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CTR 133/2018

CONTRATO AOM. DE AQUISiÇÃO EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMAnCA- CTR N° 133/2018
Proe. Administrativo nO081/2018 Pregão Presencial n0026/2018

o MUNICIPIO DE IUIU/BA, estabelecido na Praça Abílio Pereira, Centro, IUIU/SA, CNPJ/MF
nO 16.416.158/0001-87, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reinaldo Barbosa de
Góes, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nO. 04923403-07 SSP/SA,
inscrito no CPF sob o nO 608.929.435-72, residente nesta cidade de IUIU(SA), doravante
denominado CONTRATANTE, e, do outro, a Empresa MAGAZINE PALMAS LT.DA - ME,
inscrita no CNPJ sob N° 21.014.140/0001-99, com sede na Avenida Castro Alves, 58,
Centro, Palmas de Monte Alto/SA, CEP 46.460-000, representada pelo(a) Sr(a). Raimundo
Nonato Pires Magalhães Junior, inscrito no CPF 798.040.555-20, RG 09.888.936-22 (SSP/SA),
celebram entre si o presente Contrato para contratação Pessoa Jurídica para
Fornecimento de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinados a Secretaria
Municipal de Educação conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão nO
026/2018, constante do Processo 081/2018, em conformidade com a Lei N° 10.520/02, e
com a Lei N.O8.666/93, e demais legislações vigentes e as cláusulas a seguir enumeradas.

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratação de Pessoa Jurídica para
Fornecimento de EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, destinados a
Secretaria Municipal de Educação, conforme detalhamento no ANEXO I - Planilha de
Quantitativos e Valores que integrará este instrumento.

CLÁUSULASEGUNDA- DA EXECUÇÃO

A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré
estabelecidas no Processo Licitatório nO 081/2018 - Pregão Presencial nO 026/2018, cujas
quantidades serão deduzidas do pacto, conforme Planilha de quantidades e valores dos itens
do fornecedor; sendo que casos omissos serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e suas
alterações, Lei 10.520/2002 e Legislação Municipal que disciplina o Pregão Presencial.

CLÁUSULATERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência aproximadamente de 73 (setenta e três) dias, tendo
início em 19/10/2018 e findando em 31/12/2018, podendo ser prorrogado através de
termo aditivo, observada a legislação vigente.

CLÁUSULAQUARTA - PREÇO,CONDIÇÕESDE PAGAMENTO

o valor global do presente acordo é de R$ 121.900,00 (cento e vinte e um mil e
novecentos reais), onde o pagamento efetivar-se-á, após a entrega dos objetos, com
posterior atesto pelo Departamento de Compras e parceria com a SAFIP. O Departamento de
Compras, órgão gerenciador dos abastecimentos, terá um prazo de 03 (três) dias uteis para
confirmação dos abastecimentos após entrega da Nota Fiscal. ós os procedimentos, a
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municipalidadeterá um prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contadosa partir da expediçãoda
nota fiscal, de acordocomas especificaçõespara realizaro pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidadedeste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscalserá suspensa
até que a contratada tome as providênciasnecessáriasà sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentaçãoda Nota Fiscal após a
regularizaçãoda situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no Orçamento Programa de 2018, obedecendo à ClassificaçãoOrçamentária
abaixo, cujas classificaçõesserão apostiladas em 2019 conforme sua correspondênciaem
sintoniacom o PPA:

DOTACÕES ORCAMENTÁRIAS:

Unidade 01.04. SECRETARIA DE EDUCAÇAOE CULTURA - SEDUC
Ação 2013 GESTAO DAS AÇOES ENSINO FUNDAMENTAL

2095 GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOSDE PRECATÓRIOS- FUNDEF
1036 EQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento - Aquisição 3.3.9.0.30.00.000000 Material de Consumo
4.4.9.0.52.00.000000 Equipamento Permanente

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Na execuçãodo objeto do presentecontrato, obriga-se a CONTRATADAa envidar todo o
empenhoe dedicaçãonecessáriosao fiel e adequadocumprimento dos encargosque lhe são
confiados,obrigando-seainda a:

6.1.1. direcionar todos os recursosnecessários,visando à obtenção do perfeito fornecimento
do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionaisde qualquer natureza
ao CONTRATANTE;

6.1.2. observar as normas legaisa que está sujeita para fornecimento de EQUIPAMENTOSDE
INFORMÁTICA,sempre que solicitado, os documentos que comprovem a procedência dos
produtos.

6.1.3. manter estoque regular de EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA,de modo a poder
atender de imediato as solicitaçõesdo Municípiode IUIÚ/BA;

6.1.4. ressarcir o Município do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisaçãoou
interrupção do fornecimento do material adquirido, exceto quando isso ocorrer por exigência
do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstânciasdevidamente
comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;

6.1.5. responsabilizar-sepor eventuaismultas municipais,estaduais federais decorrentesde
faltas por ela cometidasna execuçãodo Contrato;
Diretoria de Licitações e Contratos
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6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de equipamentos e materiais de segurança necessários à
execução do objeto desta licitação, bem como fiscalizar o cumprimento das normas e medidas
de segurança;

6.1.7. cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo
seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a
realização do fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo
empregatício;

6.1.8. fornecer EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA de acordo com os aspectos qualitativos e
quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do
Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento
licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

6.1.9. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não
sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

6.1.10. Manter durante toda a execução do Contrato compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O CONTRATANTE,durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

7.1.1. autorizar o fornecimento de EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA, mediante Ordem de
Fornecimento, cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de
conferência e pagamento;

7.1.2. fiscalizar a execução do Contrato objetivando a qualidade desejada;

7.1.3. dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar
na execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

7.1.4. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser
solicitados pela CONTRATADA;

7.1.5. O Município de IUIÚ/BA poderá solicitar à CONTRATADA, análise do produto entregue,
sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Órgão CONTRATANTE;

7.1.6. verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem
ao consumo real ocorrido;

7.1.7. efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no contrato.
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será feita através
Departamento de Compras e Gestão de Contratos ou através de agentes por ela indicados, os
quais poderão, junto à CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou
irregularidades que forem verificadas e que, não sendo sanadas, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA para fins de aplicação das
penalidades previstas neste Contrato;

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

I. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,
todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;

II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os
procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços;

III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados.
8.3. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

cLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO

9.1. O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser feito de acordo com as necessidades
do CONTRATANTE,ou seja, de forma parcelada;

9.2. A CONTRATADA somente poderá fornecer o produto desde que previamente autorizados
pelo Setor de Compras deste Município;

cLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OJBETO

10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei nO 8.666/93, com alterações
posteriores, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido:

10.1.1. Provisoriamente, imediatamente depois de fornecidos os produtos, para efeito de
posterior verificação da conformidade do produto entregue com a especificação pretendida;

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e
consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

10.2. O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na
proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, confo e o caso;
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cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES

11.1. Não haverá reajustesde preços, sendo, porém repassadosos aumentosou reduçõesde
preços conforme oscilação da inflação quando estes atingir patamares elevados, e
devidamentecomprovandoque incidiu diretamenteno produto.

11.1.1. Quandoocorrer reajustes, a CONTRATADA deverá requerer expressamentejunto ao
Setor de Licitação,anexandoao requerimentodocumentocomprobatório do índice,valendo o
reajuste ao contrato a partir do protocolo de documento. Da mesma forma, em havendo
redução no preço, a CONTRATADA deverá conceder uma redução no preço do produto
fornecido na mesmaproporção;

11.2. A substituição de fornecedores de EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA,da licitante
vencedora por outro, não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como razão para o
aumentodos preçospactuados.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA lN EXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1.A rescisãocontratual podeser:

12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casosenumerados
nos incisosI, XII e XVII do art. 78 da Lei Federaln.O8.666/93, com as alteraçõesposteriores;

12.1.2.Amigável por acordo entre as partes, medianteautorizaçãoescrita e fundamentadada
autoridade competente, reduzidaa termo no processolicitatório desde que haja conveniência
do CONTRATANTE;

12.2.A inexecuçãototal ou parcialdesteContratoensejaa sua rescisãopeloCONTRATANTE,
comas consequênciasprevistasna CláusulaSétima;

12.3.Constituemmotivos para rescisãoos previstosno art. 78 da Lei acimacitada;

12.3.1. Emcasode rescisãoprevistanos incisosXII a XVI do art. 78 da Lei acima referida, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados,quandoos houver sofrido;

12.3.2. A rescisãocontratual de que trata o inciso I do art. 79, acarreta as consequências
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nO 8.666/93 com alterações
posteriores.

12.4. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrênciada licitação e rescindir este Contrato, independentementede interpelaçãojudicial
ou extrajudicial, ficando asseguradoo contraditório e o direito de defesa,quando:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidaçãoda CONTRATADA, ou quando ela for
atingida por execuçãojudicial, ou outros fatos que comprometama sua capacidadeeconômica
e financeira;

b) a CONTRATADA for declarada inidônea ou punida com proibição e licitar ou contratar
comqualquerórgão da AdministraçãoPública;
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c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da
adjudicação.

12.5. Em caso de concordata, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA oferecer
garantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das
obrigações por ela assumidas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado, via termo aditivo, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos termos da Lei Federal nO
8.666/1993, com alterações posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços fica sujeita a CONTRATADA às
penalidades previstas no art. 70 da Lei Federal nO 10.520/2002 e no art. 86 da Lei Federal nO
8.666/1993 e alterações posteriores, na seguinte conformidade;

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.2. A multa será aplicada:

a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento, contado
a partir da emissão da respectiva ordem de fornecimento;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução
total ou parcial do mesmo;

14.3. Caso a CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execução deste Contrato, comportar
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do CONTRATANTE.

14.5. Aplicadas às multas, o CONTRATANTE descontará o seu valor do pagamento que fizer à
CONTRATADA, após a sua imposição;

14.6. Caso a CONTRATADA não tenha mais pagamento a receber, as ultas devidas serão
descontadas da caução recolhida a título de garantia contratual;
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14.7. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório, e
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos, que seu ato punível venha a acarretar ao
CONTRATANTE;

14.8. Enquanto a CONTRATADA não cumprir as condições contratuais estabelecidas, o
CONTRATANTE reterá o seu pagamento.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumida do presente contrato será na Imprensa Oficial, providenciada pelo
CONTRATANTE,nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nO8666/93, com alterações
posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL EÀ PROPOSTA

16.1. O presente Contrato vincula-se aos termos:

16.1.1 do edital do Pregão Presencial nO 081/2018 e seus Anexos, constante do processo nO
081/2018;

16.1.2. da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcrição.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Carinhanha/BA para dirimir questões oriundas deste
Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

deE, por estarem assim justos e concordes, foi o presente Contrato,
igual teor, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Raimundo Nonato Pir
AS LTDA - ME - Contratada

agalhães lunior - Sócio Adm.
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ANEXO I - Planilha de Quantitativos e Valores

Item Descrição Marca Modelo Quant. Unido P. Unitario P.Total

GABINETE COMPLENTO CONTENDO
(Processador 3.10GHZ ou de mesma visagepc bleuperfórmace,Placa Mãe LGA 1151ou de
mesma perfórmace, Memoria DDR3 Newface 17973301placamae

1 8GB,HD 1TB,Gravador de OVO RW, plc.mae-blue blue case 1151 24 UN R$ 2.050,00 R$ 49.200,00

Placa de rede on board,Gabinete Com case processadorintel

Fonte Atx 300w Auto Switch, Teclado core i3
multimídia,mouseóptico, caixa acústica.

Impressora laser mono multifuncional,
recursos: impressão, digitalização,
cópia, fax, processadora partir 600mhz,
memória 256/512mb, interface: Hi-
Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
Base TX, USB Direta, ciclo mensal de
100.000páginas, Impressão:até 40 ppm
em tamanho A4 (42 ppm em tamanho
Carta), até 1.200 x 1.200 dpi de saída
efetiva, compatível com Windows 8/7 /
Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac
OS x 10,5 - 10,8, diversos Linus / Unix;

2 Cópia: até 38 com em papel A4 (40 cp, SANSUNG SLM4075FR 7 UN R$ 2.750,00 R$ 19.250,00
em papel carta) resolução600 x 600dpi,
cópia múltiplas 1-99, digitalizaçãomono
e colorido, recursos de fax, entrada
bandeja inferior minimo de 250 folhas,
bandeja multifuncional 50 folhas,
tamanhos de papel A4, Carta, Ofício,
Fólio, sistema duplex. Rendimento
Médio do Cartucho: Padrão 3.000
páginas; Alto 5.000 páginas, Extra Alto:
10.000. Produto Homologado no Brasil,
Desbloqueio do equipamento por conta
do vendedorno ato da entrega.

3 MouseOpticoWirelessSlim Preto. MULTILASER M0221 25 UN R$ R$ 625,0025,00

4 TecladoUSBPretoABNT-II. MULTILASER TC213 17 UN R$ R$ 425,0025,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 69.500,00

SESSENTAE NOVEMIL E QUINHENTOSREAIS

EQUIPAMENTOS INFORMATICA - LOTE 01

Item Descrição Marca Modelo Quant. Unido P. Unitario P. Total
Monitor 15,6 Led Com Hdmi E Vga

5 PcTop Para Cfti-Pc-Games Mlp156 AOC E1670SWUWM 12 UN R$ 369,00 R$ 4.428,00
hdmi.

6 TecladoUSBPretoABNT-II Standa. MULTILASER TC213 17 UN R$ R$ 442,00

EDQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - LOTE 02

Dlretorla de Llcltações e Contratos
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26,00

Caixa amplificadaKit com 4 caixas Som
7 Passiva Potencia 400w Mesa Usb DONNER DR808 7 UN R$ 3.700,00 R$ 25.900,00

Bluetooth.

8 DvdPh 136Hdmi Bivolt. PHILCO Ph 136 2 UN R$ 175,00 R$ 350,00

Roteadorwireless Tp-link, ou de mesma R$
9 perfórmace Ti- wr840n 300mb os 2 Tp-link wr849n 8 UN

85,00
R$ 680,00

Antenas 5 Dbi.

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 31.800,00

VINTE E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

EQUIAPMENTOS DE INFORMÁRICA - LOTE 03

Item Descrição Marca Modelo Quant. Unido P. Unitario P. Total

10 .. TV led 42 polegadas (ou superior) - AOC LE43S5970 11 UN R$ 1.792,00 R$ 19.712,00smartvcom controle remoto fui hd.

11 Micro System Boombox PB126 USB Multilaser SP 182 6 UN R$ 148,00 R$ 888,00Philco- Philco,ou similar.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 20.600,00

VINTE MIL E SEISCENTOS REAIS

Valor Total: R$ 121.900,00 (cento e vinte e um mil e novecentos reais)

PREFEITURAMUNICI ruru/
Reinaldo Barbosa de Góes -

de 2018.

Raimundo Nonato Pir
MU1Il1'11'1'W> LTOA - ME - Contratada

agalhães Junior - Sócio Adm.
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