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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTAD0 DA BAHIA
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cNpl: 13.8oo.04i/o()oi-75 -cNpj: i7.o43.982;oooiun
Run Dr. Jose Gonealves de sa, 24 -Centro
CEP: 48.540-000.
Fone: (Oxx75) 3203-2106/ 3203-2102 -Site: www.ieremoabo.ba.gov.br.

CONTRAT0 N° 245/2022
PROCESSO ADMTNISTRATIVO N° 193/2022
DISPENSA DE LICITACA0 N° 065/2022

0 Municipio de Jeremoabo, inscrito no CNPJ n° 13.809.041/0001-75, situado na Run Dr. Jos6 Gongalves
de Sa, n° 24, Centro, Estado da Bahia, doravante denominado CONTRATANTE e neste ato representado

por DERISVALDO JOSH DOS SANTOS, Prefeito Municipal, portader do RG n° 560.448, SSP/SE e do
CPF n° 256.775.785-68, e a pessoa Juridica IVM COMERCI0 E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA, inscrita no CNPJ n° 10.285.037/000lnd7, situade na AV BRASILIA, N° 762, VILA VICENTE
MACEDO, PIRAQUARA/PR, CEP: 83.303-320, neste ato representado por seu representante legal,
EMERSON FABRICI0 MELLA, portador do RG n° 262503505 Snsp/SP e CPF/ME n° 121.155.69806, doravante denominada apenas CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regefa
pelo artigo 24,11 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante as clalisulas e condig6es a seguir ajustadas:

I - CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0
I.1 Constitui objeto do presente contrato a IMPLANTACAO DE LINIIAS TELEFONICAS COM

TECNOLOGIA IP, BEM COMO GHRENCIAMENTO D0 SISTEMA BASEADO EM PABX IP,
PARA ATENDER A NECESSIDAI)E I)E COMUNICACAO DusTA E DEMAIS SECRETARIAS.
Descrigfro detalhada consta na. Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer

parte integrante deste instrumento contratual, independentemente de transcric6es.
§ 1° - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condic6es deste contrato, acr6scimos ou
supress6es na aquisigao do objeto licitado, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93.
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11 - CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO 0RCAMENTARIA
2. I . As despesas para o pagamento deste contrato correfao por conta dos
a seguir especiflcada:

dRGAO:

03.05.00

SECRETARTA

MUNICIPAL

DH

sos da Dotacao Orcamentina

ADMINISTRACA

OBILTDADE

E

SEGURANCA PbBLICA;
CLASSIFICACAO PROGRAMATICA: 04.122.002
PROJET0 ATIVIDADE: 2031
ELEMENT0 DE DESPESA: 33.90.39.00
FONTE DE RECURSOS: 00

Ill - CLAUSULA TERCEIRA - PREC0 E CONDICOES DE PAGAMENTO
3.I. 0 valor global deste contrato 6 de R$ 10.018,80 (DEZ MIL, DEZ0IT0 REAIS E 0ITE
CENTAVOS), de acordo com a Proposta de Preco apresentada pela CONTRATADA, parte integrante
(anexo) deste contrato.

§ I a - 0 valor pactuado no presente contrato e fixo e irreajustavel.
§ 2° - Nos pre€os ofertados na proposta da Contratada ja estao inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de pessoal, impostos, taxas de qualquer natureza, e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
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§ 3: - ,0 pagamento sera efetuado mediante a prestacfro de servico, sob demanda, atravds de dep6sito elm
conta bancaria ao contratado ou credito em conta corrente, em ate 10 (dez) dias uteis, ap6s a apresentapao da
Nota Fiscal/ Fatura e devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado.

§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o docunento sera
imediatamente devolvido para substituigao e/ou emissao de Nota de Corregao, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo nao seja cousiderado para efeito de qunlquer reajuste ou atualizapao do valor contratunl.

IV - CLAUSULA OUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA
4.I. 0 prazo de vig€ncia do presente contrato tefa infcio em 12/05/2022 a 12/05/2023, podendo ser

prorrogado, desde que observades ds disposig6es do artigo 57 da lei 8.666/93.

V - CLAUSULA 0UINTA -DAS PENALIDADES
5. I . 0 descumprimento parcial ou total de qualquer das suas clausulas, sem justificativas aceitas pelo 6rg5o ou
entidade promotor da licitaeao, sujeitara o licitante ou o contratado ds seguintes sanc6es previstas na Lei n°
8.666/93, garantida a pievia e ampla defesa em processo administrativo:

a) Advertchcia;
b) Declarapao de inidoneidade para participar de licitacao e impedimento de contratar com a Uniao, com
6rgaos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federac5o, com o Distrito Federal e
Municipios por prazo de ate 05 (cinco) anos;
c) Multa de 0£% (trds decimos por cento) ac dia, ate o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
objeto nao entregue;
d) Multa de 0,7% (sete dedimos por cento) sobre o valor da parte do objeto nfro entregue por cada dia
subseqtiente ao trig6simo.

§ 10 -0 valor das multas sera, obrigatoriamente, dedurido do pagamento
outros cr6ditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.

jeto entregue com atraso, ou de

§ 2° - As multas previstas nesta clausula nao ten carater compensat6rio e o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrae6es cometi

lento nao eximifa o

§ 3° - Reteneao de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias do CONT
CONTRATANTE. Durante esse periodo nao incidiri atualizaefro monetaria;

VI - CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO
6.I. A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao com as consequencias
previstas na Lei n° 8.666/93.

§ 1°. 0 Contratante poderd rescindir administrativamente o respectivo Cc)ntrato, nas hip6teses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666A)3.
§ 2°. Nas hip6teses de rescisfro com base mos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, nao

cabe ao Contratado direito a qualquer indenizacfro.

VII - CLAUSULA SETIMA - COBRANCA JUDICIAL
7. I . As importincias devidas pela Contratada serao cobradas atrav6s de processo de execu¢ao, coustituindo este
Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobranca direta, mediante retengao ou compensacao de
cr6ditos, sempre que possivel.
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ylH - quAUSULA 0ITAVA - DAS 0BRIGAqoFS. P4fiLP_ABTES
8.1. Cabera a Contratante:
a) Efetuar o pagamento lia data prevista no presente instrunento de contrato;

b) 0 CONTRATANTE providenciafa a publicac5o resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na
inprensa oficial, conforme Paragrafo Unico do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.

82. Cabera ao Contratado:
a) Entregar os produtos licitados de acordo com as especificae6es e no local indicado pelo 6rgao;
b) Respousabilizar-se pelas despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargo sociais, previdenciarios,
tral]alhistas e comerciais, frete, seguro e demais despesas com transportes ate o destino e quaisquer outros Onus

que possa recair sobre o fomecimento do objeto da presente licita¢ao;
c) Ressarcir a contratante do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagao ou interrupeao do
fomeeimento dos materials contratados, exceto quando isso ocorrer por exigencja da CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou forea maior, circunstincias devidamente comunicadas a CONTRATANTE no prazo
de 48 (quarenta e oito horas), ap6s a sua ocorrencia;

d) Receber a quantia estipulada no instrunento de contrato.
e) 0 contratado 6 responsivel pelos encargos trabalhistas, previdencidrius, fiscais e comerciais resultantes da
execueao do contrato, conforme artigo 71 da Lei Federal 8.666/93.

±X -CI.A`USUI.A NONA -DAS DISPOSICOES GERAIS
9,1. 0 CONTRATANTE nao respondera por qunisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Contrato.
9.2. 0 CONTRATADO obriga-se a manter. durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigag5es ora assumidas todas as condig6es de habilitacfro e qualifica¢ao exigidas.

9.3. 0 presente Contrato nao poderi ser objeto de

essao ou transferencia, no todo ou em parte.

9.4. Na interpretacao das disposi€6es deste Contrato e integrapao das o

preceitos de Direito Pdblico, aplicar-se-a, supletivamente, os principios da

6es. desde que compativeis com os

geral dos contratos.

9.5. Ap6s o loo (decimo) dia de paralisaeao do fomecimento do objeto contratado,
optar por uma das seguintes altemativas:

ONTRATANTE, poderd

a) Promover a rescisao contratual, independentemente de intelpelacao judicial, res]

CONTRATADO

pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;

b) Exigir a execngao do Contrato, sem prejuizos da cobran€a de multa correspondente
atraso, respeitando o disposto na legislagao em vigor.

X - CLAUSUI,A DECIMA PRIMHIRA - D0 FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Jeremoabo/BA, que prevalecera sobre qualquer outro,

privilegiado que seja para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente Contrato,
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TVM COMFRCTO E snRvlcos DE INFORMATlcA LTDA
CNPJ n° 10.285.037/0001-67

CONTRATADO
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Quarta-feira
18 de Maio de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO -ESTAD0 DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 245/2022, DISPENSA DE LICITACAO N° 065/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 193/2022. OBJETO: Implantacao de linhas
telefonicas com tecnologia IP, ben como gerenciamento do sistema baseado em PABX
IP para atender a necessidade de comunicaeao desta e demais secretarias.
CONTRATADA: IVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 10.018,80 (Dez nil dezoito reais e oitenta centavos).
VIGENCIA: 12/05/2022 A 12/05/2023. DATA DE ASSINATURA: 12/05/2022.
(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO).

CERTIFICACAO DIGITAL: ZJTNUQUVRVY/u2DWDCCKNG

Esta edieao encontra-se no site oficial deste ente.

