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CONTRATO no. OO2l2O23.

I. CONTRÂTANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRÂS, PESSOA JUTíd|CA dE
Direito Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, no. 1353, Bairro São
Miguel, Barreiras/BA, inscrita no CNPJ sob o no. 16.256.893/0007-70, doravante
denominada CONTRATANTE; e a empresa NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME,
Pessoa Jurídica de privado, com sede na Rua Prof.o Folk Rocha, no. 205, Bairro Jardim
Ouro Branco, Ba rreiras/Ba h ia, inscrita no CNPI no.00.571.055/0001-51, doravante
denominada CONTRATADA.

REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o presidente da Câmara, o Sr.
ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, brasileiro, casado, portador do CpF no.
895.398.265-00 e da Carteira de Identidade RG no.8177471103 SSP/BA, residente
e domiciliado nesta cidade; e a CONTRÂTADA o Sr. NELSON DE SOUZA ROMEIRO,
brasileiro, casado, empresário, portador do CPF no. 470.346.965-00, e da Carteira de
ldentidade RG no. 04.460-211 13 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Folk Rocha,
no. 205, Bairro Sandra Regina, Cidade Barreiras/Ba.

DA AUToRIzaçÃo oa confnaraçÃo olnerl: o presente Contrato é cetebrado
em decorrência da autorizaçâo do Sr, ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO,
Presidente do Legislativo, referente a DISPENSA Oe UCfflçÃO no, Oe2/2023,
gerada pelo PROCESSO ADMINISTRATM no. 011/2023, que faz parte
integrante e complêmentar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

II.

I I].

cúusula pRrMErRÁ - Do oBJETo

1.1 - Constitui objeto deste contrato a coNTRÂTAçÃo- DE sERvIços oe uanurençÃo
PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COMPREENDENDO TODO O
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATM, conforme especificações e
demais exigências do Termo de Referência.

1.2 - Detalhamento do objeto:

ITEM Descrição do detalhada : U NID. QUANT,

1.

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de uma
central telefônica, compreendendo todo o sistema de telefonia flxa
desta casa legislativa, incluindo serviços de instalação, desinstalação €
remanejamentos de ramais.
Modelo da Central Telefônica: PABX hibrida impacta 140 - Intelbrâs;
Estimativa de Ramais: 40.

Mensal t2

cúusur-l SEGUNDA -
2.1 - Este contrato será
g loba l.

cúusuu rencerm -

Do REGTME oe execuçÃo

executado de forma Indireta, sob o regime de empreitada por preço

FoRMA DÊ rxecuçÃo E RECEBTMENTo

3.1 - Os serviços descritos na cláusula primeira deverão ser reãlizados em conformidade com o
quadro a baixo:

ffi-P
--),/ ,--k-- '

Local de execução: Sede da Câmara Municipal - Avenida Clériston Andrade, no. 1353,
Barreiras/BA. CEP no. 47.800-000.

Dias e horários
para execução:

Os serviços de manutençâo preventiva deverão ser executados
mensalmente, mediante realização de visitas programadas entre os dias de
segunda-feira a sexta-feira (em horários compreendidos entre às 08:OOh
e/ou 18:00h).
Os serviços de manutenção corretiva deverão ser executados mediante
solicitação formal da Direção do Departamento de Administraçâo, devendo
ser atendida no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o recebimento da
requisição da Ordem de Serviços.

Abranqência dos Os preços contratados englobam todos e quaisquer custos necessários ao

Avenida Cfériston Andrade, I .353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 361t-9600 I (77) 36ll
Home Page: rvww.canraradebarreiras.ba-qov.br - Ouvidoria: 0800-075-81 0l



Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 16.256.893/0001-70

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAçOES DAS PARTES

4.1 - Além das obrigações resultantes da observáncia da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:

a. Executar o objeto em conformidade com as especiflcações e condições deste contrato;
b. Iniciar a prestação dos serviços em até 5 (cinco) dias após a assinatura do Contrato;
c. Elaborar, na data da primeira visita de manutenção preventiva, em conjunto com o Fiscal

do Contrato, o cronograma para realização das visitas futuras;
d. Disponibilizar número telefônico ou outro meio hábil para abertura dos chamados técnicos;
e. Manter os empregados devidamente uniformizados e identiflcados por meio de crachá,

além de provê-los com os EPIS adequados à atividade, durante a realização de atribuições
a serem desenvolvidas nas dependências da CONTRATANTE;

f. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou
prepostos, à contratante ou a terceiros, e não podendo, em hipótese alguma, ceder ou
subcontratar o objeto contratado;

g. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE para
acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes
forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

h. Submeter ao CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando
todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante
sobre a execução do objeto contratual;

i. Observar as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE;j. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários,
resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal no
8.666/1993;

k. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
limitadas ao estabelecido no § 10, do art. 65, da Lei Federal no 8.666/1993, tomando-se
por base o valor contratual;

l. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiflcação exigidas pelas legislações
pertinentes.

4.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE:

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato;
b. Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, através de um funcionário

especialmente designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com este contrato;

c. Notiflcar, formal e tempestivamente, a CONTMTADA sobre as irregularidades, multas,
penalidades e quaisquer débitos, observadas no cumprimento do contrato;

d. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
e. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairo São Miguel Tel: (77) 3611-9600 /('7'7)36|-9628

servicos: fiel cumprimento da contrataÇão, inclusive peÇas e insumos.
Periodicidade de
faturamento: lvle nsa I

Condições para
faturamento:

Para flns de habilitação dos pagamentos mensais deverá ser apresentado
Relatório de Inspeção Técnica/ Manutenção, atestando a execução total das
rotinas de manutencões.

Recebimento
orovisório:

Em até 02 (dois) dias úteis, após a avaliação e aprovação de conformidade
dos relatórios flnalizados de InsDecão Técnica/14anutencão.

Recebimento
definitivo:

Em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, será realizâdo
o atesto definitivo da Nota Fiscal. O Recebimento DEFINITIVO não isenta a
empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios ocultos
e/ou quanto à qualidade dos serviços/materiais entreques.

HomePage:wwrv-camaradebarreiras.ba.eov.br Ouvidoria: 0800-0j5-8101 í



Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA
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CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1 - Por força do presente contrato a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de
R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

5.2 - Detalhamento dã proposta flnanceira da CONTMTADA:

5.3 - No valor ajustado estão inclusos todos os tributos e outros de qualquer natureza necessários
à execução dos serv iços/fornecime nto.

cúusula sExrA - conorções DE pacAMENTo

6.1 -Â CONTRATADA apresentará a respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada, em nome
da CAMAM MUNICIPAL DE BARREIMS - CNPJ no. 16.256.893/0001-70, e acompanhada das
respectivas comprovações/certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

6.2 - A liberação para pagamento da Nota Fiscal ficará condicionada ao atesto da unidade
responsável.

6.3 - Qualquer atraso ocorrido na apresentação Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como
condição para pagamento por parte da CONTRAÍADA, importará em prorrogação automática do
prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.

6.4 - O ATESTO na Nota Fiscal e o respectivo PAGAMENTO será efetuado nos seguintes prazos:
a) Prazo para atesto da Nota Fiscal: Conforme aceitação do Recebimento Definitivo do objeto
entregue e Nota Fiscal correspondente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis;
b) Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, contados do atesto do Recebimento Definitivo
da Nota Fiscal pela unidade responsável.

6.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTMTADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

cúusula sÉrrua - REcuRso onçauenrÁnro

7.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta do orçamento
da CONTRATANTE, aprovado para o exercício de 2023:

cúusule orrÂvA - Do pRlzo e oa vrcÊtrcra

8.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste

A ven ida C leriston Andrade. l.i5i Baino São Miguel Tel: (77) 36tt-9ó00 ('l'l) 361t-96?8 _-r..
Home Page: wwlr .camaradebarre iras. ba.gov. br Ouvidoria: 0800-075-8lOl ( _ _f*_

NOME: NELSON DE SOUZA ROMEIRO
CNPJ: 00 .57'l .055/000'l -5'l
ENDERECO: Rua Folk, no.205, BairÍo Sandra Regina, BarreiÍas/BA.

ITEM DEScRTÇÁo UNID, QUANT.
VLR.
UNIT,

VLR.
TOTAL

1

Contrataçáo de serviços de manutençáo
preventiva e coÍretiva de uma central
telefônica, compreendendo todo o
sistema de telefonia fixa desla casa
legislativa, incluindo serviços de
instalação, desinstalação e
remanejamentos de ramais.
Modelo da Central Telefônica: PABX
híbÍida lmpacta 140 - lntelbras;
Estimativa de Ramais: 40.

Mensal 12 R$ 1.300,00 R$ '15.600,00

VALOR TOTAL: R$ 15.600,00

UNIDADE ORÇAMENT
PRO]ETO ATIVIDADE

ELEM ENTO DE DESPESA

01.01.01
01.031,001.2003

3.39.0.39.00.0000
1500

ARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
GESrÃo DE lçÕes rrcrsunvas
ourRos sERvrços DE TERcEIRoS prsson :unÍotcn



Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 16.256.893/0001-70

instrumento até o dia 17 /Oll2024, podendo ser prorrogado nas condições previstas da Lei
Federal no. 8.666/93.

cúusur-l NoNA - ol alrenaçÃo Do coNTRATo

9.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93, desde
que haja interesse da CONTMTANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

9.2 - Do Reajustamento:

9.2.1 - Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a
contar da data da proposta, adotando-se o Índice Nacional de Preçõs ao Consumidor amplo
Especial (IPCA-E) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro índice que venha a
substituí-lo.

cúusula oÉcrul - DAs pENÂLTDADES E MULTAS

10.1 - As sanções abaixo descritas, poderá ser aplicável durante â vigência do contrato, em
conformidade a Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

10.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRÂTANTE poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar à CONTMTADA as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2o/o (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato,
tomando por base o valor do contrato;
c) Multa de 2olo (dois por cento) a partir do 160 (décimo sexio) dia, até o 30o dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10o/o (dez por cento) sobre o valor do contrato;
e) Suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento de contratar com
Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
0 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração pública.

10.3 - O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato.

10.4 - As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida,
serâo cobradas jud icialmente.

10.5 - Da aplicação das penalidades previstas no item 10.2 caberá recurso, no prazo O5 (cinco)
dias úteis, contados da notiflcação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.

10.6 - As sanções previstas no item 10.2, alineas "b", "c" e "d", poderão ser aplicadas
conjuntamente com as demais penalidades previstas neste contrato.

cúusulA DÉcrMA pRrMErRÂ - DA REscrsÃo

11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nâs hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal
no 8.666/93, com as consequências indicadas no art.80, sem prejuízo das sanções previstas
naquela Lei e neste contrato.

11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito à previa e ampla defesa.

11.3 - No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do
serviço/material já entregue e aprovado pela CONTRÂTANTE.

cúusulA DÉcrMA SEGUNDA - DA puBLrcAçÃo

12.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a
publicação de resumo deste Contrato.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 Baino São Miguel Tel; (77) 36lt-9600 /('17)3611-9628
HomePage:wwrv.camaradebarreiras.ba.gov.br-Ouvidoria: 0800-075-8101 / -.-z
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ESTADO DA BAHIA
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cúusula oÉcrua rencerRÂ - DÂ FrscAlrzaçÃo

13.1 - A fiscalização do instrumento contratual será exercida peto(s) agente(s) público(s) abaixo
relacionado(s), em conformidade com Art. 67, da Lei no. 8.666/93, ao qual compete sanar as
dúvidas que surgirem no curso da execução do instrumento de contratação e que de tudo dará
ciência a CONTRATADA:

Nome Cargo/Função Designação
Glauther Claudino Pinheiro Técnico de Informática Matrícula no 36915

13.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE sobre o objeto a ser contratado não eximirá a
CONTRATADA da sua plena res ponsa bilidade perante o CONTRATANTE ê/ou TERCEIROS,
decorrente de culpa ou dolo na execução do instrumento de contratação.

cúusuun oÉcrml qUARTA - orseostçÕes rrnars

14.1 - Fazem partes integrantes deste contrato, todos os atos do processo Administrativo no.
07f/2023 - Dispensa de Licitação no. OO2/2O23, e a proposta de preços da Contratada.

t4.2 - As partes, ora contratadas, elegem o Foro da Comarca de Barreiras/BA, excluindo-se
qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja, para dirimir quatquer dúvida ou ações,
porventura, oriundas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinâm o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, a fim de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras/BA, 17 de jane,ro de 2023.

Pela Contratante:

Fiscal(is) de Contrato:

oloJL' { O ^(cldurxen cLAUDTNo prNHErRo
Técn ico de lnformática

a ú tr^-^ c, r t (,n.\'r \/ ç,))-. N€LSON DE SOUZA ROMEIRO-ME
Nelson de Souza Romeiro

Representante Legal

Testemunhas:

.\a.

Avenida Clériston Andrade, L353 - Baino São Miguel - 'f el: (7'1) 361I -9600 I ('11) 361l -9628
Home Page: rvrvw.camaradebaneiras.ba.eov.br Ouvidoria: 0800-075-8101

Pela Contratada:

NE RODRIGUES DE MÂCEDO

CPF no.:
1.

2.
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ESTADO DA BAHIA
CNPJ r6.256.893/0001-70

TERr,ro DE RATrFrcaçÃo, loruo_rclçÃo e Hol,toLocaçÃo
DISPEI{SA DE LICTTAçAO no. O02l2023

O Presidente da CÂHARÂ !.IUNICIPAL DE EARREIRAS no uso de suas atribuições tegàis,
RÂTIFICA, ADJUDICA e HOI,IOLOGA o Processo Administrativo no.011/2023, Dispensa de
Licitação no. O02/2O23, edía que surtam os seus juríc,icos e leqôis eFeÍtos, para autorizàr a
conlrafação direta da empresa abàrxo identificôda e nos seguintes termos:

CONTRAÍADA: NELSON DÊ SOUZA ROLEIRO - i,lE, inscrita no CNP.I no.00.571.055/0001-51.

OBJETO: Contratação de servrços de mànutenção preventiva e corretiva de umô centrat tetefônica,
compreendendo fodo o Sistema de telefonia fixa desta casô leqislativa, conforme especificações do
termo de referêncra,

FUNDAI,IENTO LEGAL: Art- 24, inciso II, da Lei no 8.666/93.

VALOR 
'IENSAL: 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

vlcÊttcrl: 12 (doze) meses.

Câmara Municipal de Barreiras

DIGITAL: NTVCMDYYQTHGQJIOQTVEMK

Barreiras/BA, 17 de lanerro de 2023.

ALCIONE RODRIGUES DE I.IACEDO
Presidente do Legislalivo

Gestão 2023-2024

EXTRÂTO DE CO ÍRÂTO

Avenida Clériston Andrade, 1.3s3 - Bairro São Mrguel - Telr (77) 3611 9600 I l71l Z61r-9628
Home Page: www.camarâdebaíeiras.ba.qov.br - Ouvidoria: oE00-075-E101

CERTI

CONTMTo No.: OO2l2023 CONTRÂTAçAO POR:
DrsPEt{sa No. oo2l2023

FUNDÂMENTO Arl.24,ll,
LEGÂL: Lel 4.656/93

CONTRÂTANTE: CAIIARÂ I,IUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJr 63,079.
CONTMTADA: NELSON DE sOUzÁ ROI.IEIRO - lilE CNPI: OO.571.OS5/O0O1-51

OBJETO DO CONTMTO:

CoNTRÂTAçÃo oE sERvIços DE MÂiI.uTENçÃo PREVENTIVA E

CoRRETM DE UHA CEÍ{TRAL TELEFOÍirCA, COT.TPREENOEIIOO
TODO O SISTET.IA DE TELEFONIA FIXÂ DESTA CASA LEGISLATIVA,
cot{FoRt E EspEcrFrcÂcóEs Do rERr.ro DE REFERÊNcra-

VIGENCIA OO CONTRÂTO: 12 (DOZE) iIESES I vaLoR ToTAL: Ri ts.6oo,oo
DATA OA ASSINATURA

Esta edição encontra-se no site oÍicial deste ente.

óu''"à,


