residente nesta cidade de Ibiquera. Bahia, de agora

diente ntfiomtnado CONTRATANTE e df,' üuiro laOo a DISCULTURA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. com endereços Praça Fiãvvo Silvany, N' 50, !íaberaba-BA, inscnía no
C.r#J 300 o r® 13.413,3S6,-0001-30. oeste ato representada pelo S- João Gilberto Carneiro de
Queiroz, a s€<juif denominada CONTRA'M.A. resoivwn. celebrar o f^eseníe Ccníralo de prestação
de senaços, autorizado í>elo despacho coi^stante ro Processo ^administrativo 068/2020, Di^^sa
oe licitação 053/2020. com fundamento luridicc conforme o disposto no artgo 24. inaso 11, da Ic-i
f-"ed6ia' n- 8 mediante conan,ióes e ciàusuías s^irfôs"

CLÁUSULA 1'-DO OBJETO
:„urüíiuçáu de ompresâ espeGia^izada pa^a aquisição equipamentos de informática
^;ara -itencier as necessidades da secrecana munidpal de saúde.
CLAüSULA 2* - OÂ DISPENSA DE ÜCtTAÇÁO
iMlegram o presente Contrato o Processo Admlnistfativo r° 068/2020, Dispensa de Liolaçâo
':53'2C/'!0 xn a proposta da CONTRATADA, bem como o parece que reconhece a dispersa da
ifcitaçào. conforme o dispo&lü nc an, 24 iiic-so li, da Lai n" 6.8&5r33-

CLÁUSÜLA y - DO REGIME DE EXECUÇÃO
ü Regirnc de ei^ecuç^o dosie 'roniraio e indireta a empre-íada por Preço, global.

CLAUSULA 4= - DO VALOR ECONDIÇÕES DE PAGAMENTO '
•' ' O presentecontraio tem o vaícrglobal de 8.547.C0 (Oito mJ quinhentos e quaienta e sete reais:

4.2O valor devido ã CONTRATADA deverá ser psgo pela CONTRATANTE, Ap^ apresentsçáto da

nota RscaiMura até o até o 5'' (auinto) ijia dc mèc subsequente, no valore condições estabelecidas
nftàíe contrate, obedecido a Lei n" 4.32Cr64:

i 3 Hevendc eno na Nota Fiscai/Fshjra oudcscumorimer.ici cas condições pactuadas, no todoou em
parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura ssra susc^ensa para que a CONTRATADA tome as
picvidénaas necessárias á sua coiTcçao, passando a ser constoeratia. para efeito dc pagamento. 3
tl3t« úa reapresentaçâo dodocumento erri questão,corrigido e atestado:

•i 4 o uieço gtúbal a cor pago a COKTRAT^A sera a irreajui^-el. incluindo todas as despesas
par» 3 execução do contraio.

CLÁUSULA 5'- DA t^GÈNCIA
A v-genaa no presen-/, instrumento será de 1 i^m; meses compreendido entre 12/08/202ún3
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31/09/2020. Ftndo este prazo as partes nSo rerâo nenhuma oongaçâo uma para com a outra, salvo os
pagameitos em atraso.

Parágrafo Único - Opresente instrumento, a eritérto da CONTRATANTE, poderá, ao seu liríai, ser
proTogad: mediante termo aditivo de acordo com as pievjsòes restantes na Le. Federal n*
B fc56'93

CLÂUSUU 6' - DA EXECUÇÃO DO OBJETO
Oobjeto contratado seráexecutado nos lermos constantes neste contrato, de aKtnJc com os valores
consOntes na proposta apresentada peia CONTRATADA

CLAUSUU^ r - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os impostos por veniura devidos, em razão do faturamento oe serviços abrangidos poreste Centaío,
deverão ser reaaos pela fonte pagadora naocasão oopagamento daNota FiscalT^afetra.

CUUSULA r - DO CREDITO 0RÇAMENT;^H3
Asdespesas para conter o presente, correrão por conta da dotação cm^meniàha
Õrgáa / Un.dada OeOi
Projeto I AUvkl^Oe. 20 35
Elemento d» OMpesa 4^.dC 52
Fonte. 02

CLÁUSULA 3» - DAS RESPONSABUDADES DA CONTRATADA
9.1 Responder, porquaisquer danos que venham a causar è UnlSo, Estado. Município ou a terceiros,
err íunçáo do objete docontrato Mfrr.adc

9.2 Aceita»-, nas mesmas condições cí)niratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
serviços, de atè 25% (vinte e dnco porcento) dovalor inida) atualizado ügcontrato.

9 3 Indenizar, (r\dusive a terceiros, em consei^ncia de eventuais danos materiaisou institucionais,
causadospeíoCONTRATADO ouseus propostos, na execução de ríss atividades.

%

9.4 Manter durante toda a execução do contato as n>esmas condições exigidas no momento da
contratação.

9-5 O Coniratâdo será responsável pelos danos que venha íâusar ao patrimônio do Município, por
imprudência ou negli^naa espeaalmentg quando aqutíe esüver sob seusojidados.

CUUSULA 10*- DAS RESPONSABILIDADESDACONTRATANTE

1Q. 1 Dar aénaa ã CONTRATADA de quaisquer modificações que venham p ocorrer neste contrato.
10.2 Efetuartodos os paçan^tos nas conoiçôes pactuada.?.

CUÜSUU11'- DA RECISÁO
Opresente contrato sérá rescindido na oco.TehGia das hipdte^ p^vistás, em especial nos Artigos
7? e 78. bem corrto em qualqueroutrodísposltivo„da Lei n" 9 666/93e suas posteriores altwaçi^. ou
medianteiniaativaexpressa pôr escnto, de uma das partes còmantecedência mínima de 30 dias.

CUUSUU 12' - DAS PENALIDADES EMULTAS /)
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Nos casos (Se atraso injustificado ou ínexecuçâo total ou paroal do compromisso assumido com o
contratante as sanções administrativas ai^icadas à contraiaite seráo:

12.1 •Advertência sempreque forem constatadasihfrações leves:

12.2 - Muita por atraso imotivadu no cumprimento do objeto deste será aplicado o dispctsto
do parágrafo pnmeiro da dàusuladécima segunda:

12.3 - Suspensão lemporán.a de participaf Oe .licitações é impedimento _de contratar com a
Administração Por uiT) período de até 02 (dois) anos, conforme dispdslo no inciso III do arl 87 de Lei
Federa' 8.&66/S3.

12.4 • Declaração de inidoneidade para íiotar ou contraiar com a Administração Publica conforme o
dispcrsio noinciso IV doart 87da Lei Federai 8668/93:.

i

Parágrafo primeiro • Q atraso injusaficaoo no prazode cdnousád -dos s^viços ímpficará apilcdçâo
cemuita ccrrespondeiUe a 1%jxtr dia de atraso, calculada sobie o vaior total do contrato, até olimite
ce 51''% desse valor ' .

Parágrafo segundo - Na hipctes&da subtíáüsula snterior. o atr-aso injusti^cado por período superior
a 30 d!35 ca^acienzars o descumprimento total •d»obrigação, punivei com as sanções previstas nos
incisos '11 s IV CO capui destacíàusula. - •

^ . • * .

Parágrafo tca-ceifo - Serão ccrsíderados in)üstifica(tcS. os atrasos náo comunicados
tempeâjva.mente e ir.devidãmente íunoamentados. e a aceitação oas justiricativds ficarão a cntóno do
Ccn^ratarte

Parágrafo quarto • Sempre que rtãc houver pre|u;zo para o Contratante, às penalidades impostas
podôréc w relevadas eu transformadas em outrasde menorsançâOj a seti raitério

Parágrafo quinto • Asplicaç|a cfas perislidages âerã precedida dd-concsssão da oportunidade de
ampla defesa püf oarje ds Contraída na forma da lei '' . '

' . ^ i

CUUSULAi3»-DALÊGÍSLAÇÁC / '
O pfííScfUe confato e regiuo pela ^ei n" S.666./93e qual as panes se sujeitam para resolução dos
casos emque este instnjmanio tor omisso, aplicando as penalidades previstas nosani^ 86a 88,da
mencionada Lei, que as panes oedaram t5?r pieno conhecimento do teor.

CLÀUSUU14' - DA ELEIÇÃO DE FORO
Aspartes tíegem o Foroda Comarca ce Ruy Barbosa^BA. para dinrmr quaisquerdúvidasdecorrentes
Ca oresenle contraio.

z px estarem assim, justos $ coatratados. aróinam opresente em 03 í&és) vias de igual teor. para
LT so fim em presença das testemunhas abaixoassinaons. zi
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