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CONTRATO Nº. 0123/2019

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Siva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS
BARCELOS , brasileiro, casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 0253927943 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos,
s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e por outro
lado ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES E MORADORES DO ACARÁS grupo
formal, inscrita no CNPJ/MF. 02.622.050/0001-36, Localizada na zona rural do município na Fazenda
Prosperidade, Ibirapitanga-BA, representado neste ato pelo seu presidente Sr. ANTONIO GAMA DE
SOUZA, portador do RG. 02.343.119-91 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 309.809.845-72 doravante
denominado (a) CONTRATADO(A), fundamentados nas disposições da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista
o que consta Dispensa de Licitação nº 0020/2019 proveniente da Chamada Pública nº 001/2019, Processo
Administrativo nº 003/2019 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba
FNDE/PNAE, para o exercício de 2019, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo
com a chamada pública n.º 001/2019, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional
de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 107.725,00
(cento e sete mil setecentos e vinte e cinco reais). Este valor será dividido por 28 DAPS individuais
integrantes da DAP jurídica.
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste
Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já
devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos
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fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento
do
contrato.
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CLÁUSULA QUINTA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

3.08 – Secretaria de Educação
2.016 – PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
3.3.90.30.00 – Material de consumo
15 –FNDE

CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a
tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às
entregas do mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da
parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e
Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da
remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da funcionária Elizete Pires, pela Comissão
Fiscalizadora nomeada pela Portaria 25/2018 de 07 de fevereiro 2018, pela Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE; onde seus membros fará
a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2018, pela Resolução CD/FNDE nº 4 de
02 de abril de 2015 pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas
as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31de dezembro de 2019
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
É competente o Foro da Comarca de IBIRAPITANGA-BAHIA, para dirimir qualquer controvérsia que se
originar deste contrato.
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e
forma.
Ibirapitanga-BA 01 de março de 2019

PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de
direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Ba, 01 de março de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES E MORADORES DO ACARÁS
ANTONIO GAMA DE SOUZA
Presidente

TESTEMUNHAS
1________________________________________ 2_____________________________________
RG

RG
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CONTRATO Nº. 0124/2019
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS
BARCELOS , brasileiro, casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 0253927943 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos,
s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e por outro
lado ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA JACUBA E ADJACENCIAS
grupo formal, inscrita no CNPJ/MF11.737.044/0001-15, Localizada na zona rural do município na região
da jacuba, Ibirapitanga-BA, representado neste ato pelo seu presidente Sr. ANDRE CARLOS SILVA
CALÓ, portador do RG. 08.616.096-62 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 961.216.615-34 doravante
denominado (a) CONTRATADO(A), fundamentados nas disposições da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista
o que consta Dispensa de Licitação nº 0021/2019 proveniente da Chamada Pública nº 001/2019, Processo
Administrativo nº 003/2019 resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba
FNDE/PNAE, para o exercício de 2019, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo
com a chamada pública n.º 001/2019, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional
de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 88.170,00
(cento e vinte e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais). Este valor será dividido por 30 DAPS
individuais integrantes da DAP jurídica.
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste
Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já
devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos
fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento do contrato.
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CLÁUSULA QUINTA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

3.08 – Secretaria de Educação
2.016 – PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
3.3.90.30.00 – Material de consumo
15 –FNDE

CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a
tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às
entregas do mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da
parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e
Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
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d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da
remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da funcionária Elizete Pires, pela Comissão
Fiscalizadora nomeada pela Portaria 25/2018 de 07 de fevereiro 2018, pela Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE; onde seus membros fará
a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2018, pela Resolução CD/FNDE nº 4 de
02 de abril de 2015 pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas
as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31de dezembro de 2019
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
É competente o Foro da Comarca de IBIRAPITANGA-BAHIA, para dirimir qualquer controvérsia que se
originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e
forma.
Ibirapitanga-BA 01 de março de 2019
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PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de
direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Ba, 01 de março de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA JACUBA E ADJACENCIAS
ANDRE CARLOS SILVA CALÓ
Presidente

TESTEMUNHAS
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CONTRATO N.º 0125/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA E DO
OUTRO LADO A EMPRESA AFONSO ROSA
LADEIRA NETO - ME

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
C.N.P.J sob o n.º 13.846.753/0001 – 64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e
Silva, s/n no 1.º andar – Centro no município de Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal – ISRAVAN LEMOS BARCELOS , brasileiro, casado, médico,
portador do RG n.º 02.539.279 – 43 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n.º 433.778.745 – 34,
residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos, s/n, Centro no município de
Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE, e a AFONSO ROSA LADEIRA
NETO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 17.554.398/0001-00,
localizada na Avenida Alexandre Quinto, nº 20, Térreo - Centro - CEP. 45.500-000 Cidade:
Ibirapitanga - Bahia, neste ato representado pela(o) Sr(a). AFONSO ROSA LADEIRA
NETO, brasileiro, solteiro comerciante, portador do RG n.º 15.605.227-04, expedido pela
SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda,
sob o n.º 090.428.806-43, residente à Avenida Alexandre Quinto, nº 22, 1º andar, Centro,
CEP 45.500-000 Ibirapitanga – BA, doravante denominado CONTRATADO, com base no
Edital do Pregão Presencial n.º 12/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento,
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo n.º 031/2019, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade
Pregão, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 12/2019, pelo qual foi
escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as
disposições contidas na Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
Constitui o objeto do presente a contratação de empresa do ramo para aquisição de
material de consumo destinados a manutenção do CAPS, os produtos, os
quantitativos e os preços unitários e totais estarão descritos na planilha anexa, a qual
é parte integrante desse contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:
O presente contrato tem o seu preço global no valor de R$ 37.700,00 (trinta e sete mil e
setecentos reais), a ser pago pelo CONTRATANTE proporcionalmente às quantidades
efetivamente entregues à Administração.
§ 1.º - O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, mensalmente,
no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura
1
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e após atestada pelo Contratante a prestação do respectivo serviço relativo ao mês da
fatura.
§ 2.º - Não será permitido previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
§ 3.° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel
cumprimento deste instrumento.
§ 4.º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de nota de
correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.09
2.035
3.3.9.0.30.00
14

SECRETARIA DE SAÚDE
Gestão das Ações do Hospital Municipal/SAI-SUS
MATERIAL DE CONSUMO
SUS
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.09
2.027
3.3.9.0.30.00
02

SECRETARIA DE SAÚDE
Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde 15%
MATERIAL DE CONSUMO
Saúde 15%
VALOR R$
7.700,00

30.000,00

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES:
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, de acordo com as
necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Segunda, de acordo com a
proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações
estipuladas na cláusula quarta;
b) receber o(s) bem(s) descritos na Cláusula Segunda.
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o
produto que não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES:
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará
o Contratado às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga-Ba e
multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A Contratante fiscalizará o cumprimento de todas as etapas deste Contrato, através da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, nomeada pela Portaria n° 025/2018 de 02 de fevereiro
de 2018, obrigando-se a contratada a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação
fiscalizadora. A fiscalização prevista nesta cláusula não exime nem limita a Contratada de
todas as obrigações estabelecidas neste Contrato.
Parágrafo Primeiro - As pessoas nomeadas pela contratante para efetuar as fiscalizações
agirão em nome destas perante a Contratada, inclusive rejeitando materiais e/ou produtos
que estiverem em desacordo com as especificações neste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO:
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que
não subsista condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o
prosseguimento de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através
de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual
específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA NONA- COBRANÇA JUDICIAL:
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta,
mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA- DA VIGÊNCIA:
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 01 de março a 31 de
dezembro de 2019, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em
Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO:
3
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Fica eleito o foro do Município de ubatã-BA, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de
Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença
de duas testemunhas.
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA,
publica o presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos
de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, 01 de março de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga(BA)., 01 de março de 2019

MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
ISRAVAN LEMOS BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

AFONSO ROSA LADEIRA NETO – ME
CNPJ/MF. 17.554.398/0001-00
,

TESTEMUNHAS

1___________________________________ 2____________________________________
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RG
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CONTRATO Nº. 0126-2019
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA E A EMPRESA
CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMU, COMO A SEGUIR
SE DESCREVE:
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga –
Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS BARCELOS , brasileiro,
casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 0253927943 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.
433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos, s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e,
do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: CLODOALDO SOUZA BONFIM DE
CAMAMÚ, inscrita no CNPJ/MF. 06.322.666/0001–42, localizada na Rua da Ladeira do Conselho, 23 – Centro
na cidade de Camamu – BA, representado pelo Sr.º CLODOALDO SOUZA BONFIM, portador do RG n.°
6.362.332 SSP/BA e inscrito no CPF/MF. 930.755.535–49,doravante denominado CONTRATADO, resolvem
celebrar o presente contrato em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial N˚ 102019 realizado por meio do processo administrativo nº 034-2019, homologada por despacho do Exmº Prefeito
datado de 21/02/2019 e publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas normas da Lei nº
10.520/2002 e a Lei 8.666/93 de 21 e alterações posteriores do Decreto Municipal 044/2011 e do instrumento
convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestritas e incondicionalmente, bem como pelas
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é o fornecimento de pães para consumo das Secretarias de Saúde e Sec.
Desenvolvimento Social, conforme planilha anexa;
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
2.1 Prazo de Entrega:
2.1.1 A Contratada se compromete a atender as necessidades da Contratante efetuando os fornecimentos
conforme os prazos de entrega e condições previstas deste Contrato.
2.1.2 Os itens definidos pela Contratada como adequados para atender o presente Contrato e os prazos de
entrega previstos no Anexo
poderão ser alterados, desde que acordado pelas Partes e formalizado através
de Termo Aditivo.
2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço deste Contrato, não
implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos serão entregues nas unidades determinadas pelo setor de compras por
ocasião do pedido conforme especificados na requisição
assinada pelo funcionário responsável pelo setor
de compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições conforme
descrito no Contrato
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade com as
especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer danos aos Produtos
ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte ou manuseio.
Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da Contratante e as normas
2.4 Transporte
2.4.1 A Contratada se obriga a tomar todas as medidas necessárias para realizar o transporte adequado dos
Produtos por todos os meios apropriados, bem como a utilizar todos os equipamentos e acessórios
adequados, com a assistência de prepostos ou subcontratados competentes e confiáveis, sempre que
necessário. A Contratada deverá organizar o transporte dos Produtos até o local de entrega de forma a evitar
danos aos mesmos, bem como evitar dificuldades ao descarregamento dos Produtos no local de entrega.
2.4.2 Os prazos de entrega estabelecidos em cada Pedido deverão ser considerados improrrogáveis. Caso um
Pedido não seja entregue no prazo especificado, a contratante poderá cancelar o Pedido e pleitear indenização
da Contratada ou aceitar as entregas e reter dos pagamentos as indenizações pré-fixadas, conforme item
abaixo, independentemente de notificação prévia pela contratante a respeito do descumprimento.
2.4.3 A contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais casos poderá
devolver os Produtos ou, à sua escolha, armazená-los por conta e risco da Contratada.
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2.5 Aceitação e inspeção
2.5.1 Não obstante o disposto acima, a contratante se reservam o direito de verificar o progresso e a execução
adequada de cada Pedido e de conduzir quaisquer investigações e testes de qualidade que considerarem
necessários.
2.5.2 No caso de recusa de parte ou da totalidade de qualquer entrega, os Produtos recusados poderão ser
armazenados e devolvidos pela contratante por conta e risco da Contratada.
2.6 Condições Complementares
2.6.1 A Contratada deverá notificar imediatamente a contratante, por escrito, sobre qualquer atraso e
simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao motivo e/ou extensão do atraso, bem como sobre
todas as medidas que serão tomadas a fim de evitar tal atraso ou acelerar a entrega. No caso de atraso na
entrega, a contratante terão direito, sem prejuízo de qualquer outra medida, a indenização pré-fixada e não
compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Pedido para cada semana de atraso, até o
máximo de 10% (dez por cento). A contratante deverão comunicar sua decisão de reter o pagamento das
indenizações no mais tardar até a data da primeira fatura após o atraso. Tais indenizações serão devidas
independentemente do direito da contratante de pleitear outros danos que eventualmente venham a sofrer,
relacionados à inexecução do Contrato por parte da Contratada.
2.6.2 Caso haja a necessidade de fornecimento de certificados de qualidade para os Produtos da Contratada,
esta os enviará assim que solicitados pela contratante.
2.6.3 As quantidades constantes do Anexo
representam previsão de consumo de
meses, não existindo
compromisso de aquisição pela contratante
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato é celebrado pelo prazo determinado de 01 de março a 31 de Dezembro de 2019,
podendo ser prorrogado mediante ajuste entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as embalagens e
impostos, os impostos incidentes serão os praticados em cada Estado.
4.2 O valor a ser pago pela contratante à Contratada será na totalidade de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e
trezentos reais).
4.3 Nos valores especificados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, tais como
materiais, embalagens, administração, impostos, taxas, seguros, encargos trabalhistas/sociais/fiscais,
municipais/estaduais e federais.
4.4 Os preços dos Produtos objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto quando houver
aumentos nos preços dos Atacadistas distribuidores que interfiram no equilíbrio financeiro deste
contrato
4.5 Os preços só poderão ser atualizados monetariamente mediante negociação entre as Partes e
celebração de Termo Aditivo.
4.6 Caso ocorram mudanças na legislação vigente que venham a alterar as condições de fornecimento
constantes deste Contrato, o mesmo será suspenso para avaliação da viabilidade de sua manutenção, caso
seja do interesse de ambas as Partes.
CLAÚSULA QUINTA – DA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

3.09
2.027
3.3.9.0.30.00
02

SECRETARIADESAÚDE

GESTÃODASAÇÕESDOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%
MATERIALDECONSUMO



VALORR$
SAÚDE15%

Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

3.09
2.031
3.3.9.0.30.00
14

SECRETARIADESAÚDE



GESTÃODASAÇÕESDOPABPISODEATENÇÃOBÁSICA
MATERIALDECONSUMO



SUS
VALORR$



19,000,00


9.300,00
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CLÁUSULA SEXTA – FATURAMENTO
6.1 A emissão das Notas Fiscais será a cada entrega efetuada pela contratada.
6.2 Os pagamentos serão efetuados pela contratante, após aprovação das respectivas faturas e serão
efetuados mediante depósito em rede bancária a favor da Contratada, servindo o comprovante de depósito
como prova do pagamento.
6.3 A constatação de quaisquer irregularidades em faturas já quitadas motivará o ressarcimento dos valores
pagos indevidamente, corrigidos pelo
desde a data do pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
7.1 As notas fiscais resultantes dos fornecimentos serão emitidas pela Contratada para cada Contratante e
serão pagas no prazo de
(10 ) dias, contados da apresentação das notas fiscais:
7.2 A contratante terá o direito de reter os pagamentos caso a Contratada não cumpra as condições de cada
Pedido. Nestes casos, a Contratada não poderá pleitear juros (nem mesmo sobre uma parte do preço),
penalidades ou qualquer outro tipo de pagamento.
7.3 A ausência de qualquer rejeição expressa de uma nota fiscal não significará a aceitação dos Produtos por
parte da contratante. Esta aceitação, para que seja válida, deverá ser expressa e explícita.
6.4 Em razão do meio de pagamento convencionado, a Contratada renuncia neste ato de forma irrevogável e
irretratável, à faculdade de emissão de duplicatas prevista no art. 2º da Lei 5.474/68, em decorrência dos
faturamentos pelos Serviços prestados nos termos do Contrato.
7.5 Ocorrendo indevida emissão de duplicatas em afronta ao estabelecido na presente cláusula, a Contratada
se obriga a providenciar de imediato a devida baixa ou resgate do título de crédito.
7.6 Havendo o apontamento ou efetivação de protestos de duplicatas indevidamente sacadas contra a
contratante, a Contratada responsável providenciará as respectivas cartas de anuência, diligenciando idêntica
providência junto aos terceiros envolvidos, no caso de endosso.
7.7 A Contratada responsável responderá por eventuais danos de ordem moral e material que a contratante
vierem a sofrer em decorrência de protesto de duplicatas emitidas em desatenção à expressa vedação contida
nesta cláusula.
7.8 Além da previsão contida no item anterior, a Contratada arcará com as despesas que forem efetuadas para
a sustação ou cancelamento do protesto, inclusive, custas judiciais e honorários advocatícios. Nesses casos, a
Contratada autoriza a contratante, desde já, de forma irrevogável e irretratável, a descontar ou compensar
créditos futuros que venham a ter ou cobrar por meio de notificação para pronto pagamento no valor
correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Pagar pontualmente pelo fornecimento.
8.2 Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou alterações a serem
adotadas sobre assuntos relacionados a este Contrato.
8.3 Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis dúvidas
existentes.
8.4 Liberar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais onde serão feitas as entregas, quando em
áreas internas da contratante.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar os fornecimentos com integral observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente às informações fornecidas pela contratante em estrita obediência às leis e exigências das
autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a contratante de quaisquer responsabilidades pelo seu
descumprimento.
9.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as especificações
técnicas previstas no Edital, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste Contrato.”
9.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades desenvolvidas pela
contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais atrasos nos fornecimentos, salvo
fatos imprevisíveis de definição exclusiva da contratante. Ocorrendo feriados, as entregas poderão ser feitas
antecipadamente ou posteriormente, com prévia comunicação entre as Partes.
9.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados às
Contratantes ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou omissão sua ou de seus
prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas
vigentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE
10.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela contratante, referentes a knowhow da contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as informações técnicas,
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documentos e dados, deverão ser tratadas como confidenciais e não deverão ser divulgadas a terceiros sem
autorização prévia, por escrito, da contratante durante pelo menos 05 (cinco) anos contados a partir da data de
divulgação à Contratada. Tais informações deverão ser usadas exclusivamente para a execução de cada
Pedido ou na elaboração de ofertas ou cotações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela Administração
onde seus membros fará a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela
CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar o abastecimento realizar o ateste das notas fiscais/faturas
correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MULTAS CONTRATUAIS
12.1 A mora de qualquer das Partes no cumprimento de quaisquer obrigações contratualmente estabelecidas
sujeitará a Parte infratora ao pagamento de uma multa não compensatória de 2 % ( dois por cento) sobre a
obrigação em atraso, respondendo a Parte infratora, ainda, pelos danos e prejuízos a que der causa, bem
como pelo pagamento das verbas relativas a honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais
que se apresentarem.
12.2 O pagamento de qualquer valor a título de multa não exime a Parte infratora de ressarcir integralmente a
Parte inocente os danos e prejuízos efetivamente suportados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
13.1 Se a Contratada ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em parte, em
consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato à Contratante e ratificar
por escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de pedido de recuperação judicial,
extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei 11.101, de 9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 15 ( quinze )
dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
14.2 Às Contratantes é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou carta de
rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do cumprimento de todos os
encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do presente Contrato, ficando o pagamento
das parcelas restantes condicionado ao atendimento desta condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
15.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
15.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho ilegal de
crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
15.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de idade, nos
termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
15.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais prejudiciais
à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais e serviços
perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno,
considerado este o período compreendido entre as 22 h e 5 h.
15.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar as Condições Gerais de
Compra, a Contratada se compromete a observar os princípios morais e éticos que devem reger todas as
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relações entre as Partes, a respeitar os valores fundamentais da contratante e a dar ciência e acompanhar o
cumprimento do “Código de Conduta” por parte dos seus empregados alocados para a execução deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIAS DOS PRODUTOS
16.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum Produto seja
rejeitado pelas áreas de inspeção da contratante, a mesma se compromete a substituí-lo imediatamente e sem
ônus para a contratante.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
17.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão quaisquer marcas
registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A Contratada deverá indenizar e
manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos, obrigações, perdas, honorários advocatícios,
despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer infração de direitos de propriedade intelectual. A
Contratada, às suas próprias custas, se assim solicitado pela Contratante, deverá defender a contratante de
quaisquer pleitos, processos e ações judiciais, vinculados a este Contrato.
17.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e outros
documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens não poderão ser
copiados ou divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância, sem autorização prévia e por escrito da
contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
18.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor, devidos pela
contratante, salvo mediante autorização por escrito da contratante.
18.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela contratante a subcontratar parte de suas
obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob sua exclusiva e total responsabilidade. A
Contratada deverá informar a todos os subcontratados a respeito das cláusulas deste Contrato, bem como
aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as informações relativas às exigências da contratante,
que se reservam no direito de recusar quaisquer subcontratados da Contratada que não estejam em
conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FRAUDE
19.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com relação ao
recebimento de quaisquer recursos pela contratante. A Contratada garante que não deu e que não dará
quaisquer gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em pagar comissão a qualquer
empregado, agente, funcionário, ou representante da contratante relacionado a este Contrato ou qualquer
outro contrato firmado com a contratante. Se a Contratada ou qualquer pessoa, agindo em seu nome, estiver
descumprindo as previsões acima definidas, a contratante poderão (i) rescindir o Contrato e receber da
Contratada o montante de quaisquer prejuízos sofridos pela contratante, resultantes de tal rescisão; ou (ii) ser
totalmente ressarcidas pela Contratada por qualquer prejuízo sofrido pela contratante em conseqüência de
qualquer violação desta cláusula, independentemente da rescisão ou não do pedido em questão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da contratante em
razão do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou trocas, sendo que o seu
descumprimento acarretará, além das sanções administrativas, a responsabilidade por perdas e danos.
20.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou mesmo
securitizá-lo, sem o prévio e expresso consentimento da contratante, sob pena de ensejar justo motivo para
rescisão do presente Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
20.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que possa prejudicar o
regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser comunicado imediatamente à outra
Parte, sempre por escrito.
20.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe asseguram
este Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época subsequente ou em
idêntica ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente para a repetição do ato tolerado e
nem criará quaisquer direito para quaisquer das Partes.
20.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as obrigações
das Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e revogado todo e qualquer
entendimento ou ajuste não consignado neste Contrato.
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20.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente Contrato são seus
representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos atos constitutivos, e que
possuem plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
20.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as demais,
devendo a cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as Partes aos mesmos
resultados econômicos e jurídicos almejados.
20.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da contratante, ou a qualidade de Contratada, em quaisquer
atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios diversos, impressos,
homepage, etc., sob pena de imediata rescisão do Contrato e indenização pelos prejuízos eventualmente
causados às Contratantes, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, salvo com a
expressa autorização da contratante;
20.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não limitadas, às
hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de qualquer uma delas;
20.10 Nada no Contrato poderá ser interpretado como tendo as Partes, estabelecido qualquer forma de
sociedade ou associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das Partes com as suas obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.
20.11 Nível de Serviço – A Contratada garantirá um nível de atendimento dos Pedidos de no mínimo 95%,
respeitando as datas de entregas nelas previstas.
20.11.1 A cada 1% abaixo da meta aqui definida será aplicada a Contratada uma multa de 0,2% sobre o
faturamento do mês da ocorrência da não conformidade. A penalidade não será aplicada durante o primeiro
mês de vigência, entretanto, as impontualidades ocorridas no período serão notificadas a Contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ubatã Estado da Bahia, como o competente para dirimir qualquer
questão pertinente a este Contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado.
As Partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se operem os efeitos legais e
jurídicos decorrentes.
Ibirapitanga - Bahia, 01 de março de 2019
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 01 de março de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal

CLODOALDO SOUZA BONFIM DE CAMAMÚ
CNPJ/MF. 06.322.666/0001–42,
CLODOALDO SOUZA BONFIM
CPF/MF 930.755.535–49
Representante Legal

Testemunhas:

1.___________________________________________ 2__________________________________________
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CONTRATO N.º 0127/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE, ENTRE SI, FAZEM O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA E A EMPRESA ELENILTON DA
SILVA SOUZA - CNPJ/MF. 30.366.758/0001-09.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. ISRAVAN LEMOS
BARCELOS, brasileiro, casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG. 0253927943 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos,
s/n, Centro, Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa:
ELENILTON DA SILVA SOUZA, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ/MF. 30.366.758/0001-09, Localizada
na Rua Goiás, 65 – Distrito Travessão - CEP. 45.445-000 - Município de Camamu – Bahia,
representando neste ato pelo Sr. Elenilton da Silva Souza, portador do RG.08.705.047-11 SSP/BA,
inscrito no CPF/MF. 020.064.695-84, doravante denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Dispensa de
Licitação, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob nº. 022/2019, autorizado pelo Processo
Administrativo nº. 040/2019, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo
sido observadas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços com Transporte de Veículos com
Guinchos para Atender as Demandas das Secretarias de Educação, Saúde e Obras e Serviços
Urbanos, Atendendo Assim as Demandas das Referidas Secretarias deste Município, conforme
discriminado na planilha abaixo:
Item
01

Discriminação dos Serviços
Transporte de Veículos em Guincho
Total

Unidade
Km
R$

Quant
2.750

V. Unitário
6,00

V. Total
16.500,00
16.500,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os Serviços Prestados, ficarão de acordo com as necessidades da administração, pelo período de 11
de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo os Serviços constantes no objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA, a importância de R$ 16.500,00 (Dezesseis mil quinhentos reais).
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, ou entrega única de acordo
com as necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) executar os serviços descritos na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.
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II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na
cláusula quarta;
b) receber o(s) serviços descritos na Cláusula Segunda.
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de
sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo
Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto,
assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
8.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as
etapas deste Contrato, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, nomeada pela Portaria n°
025/2018 de 02 de fevereiro de 2018, obrigando-se a contratada a facilitar, de modo amplo e irrestrito,
a ação fiscalizadora. A fiscalização prevista nesta cláusula não exime nem limita a Contratada de todas
as obrigações estabelecidas neste Contrato.
8.2 As pessoas nomeadas pela contratante para efetuar as fiscalizações agirão em nome destas perante
a Contratada, inclusive rejeitando materiais e/ou produtos que estiverem em desacordo com as
especificações neste Contrato.
CLÁUSULA NONA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.
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CLÁUSULA DECIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários ao atendimento da despesa, correrão à conta da seguinte dotação.
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:
Valor:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:
Valor:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:
Valor:

03.08 – Secretaria de Educação
2.013 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental e Infantil

3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
01 – Educação – 25%
7.200,00
03.09 – Secretaria de Saúde
2.027 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde – 15%

3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
02 – Saúde
4.500,00
03.11 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
2.051 – Gestão das Ações dos Serviço. da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
00 – Ordinários
4.800,00

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade Ibirapitanga, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA,
publica o presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos
seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga – Bahia, 08 de Março de 2019.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 08 de Março de 2019.

ISRAVAN LEMOS BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ELENILTON DA SILVA SOUZA
CNPJ/MF. 30.366.758/0001-09
Elenilton da Silva Souza
CPF/MF. 020.064.695-84
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1.__________________________________________
RG.

2._______________________________________
RG.

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – CEP. 45.500-000 - Centro – Ibirapitanga - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J2FPPT+OSBGYJJPQALHQNW

Esta edição encontra-se no site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Segunda-feira
29 de Abril de 2019
28 - Ano - Nº 1952

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017 – REGISTROS DE PREÇOS PROCESSO
ADMINISTRATIVONº23034.019710/201778
CONTRATON.º0128/2019
CONTRATOQUEENTRESICELEBRAMA
PREFEITURAMUNICIPALDEIBIRAPITANGAEA
MERCEDESBENSDOBRASILLTDA,PARAOS
FINSQUEESPECIFICA.

Aosdezoitodiasdomêsdemarçode2019,deumladooPREFMUNDEIBIRAPITANGA,comsede
eforoemIBIRAPITANGA/BA,localizadaàPRAÇAMONOELJORGEESILVA,S/N,CENTRO,inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º 13.846.753/000164, neste ato representado Sr. ISRAVAN LEMOS
BARCELOSnomeadopormeiodeDECRETO,portadordaCarteiradeIdentidaden.º02.539.27943,
CPF n.º 433.778.74534, no uso da atribuição que lhe confere o o(a) PORTARIA, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa MERCEDESBENZ DO BRASIL LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n.º 59.104.273/000129, estabelecida à AVENIDA ALFRED JURZYKOWSKI,
562, PAULICEIA, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, neste ato representada(o) por seu/sua
DIRETOR(A), Srª/Srº. GUSTAVO ROSSI NOGUEIRA, portador(a) da carteira de identidade n.º
16.246.461,expedidapelaSSP/SP,CPFn.º062.189.37810,doravantedenominadaCONTRATADA,
emvistaoconstanteedecididonoprocessoadministrativon.º23034.019710/201778,resolvem
celebrar o presente Contrato, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO
FNDE n.º 19/2017, para Registro de Preços, conforme descrito no edital e seus anexos, que se
regerápelaLein.º8.666/93,de21dejunhode1993,pelaLein.º10.520,de17dejulhode2002
epeloDecreton.º5.450,de31demaiode2005,medianteascondiçõesexpressasnascláusulas
seguintes.
CLÁUSULAPRIMEIRA–DOOBJETO
1.1  O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículos de transporte escolar diário de
estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades
educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na
propostavencedora,osquaisintegramesteinstrumento,independentedetranscrição.
1.2.Discriminaçãodoobjeto:

ITEM DESCRIÇÃO
1

QUANT.

ÔnibusRuralEscolarORE2com
DPM

VALORUNITÁRIOEMR$

6

VALORTOTALEMR$

226.550,00

1.359.300,00

Página 1 de 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J2FPPT+OSBGYJJPQALHQNW

Esta edição encontra-se no site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Segunda-feira
29 de Abril de 2019
29 - Ano - Nº 1952

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64

CLÁUSULASEGUNDA–DAVIGÊNCIA
2.1  O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do
contratoprorrogávelnaformadoart.57,§1º,daLeinº8.666,de1993.
CLÁUSULATERCEIRA–DOVALOREDADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
3.1OvalordopresenteContratoédeR$1.359.300,00(ummilhão,trezentosecinquentaenovemile
trezentosreais).
3.2.Novaloracimaestãoincluídastodasasdespesasordináriasdiretaseindiretasdecorrentesda
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessáriosaocumprimentointegraldoobjetodacontratação.
3.3.  As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria,previstanoorçamento,paraoexercíciode2019,naclassificaçãoabaixo:

PROGRAMADE
TRABALHO

FONTEDE
RECURSOS

ELEMENTODE
DESPESA

DATADE
EMPENHO

NÚMERODE
EMPENHO

VALOR(R$)

03.08.08

01

44905200

459

18/03/2019

453.100,00

03.08.08

04

44905200

460

18/03/2019

453.100,00

03.08.08

19

44905200

461

18/03/2019

453.100,00

CLÁUSULAQUARTA–DAENTREGAEDORECEBIMENTODOOBJETO
4.1. OobjetodesteContratodeveráser entregueàCONTRATANTEnoprazomáximocorrespondenteao
quantitativo de itens contratados, conforme Cronograma de Entrega a seguir, e será contado a partir da
assinatura deste Contrato e da disponibilização dos endereços de entrega pela CONTRATANTE à
CONTRATADA,prevalecendoadatadoeventoqueocorrerporúltimo.

1.CRONOGRAMADEENTREGA
Região

Prazomáximodeentrega(dias)

Norte

160

Nordeste

130

CentroOeste

110

Sudeste

110

Sul

110



4.2. Os itens objeto deste Contrato deverão ser entregues no endereço informado pela
CONTRATANTE(naescolaououtrainstituiçãoinformada),dentrodoprazodefinidonoitem4.1.
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4.2.1. Em função da distância entre os locais de produção e os endereços dos contratantes, os
veículos poderão ser entregues com a quilometragem máxima, por Unidade da Federação,
conformeconstantedoEncarteBdoCadernodeInformaçõesTécnicas.
4.2.2.AquilometragemindicadanoEncarteBdoCadernodeInformações
Técnicas poderá ter uma tolerância de até mais 20% na quilometragem para entrega desde que o
percursoracionaldo“TrajetodaEntrega”assimorequeira.
4.2. O transporte e a entrega dos itens objeto deste Contrato são de responsabilidade da
CONTRATADA, os quais deverão ser entregues conforme quantitativos e endereços dos
destinatários a serem fornecidos à CONTRATADA, pela CONTRATANTE, por ocasião da firmatura
desteinstrumentocontratual.
4.3.FicaasseguradoàCONTRATANTEodireitoderejeitarositensentreguesem
desacordocomasespecificaçõesecondiçõesdoTermodeReferência,doEditaledeste
Contrato,ficandoaCONTRATADAobrigadaasubstituire/ourepararositensirregularesnoprazode
até15(quinze)dias.
4.4.Casoa substituição/reparaçãodositensirregularesnãoocorranoprazodeterminado,estaráa
CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste
Contrato.
4.5.OaceitedoobjetodesteContratopelaCONTRATANTEnãoexcluia
responsabilidadecivilnemaéticoprofissionaldofornecedorporvíciosdequantidadeouqualidade
dositensentreguesoudisparidadescomasespecificaçõesestabelecidasnoTermodeReferênciae
seusAnexosverificadasposteriormente,garantindoseàCONTRATANTEasfaculdadesprevistasem
legislação pertinente, incluindo as disposições cabíveis no âmbito do Código de Defesa do
Consumidor(Lein.º8.078/90).
CLAÚSULAQUINTA–DAFISCALIZAÇÃO
5.1. O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão realizados por servidores
designadosporPortariapelaCONTRATANTE,emconformidadecomodispostonoart.67daLei
n°8.666/93.
5.2.OsfiscaisdoContratoserãoresponsáveispeloacompanhamento,fiscalizaçãoepeloatestodos
bens contratados, podendo utilizar, entre outras ferramentas de controle e checagem, lista de
verificaçãoquevenhaaserdisponibilizadapeloFNDEcomoinstrumentoadministrativoauxiliardo
processo de controle de qualidade, no âmbito da assistência técnica a que se refere a Lei n.º
5.537/1968.
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5.3.ACONTRATANTEsereservaaodireitode,semprequejulgarnecessário,verificar,pormeiode
agentetécnicocredenciadooudeseusfuncionários,seasprescriçõesdasnormasdesteContrato
estão sendo cumpridaspelo fabricante/fornecedor. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente
técnicocredenciadolivreacessoàsdependênciaspertinentesdafábrica.
CLÁUSULASEXTA–DASOBRIGAÇÕESDACONTRATANTEEDACONTRATADA
6.1.CompeteàCONTRATANTE:

6.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das obrigações
contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório,
decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações,informandoasocorrênciasaoÓrgãoGerenciador.
6.1.2.EfetuaropagamentoàCONTRATADA,deacordocomoestabelecidonoinstrumentocontratual;
6.1.3.Promoveroacompanhamentoeafiscalizaçãodofornecimentodosônibusescolares,sobo
aspectoquantitativoequalitativo,anotandoemregistropróprioasfalhasdetectadas;
6.1.4.ComunicarprontamenteàCONTRATADAqualqueranormalidadenoobjetodoinstrumento
contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e
condiçõesestabelecidasnoTermodeReferência;
6.1.5.NotificarpreviamenteàCONTRATADA,quandodaaplicaçãodesançõesadministrativas.
6.1.6.Verificararegularidadefiscaletrabalhistadofornecedorantesdosatosrelativosàfirmatura
e gestãocontratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e
juntadoaosautos,comainstruçãoprocessualnecessária.
6.2.CompeteàCONTRATADA:
6.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos
encargosquelhesãoconfiados;
6.2.2.AssinaraAtadeRegistrodePreços,bemcomooinstrumentocontratualdeladecorrente;
6.2.3.Tomartodasasprovidênciasnecessáriasparaofielcumprimentodasdisposiçõescontidasno
Termo de Referência, no edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive no que se refere ao
cumprimentodasregrasdocontroledequalidadeequantoaocompromissodefornecimentodos
quantitativosregistrados,atendendoàssolicitaçõesdecomprasdosórgãosparticipantesdecompra
nacional;
6.2.4.Entregarosônibusescolaresno(s)prazo(s)máximo(s)edemaiscondiçõesdescritasnoTermode
Referência–AnexoI,doEdital;
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6.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto do
editaleseusAnexos,emqueseverificaremvícios,defeitos,ouincorreçõesresultantesdosprodutos
empregadosoudaexecuçãodeserviços;
6.2.6.Responder,integralmente,porperdasedanosquevieracausaràCONTRATANTE,ausuários
beneficiários dos produtos fornecidos, ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou
culposa,suaoudosseusprepostos,independentementedeoutrascominaçõescontratuaisoulegais
a que estiver sujeita, inclusive no que se refere às disposições do Estatuto da Criança e do
Adolescente(Lein.º8.069/1990),quandoforocasoenoquecouber;
6.2.7. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam
fabricantes,técnicosouquaisqueroutros;
6.2.8.Manterdurantetodaaexecuçãodoobjetodapresentelicitação,emcompatibilidadecomas
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e seus
Anexos;
6.2.9.InformaraoÓrgãoGerenciadorouàCONTRATANTE,conformeocaso,aocorrênciadefatos
quepossaminterferir,diretaouindiretamente,naregularidadedofornecimento.
6.2.10.Executartodososserviçoscommãodeobraqualificada,devendoaCONTRATADAcumprir
comtodasasnormastécnicasdaABNT,relativasaosprocessosdefabricaçãoobjetosdoTermode
Referência(AnexoIdoEdital),noquecouber;
6.2.11.EncaminharlaudoseprestarasinformaçõesrequisitadaspeloÓrgãoGerenciadornoprazo
estabelecido, inclusive quanto ao planejamento da produção e ao atendimento aos contratos
decorrentesdautilizaçãodaAtadeRegistrodePreços.
CLÁUSULASÉTIMA–DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS
7.1.CometeinfraçãoadministrativanostermosdaLein.º8.666/1993edaLein.º10.520/2002,a
CONTRADAque:

a)
Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta
contratação;
b)

Ensejaroretardamentodaexecuçãodoobjeto;

c)

FraudarnaexecuçãodoContrato;

d)

Comportarsedemodoinidôneo;

e)

Cometerfraudefiscal;
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f)

Nãomantiveraproposta.

7.2.TambémficamsujeitasàspenalidadesdoArt.87,IIIeIVedaLei8.666/1993,aCONTRATADAque:
a)
Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimentodequaisquertributos;
b)

Tenhapraticadoatosilícitosvisandoafrustrarosobjetivosdalicitação;

c)
Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitospraticados.
7.3.PelainexecuçãototalouparcialdesteContrato,incluindoashipótesesconstantesdosubitem
7.1., a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções,segundoagravidadedafaltacometida:
I
Advertênciaescrita:quandosetratardeinfraçãoleve,ajuízodafiscalização,nocasode
descumprimentodasobrigaçõeseresponsabilidadesassumidasneste
Contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,
desdequenãocaibaaaplicaçãodesançãomaisgrave;
II

Multas:

a)
multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos bens
entreguescomatraso.Decorridos30(trinta)diasdeatraso,aCONTRATANTEpoderádecidirpela
continuidadedaaplicaçãodamultaoupelarescisãocontratual,emrazãodainexecuçãodoobjeto.
b)
multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de
atraso,observadoomáximode2%(doisporcento),nocasodeinobservânciadoprazofixadopara
apresentaçãodagarantiacontratualaqueserefereaCláusulaNonadesteContrato,seforocaso.
c)
multamoratóriade0,3%(trêsdécimosporcento)pordiasobreovalordosônibusque
estiverememdesacordocomascondiçõesdegarantiadoproduto,limitadaa10%(dezporcento)
dovalordessesbens.
d)
multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de
habilitaçãoequalificaçãoexigidasnoinstrumentoconvocatório,aqualserácalculadasobreovalor
totaldaparcelanãoadimplidadoContrato.
e)
multacompensatóriade10%(dezporcento)aplicadadeformaproporcionalàobrigação
inadimplida,emcasoderescisãoporinexecuçãoparcialdoobjeto.
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f)
multacompensatóriade20%(vinteporcento)sobreovalortotaldoContrato,nocasode
rescisãoporinexecuçãototaldoobjeto.
III
 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração,peloprazonãosuperiora2(dois)anos;
IV
Impedimentodelicitarecontratarcomoentefederadodoórgão/entidadeCONTRATANTE
edescredenciamentodorespectivosistemalocaldecadastramentodefornecedoresaqueserefere
oincisoXIVdoart.4ºdaLein.º10.520/02,peloprazodeaté5(cinco)anos;
V
DeclaraçãodeinidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministraçãoPúblicaenquanto
perduraremosmotivosquedeterminaramsuasançãoouatéquesejapromovidaasuareabilitação
peranteaprópriaautoridadequeaplicouasanção,queseráconcedidasemprequeaCONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
combasenoincisoanterior.
7.4. Aaplicaçãodequaisquerdaspenalidadesprevistasrealizarseáemprocessoadministrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observandose o procedimento
previstonaLei8.666/1993e,subsidiariamente,naLei9.784/1999.
7.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em
consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos
abstratamenteprevistosàhipótese,agravidadeerecorrênciadacondutadoinfrator,asuficiênciaà
reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da
pena,bemcomoodanocausadoàCONTRATANTE,observadososprincípiosdarazoabilidadeeda
proporcionalidade.
7.6.
si.

Aspenalidadesdemultaoriundasdefatosdiversosserãoconsideradasindependentesentre

7.7. AssançõesdemultapodemseraplicadasàCONTRATADAjuntamentecomadeadvertência,
suspensãotemporáriaeadeclaraçãodeinidoneidadeparalicitarecontratarcomaAdministração
daCONTRATANTE.
7.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à
publicidadedosatospraticadospelaAdministração.
CLÁUSULAOITAVA–DOPAGAMENTO

8.1. Para habilitarse ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a 1ª via da
NotaFiscaldeVendas/Faturajuntamentecomacomprovaçãodeentrega.
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8.2.Opagamentoseráefetuado,pelaCONTRATANTE,noprazodeaté20(vinte)dias,contadoapóso
cumprimentodetodasasetapasaseguir:apresentaçãodacobrançaprevistanoitem8.1;atestodo
recebimentodoprodutopelofiscaldoContrato;eaprovaçãodadocumentaçãocomprobatóriapelo
setorresponsávelpelagestãodoContrato,umavezquetenhamsidocumpridostodososcritériose
condiçõesestabelecidosnesteContrato,noTermodeReferênciaeseusEncartes.
8.3.Qualquerdosdocumentoscitadosnoitem8.1acimaqueapresentarincorreçãoserádevolvido
à CONTRATADA, para regularização, reiniciandose novos prazos para pagamentos, a contar da
reapresentaçãodevidamentecorrigida.
CLÁUSULANONA–DAGARANTIA
9.1.ACONTRATADA,comogarantiadocumprimentointegraldetodasasobrigaçõescontratuais
ora assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, deverá
prestargarantianamodalidadedecauçãoemdinheirooutítulosdadívidapública,segurogarantia
ou fiança bancária, em montante correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor global deste
Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias após sua assinatura, observadas as condições
previstasnaLein.º8.666,de1993.
CLÁUSULADÉCIMA–DARESCISÃO
10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sançõesaplicáveis.
10.2.Oscasosderescisãocontratualserãoformalmentemotivados,asseguradoseàCONTRATADAo
direitoàpréviaeampladefesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
previstanoart.77daLein.º8.666,de1993.
CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA–DOSACRÉSCIMOSESUPRESSÕES
11.1.ACONTRATADAobrigaseaaceitarosacréscimosousupressõesdoobjetodesteContrato
quesefizeremnecessários,atéolimitefacultadopelaregradoParágrafo1º,artigo65daLeinº
8.666/93ealteraçõesposteriores,podendoasupressãoexcedertallimite,desdequeresultante
deacordoentreoscelebrantes,nostermosdoParágrafo2º,IncisoIIdomesmoartigo,conforme
redaçãointroduzidapelaLeinº9.648/98.
CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA–DAPUBLICAÇÃO
12.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na
imprensalocalounosmeiosoficiaisdedivulgação,noprazoprevistonaLein.º8.666,de1993.
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CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA–DOFORO
13.1.OForoparasolucionaroslitígiosquedecorreremdaexecuçãodesteContratoseráodaSeção
Judiciária Federal em que se situa a CONTRATANTE, ou na sua ausência, na jurisdição local
competenteparalitígiosemqueaUniãoFederalseconstituaemparteinteressada.
E,porestaremassimjustosecontratados,assinamopresenteinstrumentoem03(três)viasde

igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas
abaixoidentificadas,queatudoassistiramequetambémosubscrevem.


GUSTAVOROSSINOGUEIRA

ISRAVANLEMOSBARCELOS
P/contratante

P/Contratada





TESTEMUNHAS

1____________________________________2____________________________________
CPF:
CPF:
RG:RG:







Página 9 de 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J2FPPT+OSBGYJJPQALHQNW

Esta edição encontra-se no site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Ibirapitanga

Segunda-feira
29 de Abril de 2019
37 - Ano - Nº 1952

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64

CONTRATO Nº. 0129/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA
MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA E A EMPRESA J. DE O. RIOS - ME, COMO A SEGUIR
SE DESCREVE:

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS BARCELOS, brasileiro, casado, médico,
portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 02.539.279-43 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34,
residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos, s/nº, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, doravante designado
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa: J. DE O. RIOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ/MF. 29.399.727/0001-75, localizada na Avenida Itabuna, 1668, Sala A – Centro – CEP: 45.653-160 – IlhéusBA, neste ato representado pela(o) Sr(a). JOEZEM DE OLIVEIRA RIOS, brasileiro, portador do RG n.º 5.173.612-80
– SSP/BA, no inscrito no CPF/MF. sob o nº 526.605.595-20, doravante denominado CONTRATADO, resolvem
celebrar o presente contrato em decorrência do resultado da licitação na modalidade CARTA CONVITE N˚ 04/2019
realizado por meio do processo administrativo nº 0039/2019, homologada por despacho do Exmº Prefeito datado de
11 de março de 2019 e publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas normas da Lei nº 10.520/2002
e a Lei 8.666/93 e alterações posteriores do Decreto Municipal 044/2011 e do instrumento convocatório, aplicando-se
a este contrato suas disposições irrestritas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é a contratação de Empresa para execução de serviços mecânicos nos veículos
pertencente a este município.
1.2 Os serviços e os preços estão descritos na planilha anexa à qual é parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
2.1 Prazo de Entrega:
2.1.1 A Contratada se compromete a atender as necessidades da Contratante efetuando os serviços conforme os
prazos de entrega e condições previstas deste Contrato.
2.1.2 Os itens definidos pela Contratada como adequados para atender o presente Contrato e os prazos de entrega
previstos no Anexo poderão ser alterados, desde que acordado pelas Partes e formalizado através de Termo Aditivo.
2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço deste Contrato, não implicando em
compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas.
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos ou serviços serão entregues nas unidades determinadas pelo setor de compras
por ocasião do pedido conforme especificados na requisição assinada pelo funcionário responsável pelo setor de
compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos ou serviços deverão ser executados ou fornecidos nas
condições conforme descrito no Contrato.
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os serviços ou Produtos quanto à sua conformidade com as
especificações do Pedido
2.2.3 Os prazos de entrega estabelecidos em cada Pedido deverão ser considerados improrrogáveis. Caso um
Pedido não seja entregue no prazo especificado, a contratante poderá cancelar o Pedido e pleitear indenização da
Contratada ou aceitar as entregas e reter dos pagamentos as indenizações pré-fixadas, conforme item abaixo,
independentemente de notificação prévia pela contratante a respeito do descumprimento.
2.2.4 A Contratada deverá notificar imediatamente a contratante, por escrito, sobre qualquer atraso e
simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao motivo e/ou extensão do atraso, bem como sobre todas
as medidas que serão tomadas a fim de evitar tal atraso ou acelerar a entrega. No caso de atraso na entrega, a
contratante terá direito, sem prejuízo de qualquer outra medida, a indenização pré-fixada e não compensatória, no
valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Pedido para cada semana de atraso, até o máximo de 10% (dez por
cento). A contratante deverá comunicar sua decisão de reter o pagamento das indenizações no mais tardar até a
data da primeira fatura após o atraso. Tais indenizações serão devidas independentemente do direito da contratante
de pleitear outros danos que eventualmente venham a sofrer, relacionados à inexecução do Contrato por parte da
Contratada.
2.6.2 Caso haja a necessidade de fornecimento de certificados de qualidade para os Produtos da Contratada, esta os
enviará assim que solicitados pela contratante.
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2.6.3 As quantidades constantes do Anexo representam previsão de consumo de meses, não existindo compromisso
de aquisição pela contratante.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato é celebrado pelo prazo determinado de 18 de março a 30 de junho de 2019, podendo ser
prorrogado mediante ajuste entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), 4.2 O valor a ser pago pela
contratante à Contratada será na totalidade de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais).
4.3 Nos valores especificados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, tais como materiais,
administração, impostos, taxas, seguros, encargos trabalhistas/sociais/fiscais, municipais/estaduais e federais.
4.4 Os preços dos Produtos objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto quando houver
aumentos nos preços dos Atacadistas distribuidores que interfiram no equilíbrio financeiro deste contrato
4.5 Os preços só poderão ser atualizados monetariamente mediante negociação entre as Partes e celebração
de Termo Aditivo.
4.6 Caso ocorram mudanças na legislação vigente que venham a alterar as condições de fornecimento constantes
deste Contrato, o mesmo será suspenso para avaliação da viabilidade de sua manutenção, caso seja do interesse de
ambas as Partes.
CLAÚSULA QUINTA – DA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

03.08.08
2.013
3.3.9.0.39.00
01

Secretaria de Educação
Gestão das Ações do Ensino Fundamental e Infantil
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Educação 25%
Valor R$ 40.000,00

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

03.09
2.027
3.3.9.0.39.00
02

Fundo Municipal de Saúde
Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde 15%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Saúde 15%
Valor R$ 25.000,00

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

03.10
2.038
3.3.9.0.39.00
00

Secretaria de Desenvolvimento Social
Gestão das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ordinário
Valor R$ 11.000,00

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

03.08.08
2.013
3.3.9.0.30.00
01

Secretaria de Educação
Gestão das Ações do Ensino Fundamental e Infantil
Material de Consumo
Educação 25%
Valor R$ 30.000,00

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

03.09
2.027
3.3.9.0.30.00
02

Fundo Municipal de Saúde
Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde 15%
Material de Consumo
Saúde 15%
Valor R$ 15.000,00

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

03.10
2.038
3.3.9.0.30.00
00

Secretaria de Desenvolvimento Social
Gestão das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social
Material de Consumo
Ordinário
Valor R$ 8.000,00

CLÁUSULA SEXTA – FATURAMENTO
6.1 A emissão das Notas Fiscais será a cada entrega efetuada pela contratada.
6.2 Os pagamentos serão efetuados pela contratante, após aprovação das respectivas faturas e serão
efetuados mediante depósito em rede bancária a favor da Contratada, servindo o comprovante de depósito
como prova do pagamento.
6.3 A constatação de quaisquer irregularidades em faturas já quitadas motivará o ressarcimento dos valores
pagos indevidamente, corrigidos desde a data do pagamento.
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CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
7.1 As notas fiscais resultantes dos fornecimentos serão emitidas pela Contratada para cada Contratante e serão
pagas no prazo de (10) dias, contados da apresentação das notas fiscais:
7.2 A contratante terá o direito de reter os pagamentos caso a Contratada não cumpra as condições de cada Pedido.
Nestes casos, a Contratada não poderá pleitear juros (nem mesmo sobre uma parte do preço), penalidades ou
qualquer outro tipo de pagamento.
7.3 A ausência de qualquer rejeição expressa de uma nota fiscal não significará a aceitação dos Produtos por parte
da contratante. Esta aceitação, para que seja válida, deverá ser expressa e explícita.
6.4 Em razão do meio de pagamento convencionado, a Contratada renuncia neste ato de forma irrevogável e
irretratável, à faculdade de emissão de duplicatas prevista no art. 2º da Lei 5.474/68, em decorrência dos
faturamentos pelos Serviços prestados nos termos do Contrato.
7.5 Ocorrendo indevida emissão de duplicatas em afronta ao estabelecido na presente cláusula, a Contratada se
obriga a providenciar de imediato a devida baixa ou resgate do título de crédito.
7.6 Havendo o apontamento ou efetivação de protestos de duplicatas indevidamente sacadas contra a contratante, a
Contratada responsável providenciará as respectivas cartas de anuência, diligenciando idêntica providência junto aos
terceiros envolvidos, no caso de endosso.
7.7 A Contratada responsável responderá por eventuais danos de ordem moral e material que a contratante vier a
sofrer em decorrência de protesto de duplicatas emitidas em desatenção à expressa vedação contida nesta cláusula.
7.8 Além da previsão contida no item anterior, a Contratada arcará com as despesas que forem efetuadas para a
sustação ou cancelamento do protesto, inclusive, custas judiciais e honorários advocatícios. Nesses casos, a
Contratada autoriza a contratante, desde já, de forma irrevogável e irretratável, a descontar ou compensar créditos
futuros que venham a ter ou cobrar por meio de notificação para pronto pagamento no valor correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Pagar pontualmente pelo fornecimento.
8.2 Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou alterações a serem adotadas
sobre assuntos relacionados a este Contrato.
8.3 Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis dúvidas
existentes.
8.4 Liberar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais onde serão feitas as entregas, quando em áreas
internas da contratante.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar os serviços com integral observância das disposições contratuais, obedecendo rigorosamente as
informações fornecidas pela contratante em estrita obediência às leis e exigências das autoridades federais,
estaduais e municipais, isentando a contratante de quaisquer responsabilidades pelo seu descumprimento.
9.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as especificações
técnicas previstas no Edital, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste Contrato.”
9.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades desenvolvidas pela
contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais atrasos nos fornecimentos, salvo fatos
imprevisíveis de definição exclusiva da contratante. Ocorrendo feriados, as entregas poderão ser feitas
antecipadamente ou posteriormente, com prévia comunicação entre as Partes.
9.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados às Contratantes
ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, bem como
pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE
10.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela contratante, referentes a know-how da
contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as informações técnicas, documentos e dados,
deverão ser tratadas como confidenciais e não deverão ser divulgadas a terceiros sem autorização prévia, por
escrito, da contratante durante pelo menos 05 (cinco) anos contados a partir da data de divulgação à Contratada.
Tais informações deverão ser usadas exclusivamente para a execução de cada Pedido ou na elaboração de ofertas
ou cotações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
11.1 A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela administração
através da portaria 025/2018 de 07 de fevereiro de 2018, onde seus membros fará a fiscalização em conjunto ou
isoladamente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará
ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for
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necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para o fim de eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela
CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar a compra dos produtos realizar o ateste das notas fiscais/faturas
correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MULTAS CONTRATUAIS
12.1 A mora de qualquer das Partes no cumprimento de quaisquer obrigações contratualmente estabelecidas
sujeitará a Parte infratora ao pagamento de uma multa não compensatória de 2 % (dois por cento) sobre a obrigação
em atraso, respondendo a Parte infratora, ainda, pelos danos e prejuízos a que der causa, bem como pelo
pagamento das verbas relativas a honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais que se
apresentarem.
12.2 O pagamento de qualquer valor a título de multa não exime a Parte infratora de ressarcir integralmente a Parte
inocente os danos e prejuízos efetivamente suportados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
13.1 Se a Contratada ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em parte, em
consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato à Contratante e ratificar por
escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de pedido de recuperação judicial, extrajudicial
e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei 11.101, de 9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 15 (quinze) dias de
antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
14.2 Às Contratantes é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou carta de
rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do cumprimento de todos os encargos
fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do presente Contrato, ficando o pagamento das parcelas
restantes condicionado ao atendimento desta condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
15.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
15.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho ilegal de
crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
15.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de idade, nos termos
da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
15.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais prejudiciais à sua
formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais e serviços perigosos ou
insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerado este o
período compreendido entre as 22 h e 5 h.
15.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar as Condições Gerais de Compra, a
Contratada se compromete a observar os princípios morais e éticos que devem reger todas as relações entre as
Partes, a respeitar os valores fundamentais da contratante e a dar ciência e acompanhar o cumprimento do “Código
de Conduta” por parte dos seus empregados alocados para a execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIAS
16.1 A Contratada garante todos os seus serviços por período de 90 (noventa) dias. Caso algum Produto seja
rejeitado pelas áreas de inspeção da contratante, a mesma se compromete a substituí-lo imediatamente e sem ônus
para a contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
18.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor, devidos pela
contratante, salvo mediante autorização por escrito da contratante.
18.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela contratante a subcontratar parte de suas obrigações a
terceiros, tal subcontratação deverá
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fornecer-lhes todas as informações relativas às exigências da contratante, que se reservam no direito de recusar
quaisquer subcontratados da contratada que não estejam em conformidade com estas condições.
ocorrer sob sua exclusiva e total responsabilidade. A Contratada deverá informar a todos os subcontratados a
respeito das cláusulas deste Contrato, bem como aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as
informações relativas às exigências da contratante, que se reservam no direito de recusar quaisquer subcontratados
da Contratada que não estejam em conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FRAUDE
19.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com relação ao
recebimento de quaisquer recursos pela contratante. A Contratada garante que não deu e que não dará quaisquer
gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em pagar comissão a qualquer empregado, agente,
funcionário, ou representante da contratante relacionado a este Contrato ou qualquer outro contrato firmado com a
contratante. Se a Contratada ou qualquer pessoa, agindo em seu nome, estiver descumprindo as previsões acima
definidas, a contratante poderão (i) rescindir o Contrato e receber da Contratada o montante de quaisquer prejuízos
sofridos pela contratante, resultantes de tal rescisão; ou (ii) ser totalmente ressarcidas pela Contratada por qualquer
prejuízo sofrido pela contratante em consequência de qualquer violação desta cláusula, independentemente da
rescisão ou não do pedido em questão.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da contratante em razão
do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou trocas, sendo que o seu descumprimento
acarretará, além das sanções administrativas, a responsabilidade por perdas e danos.
20.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou mesmo securitizá-lo,
sem o prévio e expresso consentimento da contratante, sob pena de ensejar justo motivo para rescisão do presente
Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
20.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que possa prejudicar o
regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser comunicado imediatamente à outra Parte,
sempre por escrito.
20.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe asseguram este
Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época subsequente ou em idêntica
ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente para a repetição do ato tolerado e nem criará
quaisquer direitos para quaisquer das Partes.
20.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as obrigações das
Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e revogado todo e qualquer entendimento
ou ajuste não consignado neste Contrato.
20.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente Contrato são seus
representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos atos constitutivos, e que possuem
plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
20.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as demais, devendo a
cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as Partes aos mesmos resultados
econômicos e jurídicos almejados.
20.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da contratante, ou a qualidade de Contratada, em quaisquer atividades
de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios diversos, impressos, homepage, etc., sob
pena de imediata rescisão do Contrato e indenização pelos prejuízos eventualmente causados às Contratantes,
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, salvo com a expressa autorização da
contratante;
20.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não limitadas, às
hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de qualquer uma delas;
20.10 Nada no Contrato poderá ser interpretado como tendo as Partes, estabelecido qualquer forma de sociedade ou
associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das Partes com as suas obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.
20.11 Nível de Serviço – A Contratada garantirá um nível de atendimento dos Pedidos de no mínimo 95%,
respeitando as datas de entregas nelas previstas.
20.11.1 A cada 1% abaixo da meta aqui definida será aplicada a Contratada uma multa de 0,2% sobre o faturamento
do mês da ocorrência da não conformidade. A penalidade não será aplicada durante o primeiro mês de vigência,
entretanto, as impontualidades ocorridas no período serão notificadas a Contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ubatã Estado da Bahia, como o competente para dirimir qualquer
questão pertinente a este Contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado.
As Partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para quem se operem os efeitos legais e
jurídicos decorrentes.
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Ibirapitanga - Bahia, 18 de março de 2019

PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBIRAPITANGA, publica o presente contrato em local apropriado, para que seja
dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 18 de março de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

J. DE O. RIOS - ME
CNPJ/MF. 29.399.727/0001-75
JOEZEM DE OLIVEIRA RIOS
RG n.º 5.173.612-80 – SSP/BA
CPF: n.º 526.605.595-20
Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
ISRAVAN LEMOS BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:

1.______________________________________

2._________________________________
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CONTRATO Nº. 0130/2019
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, OKEY
MED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga –
Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS BARCELOS , brasileiro,
casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 0253927943 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.
433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos, s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA,
doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: OKEY MED – DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA, localizada na Trav. Professor Alicio
Queiroz, 106 – Centro – Itabuna – Ba, CEP 45.600-310 representada pelo Sr. JOÃO MARINHO
GALVÃO BISNETO, portador do RG. 599822090 – SSP/BA e CPF/MF. 647.041.225-49, doravante
denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial 14/2019, e disposições da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Lei 10.520/02,e Decreto Municipal 044/2011,
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Medicamentos, Material Penso, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município, autorizado pelo despacho
constante do Processo Administrativo Nº. 033/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de forma parcelada,
de Medicamentos Injetáveis e Inaláveis, Farmácia Básica, Mental, Materiais Descartáveis Pensos e
Soluções, para atender as Unidades de Saúde da Família e o Hospital Dr. Edvaldo Magalhães
Nascimento, neste Município referente aos LOTES I, II, III, IV e V para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme itens e quantidades descritas na planilha.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ENTREGAS
2.1 – Os medicamentos deverão ser entregues parceladamente no local determinado pela Secretaria
Municipal as Saúde de Ibirapitanga, até 3 (três) dias após a Autorização de Fornecimento, as quais
serão encaminhadas via fax ou e-mail.
2.2 – A data de validade dos medicamentos não poderá ser inferior a 12 meses contados a partir da
data de entrega dos mesmos.
2.3 – A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos, o Certificado
de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produto emitida pela Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, dentro do prazo de validade.
2.4 – Deverá apresentar também, no ato da entrega dos medicamentos, o Certificado de Registro de
Produto de cada medicamento, que poderá ser emitido via internet, no site da ANVISA, dentro do
prazo de validade.
2.5 – Todas as despesas relacionadas com as entregas correrão por conta do Fornecedor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelas compras, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 2.471.999,94 (Dois
milhões quatrocentos e setenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro
centavos).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em parcelas, atestado pela administração,
mediante apresentações das Notas Fiscais tipo DANF juntamente com a compra legal na Agencia
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
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0070-1 e Conta Corrente 52.906-0 Banco do Brasil em nome da Empresa contratada. OKEY MED
– DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA
CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade

3.09

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE

Atividade

2.027

GESTÃODASAÇÕESDOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.30.00
02–SÁUDE15%

MATERIALDECONSUMO
VALORR$

Unidade

3.09

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE

Atividade

2.028

GESTÃODASAÇÕESDOPROGRAMASAÚDEFAMILIARPSF

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.30.00
14SUS

MATERIALDECONSUMO
VALORR$

Unidade

3.09

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE

Atividade

2.029

GESTÃODASAÇÕESDOPROGRAMADEFARMÁCIABÁSICAPFB

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.30.00
14SUS

MATERIALDECONSUMO
VALORR$

Unidade

3.09

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE

Atividade

2.029

GESTÃODASAÇÕESDOPROGRAMADEFARMÁCIABÁSICAPFB

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.32.00
14–SUS

OUTROSMATERIAISPARADISTRIBUIÇÃOGRATUITA
VALORR$
247.200,00

Unidade

3.09

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE

Atividade

2.031

GESTÃODASAÇÕESDOPABPISODEATENÇÃOBÁSICA

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.30.00
14SUS

MATERIALDECONSUMO
VALORR$

Unidade

3.09

Atividade

2.035

ElementodeDespesa
Fonte

14SUS

3.3.9.0.30.00

1.112.399,00

370.800,94

247.200,00

247.200,00

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE
GESTÃODASAÇÕESDOHOSPITAL/SIASUS
MATERIALDECONSUMO
VALORR$

247.200,00

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, de acordo com as
necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula primeira , de acordo com a proposta
apresentada anexada ao contrato ;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.
II - do CONTRATANTE:
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
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a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na
cláusula quarta;
b) receber o(s) produtos(s) descritos na Cláusula primeira de acordo com a planilha .
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que
não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com
a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento
de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo
Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o
assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência de 18 de março a 31 de dezembro de 2019.
CLAÚSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas nos
termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequências da inexecução total ou parcial.
Parágrafo primeiro - a fiscalização da execução do contrato, caberá a comissão de fiscalização,
nomeada pela portaria 025/2018 de 07 de fevereiro de 2018.
Parágrafo segundo - a contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer
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todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e
que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
Parágrafo terceiro - a instituição e a atuação da fiscalização pelo contratante não exime a contratada
de manter fiscalização própria, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à
fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom
desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.
Parágrafo quarto - o representante da contratante: anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
Parágrafo quinto - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
contratante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o fórum do Município de Ubatã - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 18 de março de 2019

Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica
o presente contrato em local apropriado, para que seja
dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos
de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga-Ba, 18 de março de
2019
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
ISRAVAN LEMOS BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Testemunhas:

1.___________________________________

OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ/MF Nº. 11.311.773/001-05
JOÃO MARINHO GALVÃO BISNETO
CPF/MF. 647.041.225-49
RG. 59.98.22.090 – SSP/BA

2.___________________________________
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CONTRATO Nº. 0131/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, GGC
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga –
Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS BARCELOS , brasileiro,
casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 0253927943 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.
433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos, s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e,
do outro lado, doravante designado CONTRATANTE e a Empresa: GGC DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ/MF. 03.528.482/0001-45, Localizada na Rua Gilvan Fernandes,
188 – Loja 1 – Quadra13 – Lote 22 – Loteamento Cond. Via Norte II – Galpões CEP 42.7000-000 –
Lauro de Freitas, Bahia, Representado neste ato pelo Sr. CHARLTON DOS SANTOS COSTA,
portador do RG. 1273119207 – SSP/BA e CPF/MF. 031.655.185-64, doravante denominado
CONTRATADO, com base no Pregão Presencial 14/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21
de junho de 1993 e suas alterações, e Lei 10.520/02,e Decreto Municipal 044/2011, resolvem celebrar
o presente Contrato de Fornecimento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
do município, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo Nº. 033/2019, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de forma parcelada,
de Medicamentos e material Odontológico referente ao lote VI e VIII, para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme itens e quantidades descritas na planilha.
LOTEVIMEDICAMENTOSPARAFARMÁCIAHOSPITAL
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

MARCA

VLUNITARIO

VL.TOTAL

1

ACETAZOLAMIDA250MG

COMP

500

UNIAOQUIMICA

0,86


430,00

2

ACICLOVIR200MG

COMP

4.000

UNIAOQUIMICA

0,70


2.800,00

3

ÁCIDOACETILSALICÍLICO100MG

COMP

5.000

IMEC

0,10

4

ÁCIDOACETILSALICÍLICO500MG

COMP

2.000

IMEC

0,10

5

ÁCIDOFÓLICO5MG

COMP

5.000

HIPOLABOR

0,15


750,00

6

ÁCIDOFÓLICOSOLUÇÃOORAL0,2MG/ML

FR

50

NATULAB

14,56


728,00

7

ÁCIDOSALICÍLICOpomada5%

TUBO

20

HYPERMACAS

41,10


822,00

8

ALBENDAZOL400MG

COMP

5.000

PRATIDONADUZZI

0,90


4.500,00

9

ALBENDAZOLSUSPENSÃO

FR

500

PRATIDONADUZZI

3,00


1.500,00

10

ALENDRONATODESÓDIO10MG

COMP

1.000

UNIAOQUIMICA

3,63


3.630,00

11

ALENDRONATODESÓDIO70MG

COMP

1.000

LEGRAND

1,09


1.090,00


500,00

200,00
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12

ALOPURINOL100MG

COMP

1.000

PRATIDONADUZZI

0,17


170,00

13

ALOPURINOL300MG

COMP

1.000

PRATIDONADUZZI

0,42


420,00

14

AMBROXOLADULT.XPE

UNIDADE

500

FARMACE

3,70

15

AMINOFILINA100MGCPR

COMP

2.000

HIPOLABOR

0,17

16

AMIODARONA200MG

COMP

3.000

GEOLAB

0,88


2.640,00

17

AMOXICILINA+CLAVULANATODE
POTÁSSIO500MG/125MG

COMP

5.000

ACHE

2,73

13.650,00

18

AMOXICILINA+CLAVULANATODE
POTÁSSIOSUSP.ORAL50MG/12,5MG/ML

FR

500

PRATIDONADUZZI

17,90


8.950,00

19

AMOXICILINA250MG150MLSUSP.

FR

500

PRATIDONADUZZI

14,20


7.100,00

20

AMOXICILINA250MG60MLSUSP.

FR

1.000

PRATIDONADUZZI

8,87


8.870,00

21

AMOXICILINA500MGCP

COMP

10.000

PRATIDONADUZZI

0,38


3.800,00

22

AMPICILINA500MGCPS

UNIDADE

5.000

PRATIDONADUZZI

0,59


2.950,00

23

AMPICILINASUSPENSÃO

FR

500

PRATIDONADUZZI

7,92


3.960,00

24

ANLODIPINO,BESILATO5MG

COMP

10.000

GEOLAB

0,07

25

ANLODIPINO10MG

COMP

5.000

GEOLAB

0,21

26

ARGIROLGOTAS

UNIDADE

86

ALLLEGRAN

17,29

27

ATENOLOL100MG

COMP

3.000

PRATIDONADUZZI

0,14


420,00

28

Atenolol25mg

COMP

2.000

PRATIDONADUZZI

0,10


200,00

29

ATENOLOL50MG

COMP

1.000

PRATIDONADUZZI

0,10


100,00

30

Atensina0,200mg

COMP

1.000

BOEHRINGER

0,45


450,00

31

Atensina0,100mg

COMP

1.000

BOEHRINGER

0,38


380,00

32

ATROVENTGOTAS

UNIDADE

250

BOEHRINGER

38,75


9.687,50

33

AZITROMICINA500MG

COMP

4.000

PRATIDONADUZZI

1,63


6.520,00

34

AZITROMICINApóparasuspensãooral
40mg/ml

FR

400

PRATIDONADUZZI

9,28


3.712,00

UNIDADE

20

CHIESI

106,18

UNIDADE

50

CHIESI

70,04

35
36

BECLOMETASONA250MCG–INALATÓRIO
USOORALSPRAY
BECLOMETASONA50MCG INALATÓRIO–
USONASALSPRAY


1.850,00

340,00


700,00

1.050,00

1.486,94


2.123,60

3.502,00

509,00

1.418,00

37

BENZOATODEBENZILALOÇÃO

UNIDADE

100

IFAL

5,09

38

BENZOATODEBENZILASABON.

UNIDADE

100

KLEYHERTZ

14,18

39

BEROTECGOTAS

FR

250

PRATIDONADUZZI

6,07


1.517,50

40

Benzilmetronidazol40mg/80mLsuspensão

FR

300

E.M.S

14,83


4.449,00

41

BUSCOPAMGOTAS

FR

300

HIPOLABOR

15,82


4.746,00
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42

CAPTOPRIL25MG

COMP

5.000

GEOLAB

0,05


250,00

43

CARBONATODECÁLCIO500MG

COMP

2.000

SOBRAL

0,15


300,00

44

CARVEDILOL12,5MG

COMP

1.000

E.M.S

0,21


210,00

45

CARVEDILOL25MG

COMP

1.000

NOVAQUIMICA

0,36


360,00

46

CARVEDILOL3,125MG

COMP

1.000

LEGRAND

0,12


120,00

47

Carvedilol6mg

COMP

1.000

E.M.S

0,12


120,00

48

CEFADROXILA500MG

COMP

3.000

LEGRAND

2,73


8.190,00

49

Cefadroxila50mg/60mL

FR

300

E.M.S

22,48


6.744,00

50

CEFALEXINA(SÓDICAOUCLORIDRATO)
500MG

COMP

5.000

TEUTO

0,71


3.550,00

51

CEFALEXINA(SÓDICAOUCLORIDRATO)
susP.oral50mg/ml

FR

400

TEUTO

10,99


4.396,00

52

CETOCONAZOLXAMPU2%

FR

50

PRATIDONADUZZI

10,64


532,00

53

CIMETIDINA200MGCPR

COMP

1.000

PRATIDONADUZZI

0,33


330,00

54

CIPROFLOXACINO,CLORIDRATODE,
500MG

COMP

3.000

PRATIDONADUZZI

0,48


1.440,00

55

Ciplofloxacino250mg

COMP

2.000

E.M.S

3,82

56

CLARITROMICINA500MG

2.000

2.000

E.M.S

4,90

57

CLINDAMICINA300MG

COMP

1.000

E.M.S

1,48

58

CLINDAMICINA,CLORIDRATODE150MG

COMP

1.000

PZIFER

1,26

59

CLORANFENICOL250MGCPS

COMP

1.000

MEDLEY

0,92

60

CLORANFENICOLSUSP.

FR

200

PZIFER

16,01

61

COMPLEXOBCPR

COMP

10.000

NATULAB

0,10

62

COMPLEXOBGOTAS

FR

300

MEDQUIMICA

4,24


1.272,00

63

COMPLEXOBXAROPE

FR

300

MEDQUIMICA

4,24


1.272,00

64

DEXAMETASONA0,5MGCPR

COMP

3.000

E.M.S

0,38


1.140,00

65

DEXAMETASONAcolírio0,1%

FR

50

ACHÉ

16,12


806,00

66

DEXAMETASONACREME

TUBO

200

E.M.S

9,45

67

DEXAMETASONAELIXIR

FR

1.500

FARMACE

3,27

68

DEXCLORFENIRAMINA,MALEATODE,2MG

COMP

5.000

HYPERMARCAS

1,09


5.450,00

69

DEXCLORFENIRAMINA,MALEATODE,SOL.
ORALOUXAROPE0,4MG/ML

FR

1.000

FARMACE

2,19


2.190,00

70

DICLOFENACOGOTAS

FR

1.000

VITAMEDIC

6,55


6.550,00


7.640,00

9.800,00

1.480,00

1.260,00

920,00

3.202,00

1.000,00


1.890,00

4.905,00
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71

DICLOFENACOSÓDICOCPR

COMP

10.000

PRATIDONADUZZI

0,12


1.200,00

72

DIGOXINA0,25MG

COMP

5.000

PHARLAB

0,12


600,00

73

DIGOXINAELIXIR0,05MG/ML

FR

100

PRATIDONADUZZI

17,21


1.721,00

74

DIMETICONAGOTAS

FR

1.000

PRATIDONADUZZI

3,17

75

DIPIRONA500MGCPR

COMP

20.000

SOBRAL

0,21

76

DIPIRONASÓDICAGOTASFRS20ML

FR

2.000

FARMACE

1,50

77

ENALAPRIL10MG

COMP

10.000

GEOLAB

0,14


1.400,00

78

ENALAPRIL20MG

COMP

10.000

BELFAR

0,14


1.400,00

79

ENALAPRIL5MG

COMP

10.000

E.M.S

0,25


2.500,00

80

ERITROMICINA500MGCPR

COMP

2.000

PRATIDONADUZZI

1,75


3.500,00

81

ERITROMICINA,ESTOLATODE,SUSP.ORAL
50MG/ML

FR

300

PRATIDONADUZZI

7,28


2.184,00

82

ESCOPOLAMINASOL.ORAL10MG/ML

FR

100

HIPOLABOR

16,18


1.618,00

83

ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO10MG

COMP

2.000

PHARLAB

0,94


1.880,00

84

ESPIRONOLACTONA100MG

COMP

5.000

HIPOLABOR

0,88

85

ESPIRONOLACTONA25MG

COMP

5.000

CELLOFARM

0,35

ESTRIOLCREMEVAGINAL1MG/G

TUBO

100

SANVAL

40,94

COMP

300

WYTEH

0,62

COMP

300

MABRA

0,73

86
87
88

ESTROGÊNIOSCONJUGADOSCOMP.
REVESTIDO0,3MG
ESTROGÊNIOSCONJUGADOSCOMP.
REVESTIDO0,625MG


3.170,00

4.200,00

3.000,00


4.400,00

1.750,00

4.094,00

186,00

219,00

89

FLUCONAZOL100MG

COMP

1.000

LABORIS

1,90


1.900,00

90

FLUCONAZOL150MG

COMP

3.000

MEDQUIMICA

0,94


2.820,00

91

FUROSEMIDA40MG

COMP

20.000

GEOLAB

0,07


1.400,00

92

GENTAMICINA,SULFATODEcolírio5mg/ml

FR

50

ALLEGRAN

14,39


719,50

93

GENTAMICINA,SULFATODEpomada
oftálmica5mg/g

TUBO

30

LEGRAND

18,73


561,90

94

GLIBENCLAMIDA5MG

COMP

30.000

GEOLAB

0,05


1.500,00

95

GLICAZIDACOMP.DELIBERAÇÃO
PROLONGADA30MG

COMP

500

TORRENT

0,86


430,00

96

GLICEROL72mg

TUBO

30

BRASTERAPICA

1,37


41,10

97

GLICEROLenema120mg/ml

FR

300

JP

23,63

98

GLICLAZIDA80MG

COMP

2.000

CIFARMA

1,19

99

HIDRALAZINA25MG

COMP

3.000

PRATIDONADUZZI

0,05


150,00

100

HIDROCLOROTIAZIDA25MG

COMP

20.000

TEUTO

0,05


1.000,00

101

HIDROCORTISONACREME1%

TUBO

300

E.M.S

10,01

3.003,00


7.089,00

2.380,00
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102

HIDROX.DEALUMÍNIOSUSP

FR

2.000

SOBRAL

5,78

11.560,00

103

HIDRÓXIDODEMAGNESIO+ALUMINIO
comprimidomastigável200mg+200mg

COMP

2.000

SANOFI

0,94


1.880,00

104

HIDRÓXIDOMAGNÉSIO+HIDRÓXIDODE
ALUMÍNIOSUSP.ORAL35,6MG+37MG

FR

2.000

IMEC

4,36


8.720,00

105

IBUPROFENO200MG

COMP

5.000

PFIZER

1,65

106

IBUPROFENO300MG

COMP

5.000

GEOLAB

0,46

107

IBUPROFENO600MG

COMP

20.000

VITAMEDIC

0,45

108

IBUPROFENOSUSP.ORAL20MG/ML

FR

2.000

NATULAB

6,76

13.520,00

109

IODETODEPOTÁSSIOXPE

FR

300

SOBRAL

4,62


1.386,00

110

IPRATRÓPIO,BROMETO0,02MG/DOSE
aerossol

UNIDADE

20

BOEHRINGER

22,05


441,00

111

IPRATRÓPIO,BROMETOsoluçãoinalante
0,25mg/ml

UNIDADE

20

PRATIDONADUZZI

3,01


60,20

112

ISORDIL10MGORALCPR

COMP

5.000

E.M.S

0,42


2.100,00

113

ISORDILSUBLINGUAL20MGCPR

COMP

5.000

BIOSINTETICA

0,35


1.750,00

114

ISORDILSUBLINGUAL5MGCPR

COMP

5.000

SANVAL

0,27


1.350,00

115

ISOSSORBIDA,MONONITRATODE40MG

COMP

5.000

BIOSINTETICA

0,27


1.350,00

116

ITRACONAZOL100MG

COMP

1.000

PRATIDONADUZZI

1,30


1.300,00

117

ITRACONAZOLSOL.ORAL10MG/ML

FR

20

JANSSEN

41,86


837,20

118

IVERMECTINA6MG

COMP

1.000

VITAMEDIC

0,45

119

LEVOTIROXINASÓDICA100μg

COMP

500

MERCK

0,42

120

LEVOTIROXINASÓDICA25μg

COMP

500

MERCK

0,38

121

LEVOTIROXINASÓDICA50μg

COMP

500

MERCK

0,40

122

LIDOCAÍNAGELÉIA

UNIDADE

500

PHARLAB

5,74

123

LORATADINA10MG

COMP

5.000

GEOLAB

0,15

124

LORATADINASOL.ORAL1MG/ML

FR

1.000

MARIOL

4,61

125

LOSARTANAPOTÁSSICA50MG

COMP

5.000

GEOLAB

0,10

126

METFORMINA,CLORIDRATODE,850MG

COMP

5.000

PRATIDONADUZZI

0,17


850,00

127

METFORMINA500MG

COMP

2.000

PRATIDONADUZZI

0,15


300,00

128

METILDOPA250MG

COMP

2.000

E.M.S

0,83

129

METILDOPA500MG

COMP

2.000

E.M.S

1,21

130

METOCLOPRAMIDASOL.ORAL4MG/ML

FR

300

MARIOL

1,30


390,00

131

METOPROLOL,SUCCINATODE100mg

COMP

2.000

ASTRAZENECA

3,82


7.640,00


8.250,00

2.300,00

9.000,00


450,00

210,00

190,00

200,00

2.870,00

750,00

4.610,00

500,00


1.660,00

2.420,00
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132

METOPROLOL,SUCCINATODE25mg

COMP

2.000

MEDLEY

0,64


1.280,00

133

METOPROLOL,SUCCINATODE50mg

COMP

1.000

MEDLEY

1,56


1.560,00

134

METRONIDAZOL20MG/MLSUSP.ORAL

FR

200

E.M.S

21,65


4.330,00

135

METRONIDAZOL250MG

COMP

5.000

PRATIDONADUZZI

0,26


1.300,00

136

METRONIDAZOLCREMEOUGELÉIA
VAGINAL5,0%

TUBO

100

PRATIDONADUZZI

12,83


1.283,00

137

MICONAZOLCREMEVAGINAL2%

TUBO

100

HIPOLABOR

10,37


1.037,00

138

MICONAZOL,NITRATODEcreme2%

TUBO

50

PRATIDONADUZZI

4,48


224,00

139

MICONAZOL,NITRATODEgeloral2%

TUBO

50

JONHSON&
JONHSON

45,28


2.264,00

140

MICONAZOL,NITRATODEloçao2%

FR

20

CIMED

8,72


174,40

141

MICONAZOL,NITRATODEpó2%

FR

20

UNIAOQUIMICA

11,48


229,60

142

NEOMICINAPOMADA

TUBO

500

PRATIDONADUZZI

7,49


3.745,00

143

NIFEDIPINO10MG

COMP

2.000

GEOLAB

0,14

144

NIFEDIPINO20MG

COMP

2.000

GEOLAB

0,15

145

NISTATINASUSP.ORAL100.000UI/ML

FR

500

PRATIDONADUZZI

8,92

146

NITROFURAZONAPOMADA400GR.

FR

200

MATERCOPR

28,53

147

NOOTROPILCPR

COMP

2.000

SANOFI

1,63

148

ÓLEOMINERAL100ML

FR

800

IMEC

4,36

149

OMEPRAZOL10MG

COMP

1.000

PRATIDONADUZZI

0,21


210,00

150

OMEPRAZOL20MG

COMP

5.000

PRATIDONADUZZI

0,21


1.050,00

151

OXIBUTININA10MGCP

COMP

1.000

ASPEN

4,70

152

OXIBUTININA5MGCP

COMP

1.000

ASPEN

1,46

153

PARACETAMOL200MG/MLSOL.ORAL

FR

500

FARMACE

1,37


685,00

154

PARACETAMOL500MG

COMP

5.000

PRATIDONADUZZI

0,10


500,00

155

PASTAD´GUA

TUBO

50

RIOQUIMICA

11,22


561,00

156

PERMETRINAloção1%

FR

20

PRATIDONADUZZI

5,45


109,00

157

PERMETRINAloção5%

FR

20

IFAL

18,17

158

PERÓXIDODEBENZOÍLAgel2,5%

FR

20

AVERT

43,95

159

PERÓXIDODEBENZOÍLAgel5%

FR

20

GALDERMA

65,49

160

PIRIDOXINA50MG

COMP

2.000

BIOVEA

1,02

161

PREDNISOLONAXAROPE

FR

500

PRATIDONADUZZI

14,06


7.030,00

162

PREDNISONA20MG

COMP

5.000

CRISTALIA

0,59


2.950,00


280,00

300,00

4.460,00

5.706,00

3.260,00

3.488,00


4.700,00

1.460,00


363,40

879,00

1.309,80

2.040,00
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163

PREDNISONA5MG

COMP

5.000

CRISTALIA

0,35


1.750,00

164

PROPANOLOL40MG

COMP

10.000

PRATIDONADUZZI

0,05


500,00

165

RANITIDINA,CLORIDRATODE,150MG

COMP

2.000

MEDQUIMICA

0,29


580,00

166

SAISP/REIDRATAÇÃOORALPÓ

FR

120

NATULAB

1,14


136,80

167

SALBUTAMOL,SULFATODExarope

FR

120

PRATIDONADUZZI

2,44


292,80

168

SALBUTAMOL,SULFATODE,AEROSSOL
100μc/DOSESPRAY

FR

20

TEUTO

16,72

169

SINVASTATINA10MG

COMP

1.000

E.M.S

0,98

170

SINVASTATINA20MG

FR

2.000

PHARLAB

0,14

171

SINVASTATINA40MG

FR

3.000

SANVAL

0,31

172

SULFADIAZINA500MG

FR

100

SOBRAL

0,35

173

SULFADIAZINADEPRATApasta1%POTE
400GR.

POTE

100

PRATIDONADUZZI

8,74


874,00

174

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA40+
8MG/ML

FR

500

TEUTO

3,03


1.515,00

175

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA400+
80MG

COMP

5.000

PRATIDONADUZZI

0,23


1.150,00

176

SULFATODEMAGNÉSIOpóparasolução
oral30g

FR

20

IFAL

5,27


105,40

177

SULFATOFERROSO25MG/MLFe++SOL.
ORALGTS.

FR

100

HIPOLABOR

1,65


165,00

178

SULFATOFERROSO40MG/Fe++

FR

100

HIPOLABOR

1,65

179

TETRACICLINA,CLORIDRATODEpomada
oftálmica1%

TUBO

20

MEDLEY

38,57

186

TIABENDAZOL250MG/5ML–SUSP.ORAL

FR

20

UCIFARMA

27,30


546,00

187

TIABENDAZOL500MG

FR

20

UCIFARMA

3,57


71,40

188

TIABENDAZOLCREMEDERMATOLÓGICO
5%

TUBO

20

UNIAOQUIMICA

43,40


868,00

189

TIAMINA300MG

COMP

2.000

NATULAB

1,09


2.180,00

190

VARFARINA5MG

COMP

5.000

UNIAOQUIMICA

0,30


1.500,00

191

VARFARINASÓDICA1MG

COMP

2.000

UNIAOQUIMICA

0,27


540,00

192

VERAPAMIL,CLORIDRATODE120MG

COMP

1.000

SANDOZ

1,52


1.520,00

193

VERAPAMIL,CLORIDRATODE,80MG

COMP

1.000

PRATIDONADUZZI

0,14


140,00

QUATROCENTOSEDEZENOVEMIL,QUATROCENTOSENOVENTAENOVEREAISEOITENTAEQUATROCENTAVOS


334,40

980,00

280,00
930,00

35,00


165,00

771,40

R$419.499,84
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LOTEVIIIMATERIALODONTOLÓGICO
ITEM

UNID.

QUANT.

MARCA

1

AlavancaApicalRetano301

DESCRIÇÃO

und

6

MILENIUM

VLUNITARIO

76,08 456,48

VL.TOTAL

2

AlavancaRetaSeldinno2(Pontade
Lança)

und

12

MILENIUM

65,51 786,12

3

AlavancaSeldinno1L(Bandeirinha)

und

4

MILENIUM

65,51 262,04

4

AlavancaSeldinno1R(Bandeirinha)

und

4

MILENIUM

65,51 262,04

5

AlicatePerfuradorAinsworth

und

4

GOLGRAN

180,97 723,88

6

AlveolótomoLuerCurvo(PinçaGoiva)

und

6

GOLGRAN

172,22 1.033,32

7

AplicadordeHidróxidodeCálcio
Angulado

und

10

SSWHITE

61,06 610,60

8

ArcoParaIsolamentoAbsolutoOstby
Dobrável

und

4

MAQUIRA

21,44 85,76

9

BandejaInox22X09X1,5cm

und

20

FAVA

41,69 833,80

10

BandejaInox22X12X1,5cm

und

20

FAVA

74,59 1.491,80

11

BroqueiroAlumínioAutoclavável21
FurosFG

und

2

MAQUIRA

54,99 109,98

12

BrunidordePontaDuplaOvaladae
Piramidalno1

und

8

GOLGRAN

17,21 137,68

13

CabodeBisturino3

und

8

QUINELATO

27,90 223,20

14

CaboparaEspelhoBucal

und

60

QUINELATO

10,07 604,20

15

CaixaRetangularInox20X10X05cm

und

8

FAMI

123,99 991,92

16

CaixaRetangularInox32X16X08cm

und

8

GOLGRAN

450,05 3.600,40

17

CalcadordeHollembackno1

und

6

GOLGRAN

20,05 120,30

18

CalcadordeHollembackno2

und

6

GOLGRAN

20,05 120,30

19

CalcadordeWardno1

und

6

GOLGRAN

19,28 115,68

20

CalcadordeWardno2

und

6

GOLGRAN

19,28 115,68

21

CâmaraEscuraPortátil

und

1

ESSENCEDENTAL

427,07 427,07

22

ColgaduraIndividual

und

10

TECNODENT

8,64 86,40

23

CubaRedondaInox09X4,5cm240ml

und

4

FAVA

46,07 184,28

24

CubaRetangularcomTampaInox35X
25X04cm

und

6

FAVA

299,38 1.796,28

25

CuretadeLucasno85(CuretaAlveolar)

und

10

GOLGRAN

35,92 359,20

26

CuretaDentináriano17

und

12

GOLGRAN

23,67 284,04

27

CuretaDentináriano18

und

12

GOLGRAN

24,45 293,40

28

CuretasGraceyno0910

und

10

MILLENIUN

91,62 916,20

29

CuretasGraceyno1112

und

10

MILLENIUN

91,62 916,20

30

CuretasGraceyno1314

und

10

MILLENIUN

91,62 916,20

31

DiscoideeCleoide

und

10

GOLGRAN

21,63 216,30

32

EsculpidordeHollembackno3S

und

10

FAVA

16,06 160,60

33

EspátuladeInserçãono01

und

20

FAVA

19,50 390,00
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34

EspátuladeManipulaçãono70

und

20

GOLGRAN

35

Espátulano7

36

EspelhoBucalno05

37
38

25,38 507,60

und

12

GOLGRAN

25,23 302,76

und

100

GOLGRAN

8,86 886,00

Fórcepsno1

und

4

GOLGRAN

150,13 600,52

Fórcepsno16

und

6

GOLGRAN

150,13 900,78

39

Fórcepsno17

und

4

GOLGRAN

150,13 600,52

40

Fórcepsno18R

und

4

GOLGRAN

150,13 600,52

41

Fórcepsno18L

und

4

GOLGRAN

150,13 600,52

42

Fórcepsno65

und

2

GOLGRAN

150,13 300,26

43

Fórcepsno69

und

4

GOLGRAN

150,13 600,52

44

Fórcepsno150

und

4

GOLGRAN

150,13 600,52

45

Fórcepsno151

und

4

GOLGRAN

150,13 600,52

46

LimaparaOssono12

und

6

QUINELATO

91,86 551,16

47

PedraparaAfiarGoiva186

und

6

GOLGRAN

72,56 435,36

48

PinçaClínica

und

60

GOLGRAN

27,17 1.630,20

49

PinçaHemostáticaCurva(Pinça
Mosquito)

und

6

GOLGRAN

53,74 322,44

50

PinçaPortaGrampoPalmer

und

4

GOLGRAN

140,74 562,96

51

PlacadeVidroEspessuraMédia

und

12

PREVEN

24,95 299,40

52

PontaMorse000

und

12

HUFRIEDY

184,32 2.211,84

53

PortaAgulhaMayoHegarCurvo

und

10

GOLGRAN

62,47 624,70

54

PortaAlgodãoInox10X5,5cmPara
RolosDentais

und

6

FAVA

95,13 570,78

55

PortaAmálgamadePlástico

und

8

MAQUIRA

24,31 194,48

56

PortaMatrizToflemire

und

10

GOLGRAN

59,98 599,80

57

PoteDappenPlástico

und

10

MAQUIRA

7,12 71,20

58

PoteDappenVidro

und

10

JON

15,50 155,00

59

SeringaCarpule

und

50

FRX

83,69 4.184,50

60

Sindesmótomo

und

8

QUINALATO

75,52 604,16

61

SondaExploradorano5(Estilete)

und

60

FAVA

16,06 963,60

62

TamborInox10X10cm780ml

und

6

FAVA

148,86 893,16

63

TesouraCirurgicaTipoIrisPontaCurva

und

12

GOLGRAN

37,93 455,16

64

AdesivoparaResinaComposta4ml
(Prime&Bond2.1)

frasco

30

DENTSPLY

191,01 5.730,30

65

ÁguaDestilada5000ml

frasco

15

KOP

11,85 177,75

66

ÁguaOxigenada1000ml

litro

10

KOP

5,68 56,80

67

Agulhadescartavel30Gcurtacom100
unidades

caixa

100

NOVADFL

68

Agulhadescartavel27Glongacom100
unidades

caixa

25

NOVADFL

141,63 3.540,75

69

Álcool70o1000ml

litro

20

KOP

8,42 168,40

70

Álcool96o1000ml

71

Algodão500g

72

AnestésicoLocalcom50tubetes
Lidocaína3%comvasoconstrictor

126,69

12.669,00

litro

10

JALLES

11,06 110,60

pacote

10

NATHALIA

17,68 176,80

caixa

200

DLA

131,63

26.326,00
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73
74

AnestésicoLocalcom50tubetes
Lidocaina2%semvasoconstrictor
AnestésicoLocalcom50tubetes
Mepivacaína3%comvasoconstrictor

caixa

10

SSWHITE

110,29 1.102,90

caixa

20

NOVADFL

284,86 5.697,20

75

AnestésicoTópicoGel12g

frasco

25

NOVADFL

15,73 393,25

76

Amálgamacápsulafrascocom50
cápsulasno1,porçãode320mg

frasco

15

SDI

543,34 8.150,10

77

Amálgamacápsulafrascocom50
cápsulasno2,porçãode500mg

frasco

15

SDI

536,20 8.043,00

78

BicarbonatodeSódioemPó500g

frasco

12

MAQUIRA

50,86 610,32

79

BrocaDiamantadano1011

und

15

KAVO

18,26 273,90

80

BrocaDiamantadano1012

und

15

KAVO

18,26 273,90

81

BrocaDiamantadano1013

und

20

KAVO

18,26 365,20

82

BrocaDiamantadano1014

und

25

KAVO

18,26 456,50

83

BrocaDiamantadano1015

und

25

KAVO

18,26 456,50

84

BrocaDiamantadano1016

und

20

KAVO

18,26 365,20

85

BrocaDiamantadano1016HL

und

20

KAVO

18,26 365,20

86

BrocaDiamantadano1031

und

20

KAVO

18,26 365,20

87

BrocaDiamantadano1032

und

20

KAVO

18,26 365,20

88

BrocaDiamantadano1033

und

30

KAVO

18,26 547,80

89

BrocaDiamantadano1034

und

30

KAVO

18,26 547,80

90

BrocaDiamantadano1035

und

30

KAVO

18,26 547,80

91

BrocaDiamantadano1036

und

30

KAVO

18,26 547,80

92

BrocaDiamantadano1090

und

30

KAVO

18,26 547,80

93

BrocaDiamantadano1190

und

25

KAVO

18,26 456,50

94

BrocaDiamantadano2137

und

25

KAVO

18,26 456,50

95

BrocaDiamantadano3018HL

und

20

KAVO

18,26 365,20

96

BrocaDiamantadano3097

und

30

KAVO

18,26 547,80

97

BrocaDiamantadano3118

und

20

KAVO

18,26 365,20

98

BrocaDiamantadano3168

und

20

KAVO

18,26 365,20

99

BrocaDiamantadano3195

und

30

KAVO

18,26 547,80

100

BrocaDiamantadano3203

und

30

KAVO

18,26 547,80

101

BrocaZecrya

und

10

DENTSPLY

106,87 1.068,70

102

Cariostático12%10ml

frasco

5

BIODINAMICA

75,81 379,05

103

CompressadeGaze7,5X7,5cmcom500
compressas

pacote

150

BIOTEXTIL

28,92 4.338,00

104

CondicionadorÁcidoFosfóricoGel2,5ml

bisnaga

50

ANGELUS

625,28

105

CunhadeMadeiraColoridaTamanhos
Diversoscom100unidades

pacote

6

MAQUIRA

51,95 311,70

106

EscovaBrancaparaProfilaxia

und

15

MICRODONT

5,77 86,55

107

FilmeRadiográfico3X4cmcaixacom
150unidades

caixa

3

HERACUS

285,88 857,64

108

FiodeSuturadeseda3.0ou4.0com24
unidades

caixa

25

SHALON

94,88 2.372,00

und

10

MEDFIO

6,02 60,20

frasco

10

SOINVIE

20,78 207,80

109

FioDental100m

110

FixadorRadiográfico475ml

31.264,00
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111

FlúorTópicoGel2%200ml

frasco

15

NOVADFL

15,31 229,65

112

Formocresol10ml

frasco

5

BIODINAMICA

19,01 95,05

113

Glutaraldeído1000ml

litro

5

RIOQUIMICA

44,12 220,60

114

HidróxidodeCálcioPastaKitPastaBase
eCatalisadora(HidroC)

caixa

6

DENTSPLY

107,25 643,50

115

HidróxidodeCálcioP.A.10g

frasco

6

MAQUIRA

12,06 72,36

116

IonômerodeVidroparaRestauraçãoKit
Pó+LíquidoDentesPosteriores
(MaxxionR)

kit

60

FGM

98,70 5.922,00

117

KitAbridordeBocaSiliconecom2
unidades

Conj

6

MAQUIRA

46,79 280,74

118

KitAcabamentodeOclusaisParaResina
Compostacontendo6Brocascom
Broqueiro

Conj

5

KG

197,22 986,10

119

KitAcabamentodeGranaFinaPara
ResinaCompostacontendo7Brocascom
Broqueiro

Conj

5

KG

217,84 1.089,20

120

KitAcabamentodeGranaUltrafinaPara
ResinaCompostacontendo7Brocascom
Broqueiro

Conj

5

KG

217,84 1.089,20

121

KitEspátulasparaEsculturaemResina
Compostacontendo3espátulas

Conj

6

KOYA

331,03 1.986,18

122

LâminadeBisturino12com100
unidades

caixa

6

STARMED

66,42 398,52

123

LâminadeBisturino15Ccom100
unidades

caixa

12

SOLIDOR

72,58 870,96

124

LençoldeBorrachaAromatizado
13X13cmcom26unidades

caixa

6

MADEITEX

55,54 333,24

125

LubrificanteParaInstrumentaisdeAltae
BaixaRotação200ml(Turbina)

frasco

10

KAVO

110,59 1.105,90

126

LuvasTamanhoPcaixacom100
unidades

caixa

40

DESCARPACK

41,43 1.657,20

127

LuvasTamanhoMcaixacom100
unidades

caixa

160

DESCARPACK

41,48 6.636,80

128

MáscarasDescartáveiscomelásticocom
50unidades

caixa

25

DESCARPACK

12,26 306,50

129

MatrizdeAço0,05X5X500mm

und

20

PREVEN

2,78 55,60

130

MatrizdeAço0,05X7X500mm

und

20

INJECTA

4,87 97,40

131

MatrizdePoliéstercaixacom50
unidades

caixa

15

TDV

233,28 3.499,20

132

ÓxidodeZincoeEugenolKitPó+
Líquido(PulpoSam)

kit

6

SSWHITE

55,00 330,00

133

PapelCarbonoparaOclusãocom280
folhas(Accufilm)

caixa

6

PARKELL

388,05 2.328,30

134

ParamonoclorofenolCanforado20ml

frasco

5

BIODINAMICA

20,58 102,90

135

PastaparaAlveolite10g(Alveolex)

frasco

10

BIODINAMICA

57,23 572,30

136

PastaProfiláticaBisnaga90g

und

12

TECHNEW

30,96 371,52

137

PastilhasEvidenciadorasdeCáries/Placa
Bacterianacom60unidades

caixa

10

BIODINAMICA

19,78 197,80

138

PincelDescartávelcom100unidades
(Microbrush)

caixa

20

KGBRUSH

33,60 672,00
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139

RemovedordeManchas30ml(Tartarite)

frasco

5

FGM

167,52 837,60

140

ResinaComposta4gCorA2Dentina(Dfl
NaturalLook)

bisnaga

6

NOVADFL

80,00 480,00

141

ResinaComposta4gCorB2Dentina(Dfl
NaturalLook)

bisnaga

6

NOVADFL

80,00 480,00

142

ResinaComposta4gCorA2Esmalte(Dfl
NaturalLook)

bisnaga

10

NOVADFL

80,00 800,00

143

ResinaComposta4gCorA3Esmalte(Dfl
NaturalLook)

bisnaga

12

NOVADFL

80,00 960,00

bisnaga

10

NOVADFL

80,00 800,00

bisnaga

12

NOVADFL

80,00 960,00

bisnaga

6

RESILAB

128,28 769,68

144
145
146

ResinaComposta4gCorB2Esmalte(Dfl
NaturalLook)
ResinaComposta4gCorB3Esmalte(Dfl
NaturalLook)
ResinaComposta4gIncisal(DflNatural
Look)

147

ResinaFlowCorA2Esmalte(DflNatural
Flow)

bisnaga

2

NOVADFL

62,00 124,00

148

ResinaFlowCorA3Esmalte(DflNatural
Flow)

bisnaga

2

NOVADFL

62,00 124,00

149

ReveladorRadiográfico475ml

frasco

10

SOINVIE

20,78 207,80

150

RoletedeAlgodãocom100unidades

pacote

120

APOLO

5,45 654,00

151

SoluçãoHemostática10ml(Hemostop)

frasco

10

DENTSPLY

120,00 1.200,00

152

SugadorDescartávelcom40unidades

pacote

150

SSPLUS

13,76 2.064,00

153

TaçadeBorrachaparaProfilaxia

und

15

PREVEN

4,00 60,00

154

TiradeLixaparaResinaCompostacaixa
com150unidades

caixa

10

MAQUIRA

43,56 435,60

155

TiradeLixadeAçocom12unidades

pacote

10

MICRODONT

25,37 253,70

DUZENTOSENOVEMILREAIS

209.000,00


CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ENTREGAS
2.1 – Os medicamentos deverão ser entregues parceladamente no local determinado pela Secretaria
Municipal as Saúde de Ibirapitanga, até 5 (cinco) dias após a Autorização de Fornecimento, as quais
serão encaminhadas via fax ou e-mail.
2.2 – A data de validade dos medicamentos não poderá ser inferior a 12 meses contados a partir da
data de entrega dos mesmos.
2.3 – A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos, o Certificado
de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produto emitida pela Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, dentro do prazo de validade.
2.4 – Deverá apresentar também, no ato da entrega dos medicamentos, o Certificado de Registro de
Produto de cada medicamento, que poderá ser emitido via internet, no site da ANVISA, dentro do
prazo de validade.
2.5 – Todas as despesas relacionadas com as entregas correrão por conta do Fornecedor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelas compras, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 628.499,84 ( seiscentos e
vinte e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).
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Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em parcelas, atestado pela administração,
mediante apresentações das Notas Fiscais tipo DANF juntamente com a compra legal na Agencia
4340-0 e Conta Corrente 45.332- 3 Banco do Brasil
CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade

3.09

Atividade

2.027

GESTÃODASAÇÕESDOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.30.00
02SAÚDE15%

MATERIALDECONSUMO
VALORR$

Unidade

3.09

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE

Atividade

2.031

GESTÃODASAÇÕESDOPABPISODEATENÇÃOBÁSICA

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.30.00
14SUS

MATERIALDECONSUMO
VALORR$

Unidade

3.09

Atividade

2.035

ElementodeDespesa
Fonte

14SUS

Unidade

3.09

Atividade

2.036

ElementodeDespesa
Fonte

14SUS

3.3.9.0.30.00

3.3.9.0.30.00

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE

251.399,93

157.124,97

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE
GESTÃODASAÇÕESDOHOSPITAL/SIASUS
MATERIALDECONSUMO
VALORR$

125.699,97

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE
GESTÃODASAÇÕESDOPROGRAMASAUDEBUCALEACAO
CONTINUADA
MATERIALDECONSUMO
VALORR$

94.274,97

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, de acordo com as
necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula primeira , de acordo com a proposta
apresentada anexada ao contrato ;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na
cláusula quarta;
b) receber o(s) produtos(s) descritos na Cláusula primeira de acordo com a planilha .
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que
não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com
a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento
de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo
Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o
assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência de 18 de março a 31 de dezembro de 2019
CLAÚSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas nos
termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequências da inexecução total ou parcial.
Parágrafo primeiro - a fiscalização da execução do contrato, caberá a comissão de fiscalização,
nomeada pela portaria 025/2018 de 07 de fevereiro de 2018
Parágrafo segundo - a contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer
todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e
que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
Parágrafo terceiro - a instituição e a atuação da fiscalização pelo contratante não exime a contratada
de manter fiscalização própria, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à
fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom
desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.
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Parágrafo quarto - o representante da contratante: anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
Parágrafo quinto - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
contratante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o fórum do Município de Ibirapitanga - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 18 de março de 2019

Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o
fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga-Ba, 18 de março de 2019.
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
ISRAVAN LEMOS BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ/MF 03.528.482/0001-45

testemunhas:

1.___________________________________

2.___________________________________
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CONTRATO Nº. 0132/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, MA DE
SOUZA
VALERIO,
INSCRITO
NO
CNPJ/MF.
05.368.007/0001-84.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga –
Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS BARCELOS , brasileiro,
casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 0253927943 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.
433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos, s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA,
doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: MA DE SOUZA VALERIO, inscrita no CNPJ/MF.

05.368.007/0001-84, Localizada na Rua Paraná, 22 – Bairro Califórnia, CEP: 45.604- Itabuna –Ba,
265, Representado neste ato pela Sra. CINTHIA BAHIA SANTOS RIBEIRO, portadora do RG.
08.444.3894-04 – SSP/BA e CPF/MF. 026.931.325-76, doravante denominado CONTRATADO, com
base no Pregão Presencial 14/20189, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, e Lei 10.520/02,e Decreto Municipal 044/2011, resolvem celebrar o presente Contrato
de Fornecimento de Medicamentos, Material Penso,para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde do município, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo Nº.
033/209, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de forma parcelada,
de Medicamentos CONTROLADOS referente ao lote VII, para atender as Unidades de Saúde da
Família e o Hospital Dr. Edvaldo Magalhães Nascimento, neste Município, para atender a demanda
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme itens e quantidades descritos na planilha
anexa ao CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ENTREGAS
2.1 – Os medicamentos deverão ser entregues parceladamente no local determinado pela Secretaria
Municipal as Saúde de Ibirapitanga, até 5 (cinco) dias após a Autorização de Fornecimento, as quais
serão encaminhadas via fax ou e-mail.
2.2 – A data de validade dos medicamentos não poderá ser inferior a 12 meses contados a partir da
data de entrega dos mesmos.
2.3 – A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos, o Certificado
de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produto emitida pela Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, dentro do prazo de validade.
2.4 – Deverá apresentar também, no ato da entrega dos medicamentos, o Certificado de Registro de
Produto de cada medicamento, que poderá ser emitido via internet, no site da ANVISA, dentro do
prazo de validade.
2.5 – Todas as despesas relacionadas com as entregas correrão por conta do Fornecedor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelas compras, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 649.500,00 ( seiscentos e
quarenta e nove mil e quinhentos reais).
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Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em parcelas, atestado pela administração,
mediante apresentações das Notas Fiscais tipo DANF juntamente com a compra legal na Agencia
3445-2 e Conta Corrente 12.613-6 Banco do Brasil em nome da Empresa contratada. MA DE
SOUZA VALERIO
CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

3.09
SECRETARIADESAÚDE
2.028
GESTÃODASAÇÕESDOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%
3.3.9.0.30.00 MATERIALDECONSUMO
02–SAÚDE15%
VALORR$
129.900,00

Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

3.09
SECRETARIADESAÚDE
2.029
GESTÃODASAÇÕESDOPROGRAMASAÚDEFAMILIARPSF
3.3.9.0.30.00 MATERIALDECONSUMO
14SUS
VALORR$
259.800,00

Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

3.09
SECRETARIADESAÚDE
2.035
GESTÃODASAÇÕESDOHOSPITAL/SIASUS
3.3.9.0.30.00 MATERIALDECONSUMO
14SUS
VALORR$

259.800,00

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, de acordo com as
necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula primeira , de acordo com a proposta
apresentada anexada ao contrato ;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na
cláusula quarta;
b) receber o(s) produtos(s) descritos na Cláusula primeira de acordo com a planilha .
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que
não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com
a gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento
de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo
Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o
assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência de 18 de março a 31 de dezembro de 2019.
CLAÚSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas nos
termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequências da inexecução total ou parcial.
Parágrafo primeiro - a fiscalização da execução do contrato, caberá a comissão de fiscalização,
nomeada pela portaria 25/2018 de 07 de fevereiro.
Parágrafo segundo - a contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer
todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e
que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
Parágrafo terceiro - a instituição e a atuação da fiscalização pelo contratante não exime a contratada
de manter fiscalização própria, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à
fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom
desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.
Parágrafo quarto - o representante da contratante: anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
Parágrafo quinto - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
contratante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
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Fica eleito o fórum do Município de Ibirapitanga - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 18 de março de 2019

Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o
fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga-Ba, 18 de março de 2019.
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA
ISRAVAN LEMOS BARCELOS
Prefeito Municipal

MA DE SOUZA VALERIO
CNPJ/MF Nº. 05.368.007/0001-84
CINTHIA BAHIA SANTOS RIBEIRO
CPF/MF. 026.931.325-76

testemunhas:

1.___________________________________

2.___________________________________
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CONTRATO Nº. 0133/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE,
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO
DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
A J DA SILVA – ME – CNPJ/MF. 17.550.478/0001-98.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n,
1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,
o Sr. ISRAVAN LEMOS BARCELOS, brasileiro, casado, médico, portadora da Carteira de
Identidade de RG. 0253927943 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e
domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos, s/n, Centro, Ibirapitanga – Bahia, e, do outro
lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: A J DA SILVA – ME –
CNPJ/MF. 17.550.478/0001-98, Localizada na Rua São Luiz de Cima, s/n – Camamuzinho –
CEP. 45.500-000 – Cidade de Ibirapitanga - Bahia, representada neste ato pelo Sr. Antonio
Jorge da Silva, portador do RG.03.038.946-10 SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 466.097.68587, doravante denominado CONTRATADO, com base na Licitação Pregão Presencial n.
15-2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Contrato para a Prestação de Serviços, autorizado pelo
despacho constante do Processo Administrativo n.º 041/2019, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade
Pregão Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 15-2019, pelo
qual foi escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as
disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Empresa Especializada para prestar serviços
de serralheria na recuperação, manutenção de telhado com reposição de telhas de alumínio,
confecção de grades de ferro, corrimão nas escolas de ensino fundamental deste Município
e grades para proteção de esgotos para atender as Secretarias de Educação, conforme
planilha anexa, a qual é parte integrante deste contrato.
ITEM
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7



PREÇO
VALORR$
UNID. QUANT. UNITÁRIO.
SERVIÇOSDIVERSOS
GRADILDEFERRO3/8PARAPORTA(M2)
M2
100
170,00
17.000,00
GRADILDEFERO5/8PARAPORTA(M2)
M2
100
200,00
20.000,00
GRADILDEFERRO½PARAPORTA(M2)
M2
100
180,00
18.000,00
BICAGALVANIZADA(MetroLinear)
M2
100
150,00
15.000,00
REVISÃODETELHADOCOMREPOSIÇÃODETELHAS M2
200
50,00
10.000,00
DEALIMINIO
CORRIMÃOTUBO2POLEGADAS(Metrolinear)
MT
50
250,00
12.500,00
TELADEPROTEÇÃOGALVANIZADA(M2)
M2
50
100,00
5.000,00
DESCRIÇÃO
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1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

TELHAGALVONIZADADE6MX1m
PERFILRIGECIDODE4POLEGAS
PORTÃOEMGRADE2.10X2.20
ALAMBRADOEMTELA
BOCADELOBOP/VIASURBANAS
POSTEEMTUBOGALVONIZADO3Metros
TRAVA DE FUTEBOL DE TUBO DE 4 POL.
GALVONIZADO(CAMPO)
2.5 TRAVA DE FUTEBOL DE TUBO DE 3 POL.
GALVONIZADO(QUADRA)

UND
UND
UND
M2
UND
UND
PAR

60
180,00
50
90,00
100
200,00
120
150,00
50
150,00
10
300,00
03 4.000,00

10.800,00
4.500,00
20.000,00
18.000,00
7.500,00
3.000,00
12.000,00

PAR

03 2.800,00

8.400,00



181.700,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os Serviços Prestados, ficarão de acordo com a necessidade da administração, pelo
período de 18 de março a 31 de dezembro de 2019.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo os Serviços prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título de
Prestação de Serviços a importância de R$ 181.700,00 (Cento oitenta e um mil e
setecentos reais), pelos os Serviços constantes no objeto do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

03.08 - Secretaria de Educação
2.013 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental e Infantil
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
01 – Educação 25%
124.200,00

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

03.11 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
2.050 – Gestão das Ações dos Serv. da Sec. de Obras e Serv. Urbanos
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
00 - Ordinária
36.250,00

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

03.11 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
2.028 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde 15%
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
00 - Ordinária
21.250,00

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, de acordo com as
necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
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I - da CONTRATADA:
a) executar os serviços descritos na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta
apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações
estipuladas na cláusula quarta;
b) receber o(s) serviços descritos na Cláusula Segunda.
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o
produto que não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará
o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida
a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga – Bahia,
e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º.
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que
não subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o
prosseguimento de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através
de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual
específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento
de todas as etapas deste Contrato, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, nomeada
pela portaria N˚ 25/2018 de 07 de fevereiro de 2018, obrigando-se a contratada a facilitar, de
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modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora. A fiscalização prevista nesta cláusula não
exime nem limita a Contratada de todas as obrigações estabelecidas neste Contrato.
10.2 As pessoas nomeadas pela contratante para efetuar as fiscalizações agirão em nome
destas perante a Contratada, inclusive rejeitando materiais e/ou produtos que estiverem em
desacordo com as especificações neste Contrato.
CLÁUSULA DECIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta,
mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença
de duas testemunhas.
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o
fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.

Ibirapitanga - Bahia, 18 de março de 2019

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 18 de março de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal
Contratante

A J DA SILVA – ME
CNPJ/MF. 17.550.478/0001-98
Antonio Jorge da Silva
CPF/MF. 466.097.685-87
Contratado

TEESTEMUNHAS

1______________________________
RG

2______________________________________
RG
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CONTRATO Nº. 0134/2019
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
IVAN OLIVEIRA LIMA CASULO.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS
BARCELOS , brasileiro, casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 0253927943 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos,
s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa:
IVAN OLIVEIRA LIMA CASULO, inscrita no CNPJ de n.º 08.262.457/0001 – 86, localizada na Praça
Centro Administrativo, n.º 40 – Centro no município de Ibirapitanga – BA, representado pelo Sra
CLAUDIA SANTOS SILVA portadora do RG de n.º 04.172.538-77 SSP/BA e inscrito no CPF sob o
n.º 000.212.345-23, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato em
decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial N˚ 016/2019 realizado por meio do
processo administrativo Nº 042/2019, homologada por despacho do Exmº Prefeito datado de 25/03/2019
e publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores do Decreto Municipal 044/2011 e do instrumento convocatório, aplicando-se
a este contrato suas disposições irrestritas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é aquisição de materiais de expediente para uso e manutenção da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os produtos, quantitativo e preço unitário e total dos
Produtos estão descritos detalhadamente na lista de materiais constantes na planilha, a qual é parte
integrante deste Contrato.
Sem prejuízo do disposto neste contrato, os produtos a serem adquiridos através desta modalidade de
aquisição estarão sujeitos às condições gerais de mercado bem como às regras específicas de
fornecimento da contratante.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
2.1 Prazo de Entrega:
2.1.1 A Contratada se compromete a atender as necessidades da Contratante efetuando os
fornecimentos conforme os prazos de entrega e condições previstas deste Contrato.
2.1.2 Os itens definidos pela Contratada como adequados para atender o presente Contrato e os prazos
de entrega previstos neste contrato poderão ser alterados, desde que acordado pelas Partes e
formalizado através de Termo Aditivo.
2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço anexa ao Contrato, não
implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos deverão ser entregues em no máximo 3 (três) dias úteis após
recebimento de requisição emitida pela contratada, onde deverá constar os produtos e o local de
entrega dos mesmos. As compras serão realizadas de acordo com a necessidade da Contratante ,
conforme pedido emitido pelo Setor de Compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições conforme
descrito no Contrato, descarregados no local de entrega final indicado pela Contratante.
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade com as
especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer danos aos
Produtos ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte ou
manuseio. Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da Contratante
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e as normas aplicáveis, especialmente quanto aos produtos perigosos (se houver) e deverão indicar, no
mínimo, o número do Pedido, a identificação da Contratada, o número do item, o local de entrega, a
descrição do item, o peso e a quantidade, bem como todas as marcações necessárias para a entrega e
montagem (se necessário). Os pontos de entrega e manuseio deverão ser fornecidos junto com os
Produtos. Se as Contratantes assim solicitarem, a Contratada deverá recolher todo material de
embalagem após a entrega. Se for necessário o uso de equipamentos ou pessoal da Contratante no local
de entrega, as Contratantes deverão ser informadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas da sua utilização.
2.3.2 Os materiais e métodos de embalagens serão selecionados pela Contratada a fim de minimizar os
custos e atingir os seguintes objetivos: proteção, conservação, economia de energia, reciclagem e/ou
destruição, manuseio e transporte.
2.4 Transporte
2.4.1 A Contratada se obriga a tomar todas as medidas necessárias para realizar o transporte adequado
dos Produtos por todos os meios apropriados, bem como a utilizar todos os equipamentos e acessórios
adequados, com a assistência de prepostos ou subcontratados competentes e confiáveis, sempre que
necessário. A Contratada deverá organizar o transporte dos Produtos até o local de entrega de forma a
evitar danos aos mesmos, bem como evitar dificuldades ao descarregamento dos Produtos no local de
entrega.
2.4.2 Os prazos de entrega estabelecidos em cada Pedido deverão ser considerados improrrogáveis.
Caso um Pedido não seja entregue no prazo especificado, a Contratante poderá cancelar o Pedido e
pleitear indenização da Contratada ou aceitar as entregas e reter dos pagamentos as indenizações préfixadas, conforme item abaixo, independentemente de notificação prévia pela Contratante a respeito do
descumprimento.
2.4.3 A Contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais casos
poderão devolver os Produtos ou, à sua escolha, armazená-los por conta e risco da Contratada.
2.5 Aceitação e inspeção
2.5.1 Não obstante o disposto acima, a Contratante se reserva o direito de verificar o progresso e a
execução adequada de cada Pedido e de conduzir quaisquer investigações e testes de qualidade que
considerarem necessários.
2.5.2 No caso de recusa de parte ou da totalidade de qualquer entrega, os Produtos recusados poderão
ser armazenados e devolvidos pela Contratante por conta e risco da Contratada.
2.6 Condições Complementares
2.6.1 A Contratada deverá notificar imediatamente a Contratante, por escrito, sobre qualquer atraso e
simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao motivo e/ou extensão do atraso, bem como
sobre todas as medidas que serão tomadas a fim de evitar tal atraso ou acelerar a entrega. No caso de
atraso na entrega, as Contratantes terão direito, sem prejuízo de qualquer outra medida, a indenização
pré-fixada e não compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Pedido para cada
semana de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento). As Contratantes deverão comunicar sua
decisão de reter o pagamento das indenizações no mais tardar até a data da primeira fatura após o
atraso. Tais indenizações serão devidas independentemente do direito da Contratante de pleitear outros
danos que eventualmente venham a sofrer, relacionados à inexecução do Contrato por parte da
Contratada.
2.6.2 Caso haja a necessidade de fornecimento de certificados de qualidade para os Produtos da
Contratada, esta os enviará assim que solicitados pela Contratante.
2.6.3 As quantidades constantes do contrato representam previsão estimada de consumo, não existindo
compromisso de aquisição total pela Contratante
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato terá vigência de 25 de março a 31 de dezembro de 2019
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E DOTAÇÕES
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as
embalagens e impostos, conforme descrito na proposta da contratada.
. Os impostos incidentes serão
os praticados em cada Estado.
4.2 O valor a ser pago pela Contratante à Contratada será de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), tendo como base os itens e valores descritos na planilha de preços anexas a este Contrato.
4.3 A Planilha constante do Contrato contém os preços negociados entre as partes
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4.4 Nos valores especificados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, tais como
materiais, embalagens, administração, impostos, taxas, seguros, encargos trabalhistas/sociais/fiscais,
municipais/estaduais e federais.
4.5 Os preços dos Produtos objeto deste Contrato só poderão ser atualizados monetariamente mediante
negociação entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
4.6 Caso ocorram mudanças na legislação vigente que venham a alterar as condições de fornecimento
constantes deste Contrato, o mesmo será suspenso para avaliação da viabilidade de sua manutenção,
caso seja do interesse de ambas as Partes.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.10 – Secretaria de Desenvolvimento Social
2.038 – Gestão das Ações da Secretaria de desenvolvimento Social
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
00 - Ordinário
R$ 25.000,00

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.10.11 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.044 – Gestão e Cont. Social dos Serv., Prog. e Benefícios
Socioassistênciais
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
29 - FNAS
R$ 15.000,00

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Fonte

03.10.11 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.046 – Gestão da Proteção Social Básica
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
29 – FNAS
R$ 50.000,00
00 – Ordinário
R$ 15.000,00

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte

03.10.11 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.047 –Gestão da Proteção Social Especial d Media e Alta Complexidade
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
29 – FNAS
R$ 30.000,00

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte

03.10.11 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.049 – Primeira Infância no SUAS
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
29 – FNAS
R$ 15.000,00

CLÁUSULA QUINTA – FATURAMENTO
5.1 A emissão das Notas Fiscais será a cada entrega realizada.
5.2 Os pagamentos serão efetuados pela Contratante, após aprovação das respectivas faturas e serão
efetuados mediante depósito em rede bancária a favor da Contratada, servindo o comprovante de
depósito como prova do pagamento.
5.3 A constatação de quaisquer irregularidades em faturas já quitadas motivará o ressarcimento dos
valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente desde a data do pagamento.
CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1 As notas fiscais resultantes dos fornecimentos serão emitidas pela Contratada para a Contratante e/ou
suas Unidades e serão pagas pela respectiva Contratante ou Unidade no prazo de 10 (dez) dias,
contados a partir da apresentação da respectiva nota fiscal:
6.1.1 A Contratante terá o direito de reter os pagamentos caso a Contratada não cumpra as condições de
cada Pedido. Nestes casos, a Contratada não poderá pleitear juros (nem mesmo sobre uma parte do
preço), penalidades ou qualquer outro tipo de pagamento.
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6.1.2. A ausência de qualquer rejeição expressa de uma nota fiscal não significará a aceitação dos
Produtos por parte da Contratante. Esta aceitação, para que seja válida, deverá ser expressa e explícita.
CLÁUSULA SETIMAOITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Pagar pontualmente pelo fornecimento.
7.2 Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou alterações a serem
adotadas sobre assuntos relacionados a este Contrato.
7.3 Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis
dúvidas existentes.
7.4 Liberar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais onde serão feitas as entregas, quando em
áreas internas da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Executar os fornecimentos com integral observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente às informações fornecidas pela Contratante em estrita obediência às leis e exigências das
autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a Contratante de quaisquer responsabilidades
pelo seu descumprimento.
8.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as
especificações técnicas previstas pela Legislação, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste
Contrato.”
8.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades desenvolvidas
pela Contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais atrasos nos
fornecimentos, salvo fatos imprevisíveis de definição exclusiva da Contratante. Ocorrendo feriados, as
entregas poderão ser feitas antecipadamente ou posteriormente, com prévia comunicação entre as
Partes.
8.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados à
Contratante ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou omissão sua ou de seus
prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas
vigentes.
8.5 Respeitar e cumprir, rigorosamente, o disposto na Legislação Ambiental vigente, responsabilizando-se
perante a Contratante, os Órgãos Ambientais e terceiros por todos e quaisquer danos e prejuízos que, por
sua culpa ou omissão, inclusive de seus prepostos, venha causar ao meio ambiente.
8.6 Observar e fazer cumprir as disposições da Portaria n.º 85, de 17 de outubro de 1996, do IBAMA,
diligenciando para que a emissão da fumaça preta dos veículos no transporte utilizado fique dentro do
limite permitido.
CLÁUSULA NONA – CONFIDENCIALIDADE
9.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela Contratante, referentes a
know-how da Contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as informações técnicas,
documentos e dados, deverão ser tratadas como confidenciais e não deverão ser divulgadas a terceiros
sem autorização prévia, por escrito, da Contratante durante pelo menos 05 (cinco) anos contados a partir
da data de divulgação à Contratada. Tais informações deverão ser usadas exclusivamente para a
execução de cada Pedido ou na elaboração de ofertas ou cotações.
CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as
etapas deste Contrato, através funcionário designado pela contratante perante à Contratada, obrigandose esta última a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora. A fiscalização prevista nesta
cláusula não exime nem limita a Contratada de todas as obrigações estabelecidas neste Contrato.
10.2 As pessoas nomeadas pela Contratante para efetuar as fiscalizações agirão em nome desta perante
a Contratada, inclusive rejeitando materiais e/ou produtos que estiverem em desacordo com as
especificações neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MULTAS CONTRATUAIS
11.1 A mora de qualquer das Partes no cumprimento de quaisquer obrigações contratualmente
estabelecidas sujeitará a Parte infratora ao pagamento de uma multa não compensatória de
2 % ( dois
por cento) sobre a obrigação em atraso, respondendo a Parte infratora, ainda, pelos danos e prejuízos a
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que der causa, bem como pelo pagamento das verbas relativas a honorários advocatícios, custas e
demais despesas processuais que se apresentarem.
11.2 O pagamento de qualquer valor a título de multa não exime a Parte infratora de ressarcir
integralmente a Parte inocente os danos e prejuízos efetivamente suportados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
12.1 Se a Contratada ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em parte,
em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato às Contratantes
e ratificar por escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de pedido de
recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei 11.101, de 9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 10 ( dez
) dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
13.2 À Contratante é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou carta
de rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do cumprimento de
todos os encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do presente Contrato, ficando
o pagamento das parcelas restantes condicionado ao atendimento desta condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
14.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
14.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho
ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
14.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de idade,
nos termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
14.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais
e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em
horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22 h e 5 h.
14.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar o “Código de Conduta” e
as Condições Gerais de Compra. A Contratada se compromete a observar os princípios morais e éticos
que devem reger todas as relações entre as Partes, a respeitar os valores fundamentais da Contratante e
a dar ciência e acompanhar o cumprimento do “Código de Conduta” por parte dos seus empregados
alocados para a execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GARANTIAS
15.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum Produto
seja rejeitado pelas áreas de inspeção da Contratante, a mesma se compromete a substituí-lo
imediatamente e sem ônus para as Contratantes.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
16.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão quaisquer
marcas registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A Contratada deverá
indenizar e manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos, obrigações, perdas, honorários
advocatícios, despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer infração de direitos de propriedade
intelectual. A Contratada, às suas próprias custas, se assim solicitado pela Contratante, deverá defender
as Contratantes de quaisquer pleitos, processos e ações judiciais, vinculados a este Contrato.
16.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e outros
documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens não poderão
ser copiados ou divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância, sem autorização prévia e por escrito
da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
17.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor, devidos
pela Contratante, salvo mediante autorização por escrito da Contratante.
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17.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela Contratante a subcontratar parte de suas
obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob sua exclusiva e total responsabilidade. A
Contratada deverá informar a todos os subcontratados a respeito das cláusulas deste Contrato, bem
como aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as informações relativas às exigências da
Contratante, que se reservam no direito de recusar quaisquer subcontratados da Contratada que não
estejam em conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FRAUDE
18.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com relação ao
recebimento de quaisquer recursos pela Contratante. A Contratada garante que não deu e que não dará
quaisquer gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em pagar comissão a qualquer
empregado, agente, funcionário, ou representante da Contratante relacionado a este Contrato ou
qualquer outro contrato firmado com a Contratante. Se a Contratada ou qualquer pessoa, agindo em seu
nome, estiver descumprindo as previsões acima definidas, a Contratante poderá rescindir o Contrato e
receber da Contratada o montante de quaisquer prejuízos sofridos pela Contratante, resultantes de tal
rescisão; ou ser totalmente ressarcidas pela Contratada por qualquer prejuízo sofrido pela Contratante em
consequência de qualquer violação desta cláusula, independentemente da rescisão ou não do pedido em
questão.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da
Contratante em razão do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou trocas,
sendo que o seu descumprimento acarretará, além das sanções administrativas, a responsabilidade por
perdas e danos.
19.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou mesmo
securitizá-lo, sem o prévio e expresso consentimento da Contratante, sob pena de ensejar justo motivo
para rescisão do presente Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
19.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que possa
prejudicar o regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser comunicado
imediatamente à outra Parte, sempre por escrito.
19.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe
asseguram este Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época subsequente ou em
idêntica ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente para a repetição do ato
tolerado e nem criará quaisquer direito para quaisquer das Partes.
19.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as
obrigações das Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e revogado
todo e qualquer entendimento ou ajuste não consignado neste Contrato.
19.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente Contrato são
seus representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos atos constitutivos, e
que possuem plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
19.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as demais,
devendo a cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as Partes aos
mesmos resultados econômicos e jurídicos almejados.
19.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da Contratante, ou a qualidade de Contratada, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios diversos,
impressos, homepage, etc., sob pena de imediata rescisão do Contrato e indenização pelos prejuízos
eventualmente causados às Contratantes, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou
extrajudicial, salvo com a expressa autorização da Contratante;
19.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não
limitadas, às hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de qualquer uma
delas;
19.10 Nada no Contrato poderá ser interpretado como tendo as Partes, estabelecido qualquer forma de
sociedade ou associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das Partes com as suas
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.
19.11 Nível de Serviço – A Contratada garantirá um nível de atendimento dos Pedidos de no mínimo 95%,
respeitando as datas de entregas nelas previstas.
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19.11.1 A cada 1% abaixo da meta aqui definida será aplicada a Contratada uma multa de 0,2% sobre o
faturamento do mês da ocorrência da não conformidade. A penalidade não será aplicada durante o
primeiro mês de vigência, entretanto, as impontualidades ocorridas no período serão notificadas a
Contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado no Diário Oficial da Comuna de
Ibirapitanga, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, para conhecimento.
PARÁGRAFO ÚNICO - O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto,
prazo, número do empenho e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ibirapitanga como o competente para dirimir qualquer
questão pertinente a este Contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado.
As Partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se operem os efeitos
legais e jurídicos decorrentes.
Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA,
publica o presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos
seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
ISRAVAN LEMOS BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

IVAN OLIVEIRA LIMA CASULO
CONTRATADA
CLAUDIA SANTOS SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:

1.____________________________________
RG

2.___________________________________
RG
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CONTRATO Nº. 0135/2019
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS
BARCELOS , brasileiro, casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 0253927943 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos,
s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa:
MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA, inscrita no CNPJ de n.º 03.218.556/0001-47,
localizada na Praça Centro Administrativo, n.º 40 – Centro no município de Ibirapitanga – BA,
representado pelo Sr. MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS portador do RG de n.º 06.682.354-08
SSP/BA e inscrito no CPF sob o n.º 726.553.055-15, doravante denominado CONTRATADO, resolvem
celebrar o presente contrato em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial
N˚016/2019 realizado por meio do processo administrativo Nº 042/2019, homologada por despacho do
Exmº Prefeito datado de 25/03/2019 e publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas
normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores do Decreto Municipal 044/2011 e
do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestritas e
incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é aquisição de materiais de expediente para uso e manutenção da
Secretarias de Saúde, Educação e Administração, os produtos, quantitativo e preço unitário e total dos
Produtos estão descritos detalhadamente na lista de materiais constantes na planilha, a qual é parte
integrante deste Contrato.
Sem prejuízo do disposto neste contrato, os produtos a serem adquiridos através desta modalidade de
aquisição estarão sujeitos às condições gerais de mercado bem como às regras específicas de
fornecimento da contratante.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
2.1 Prazo de Entrega:
2.1.1 A Contratada se compromete a atender as necessidades da Contratante efetuando os
fornecimentos conforme os prazos de entrega e condições previstas deste Contrato.
2.1.2 Os itens definidos pela Contratada como adequados para atender o presente Contrato e os prazos
de entrega previstos neste contrato poderão ser alterados, desde que acordado pelas Partes e
formalizado através de Termo Aditivo.
2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço anexa ao Contrato, não
implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos deverão ser entregues em no máximo 3 (três) dias úteis após
recebimento de requisição emitida pela contratada, onde deverá constar os produtos e o local de
entrega dos mesmos. As compras serão realizadas de acordo com a necessidade da Contratante ,
conforme pedido emitido pelo Setor de Compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições conforme
descrito no Contrato, descarregados no local de entrega final indicado pela Contratante.
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade com as
especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer danos aos
Produtos ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte ou
manuseio. Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da Contratante
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e as normas aplicáveis, especialmente quanto aos produtos perigosos (se houver) e deverão indicar, no
mínimo, o número do Pedido, a identificação da Contratada, o número do item, o local de entrega, a
descrição do item, o peso e a quantidade, bem como todas as marcações necessárias para a entrega e
montagem (se necessário). Os pontos de entrega e manuseio deverão ser fornecidos junto com os
Produtos. Se as Contratantes assim solicitarem, a Contratada deverá recolher todo material de
embalagem após a entrega. Se for necessário o uso de equipamentos ou pessoal da Contratante no local
de entrega, as Contratantes deverão ser informadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas da sua utilização.
2.3.2 Os materiais e métodos de embalagens serão selecionados pela Contratada a fim de minimizar os
custos e atingir os seguintes objetivos: proteção, conservação, economia de energia, reciclagem e/ou
destruição, manuseio e transporte.
2.4 Transporte
2.4.1 A Contratada se obriga a tomar todas as medidas necessárias para realizar o transporte adequado
dos Produtos por todos os meios apropriados, bem como a utilizar todos os equipamentos e acessórios
adequados, com a assistência de prepostos ou subcontratados competentes e confiáveis, sempre que
necessário. A Contratada deverá organizar o transporte dos Produtos até o local de entrega de forma a
evitar danos aos mesmos, bem como evitar dificuldades ao descarregamento dos Produtos no local de
entrega.
2.4.2 Os prazos de entrega estabelecidos em cada Pedido deverão ser considerados improrrogáveis.
Caso um Pedido não seja entregue no prazo especificado, a Contratante poderá cancelar o Pedido e
pleitear indenização da Contratada ou aceitar as entregas e reter dos pagamentos as indenizações préfixadas, conforme item abaixo, independentemente de notificação prévia pela Contratante a respeito do
descumprimento.
2.4.3 A Contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais casos
poderão devolver os Produtos ou, à sua escolha, armazená-los por conta e risco da Contratada.
2.5 Aceitação e inspeção
2.5.1 Não obstante o disposto acima, a Contratante se reserva o direito de verificar o progresso e a
execução adequada de cada Pedido e de conduzir quaisquer investigações e testes de qualidade que
considerarem necessários.
2.5.2 No caso de recusa de parte ou da totalidade de qualquer entrega, os Produtos recusados poderão
ser armazenados e devolvidos pela Contratante por conta e risco da Contratada.
2.6 Condições Complementares
2.6.1 A Contratada deverá notificar imediatamente a Contratante, por escrito, sobre qualquer atraso e
simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao motivo e/ou extensão do atraso, bem como
sobre todas as medidas que serão tomadas a fim de evitar tal atraso ou acelerar a entrega. No caso de
atraso na entrega, as Contratantes terão direito, sem prejuízo de qualquer outra medida, a indenização
pré-fixada e não compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Pedido para cada
semana de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento). As Contratantes deverão comunicar sua
decisão de reter o pagamento das indenizações no mais tardar até a data da primeira fatura após o
atraso. Tais indenizações serão devidas independentemente do direito da Contratante de pleitear outros
danos que eventualmente venham a sofrer, relacionados à inexecução do Contrato por parte da
Contratada.
2.6.2 Caso haja a necessidade de fornecimento de certificados de qualidade para os Produtos da
Contratada, esta os enviará assim que solicitados pela Contratante.
2.6.3 As quantidades constantes do contrato representam previsão estimada de consumo, não existindo
compromisso de aquisição total pela Contratante
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato terá vigência de 25 de março a 31 de dezembro de 2019
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E DOTAÇÕES
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as
embalagens e impostos, conforme descrito na proposta da contratada.
. Os impostos incidentes serão
os praticados em cada Estado.
4.2 O valor a ser pago pela Contratante à Contratada será de R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil
reais), tendo como base os itens e valores descritos na planilha de preços anexas a este Contrato.
4.3 A Planilha constante do Contrato contém os preços negociados entre as partes
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4.4 Nos valores especificados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, tais como
materiais, embalagens, administração, impostos, taxas, seguros, encargos trabalhistas/sociais/fiscais,
municipais/estaduais e federais.
4.5 Os preços dos Produtos objeto deste Contrato só poderão ser atualizados monetariamente mediante
negociação entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
4.6 Caso ocorram mudanças na legislação vigente que venham a alterar as condições de fornecimento
constantes deste Contrato, o mesmo será suspenso para avaliação da viabilidade de sua manutenção,
caso seja do interesse de ambas as Partes.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.08 – Secretaria de Educação
2.013 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental e Infantil
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
01 – Educação 25%
R$ 100.000,00

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.09 – Fundo Municipal de Saúde
2.027 – Gestão das Açoes do Fundo Municipal de Saúde 15%
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
02 – Saúde 15%
R$ 50.000

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.06 – Secretaria de Administração
2.007 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
00 - Ordinário
R$ 28.000,00

CLÁUSULA QUINTA – FATURAMENTO
5.1 A emissão das Notas Fiscais será a cada entrega realizada.
5.2 Os pagamentos serão efetuados pela Contratante, após aprovação das respectivas faturas e serão
efetuados mediante depósito em rede bancária a favor da Contratada, servindo o comprovante de
depósito como prova do pagamento.
5.3 A constatação de quaisquer irregularidades em faturas já quitadas motivará o ressarcimento dos
valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente desde a data do pagamento.
CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1 As notas fiscais resultantes dos fornecimentos serão emitidas pela Contratada para a Contratante e/ou
suas Unidades e serão pagas pela respectiva Contratante ou Unidade no prazo de 10 (dez) dias,
contados a partir da apresentação da respectiva nota fiscal:
6.1.1 A Contratante terá o direito de reter os pagamentos caso a Contratada não cumpra as condições de
cada Pedido. Nestes casos, a Contratada não poderá pleitear juros (nem mesmo sobre uma parte do
preço), penalidades ou qualquer outro tipo de pagamento.
6.1.2. A ausência de qualquer rejeição expressa de uma nota fiscal não significará a aceitação dos
Produtos por parte da Contratante. Esta aceitação, para que seja válida, deverá ser expressa e explícita.
CLÁUSULA SETIMAOITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Pagar pontualmente pelo fornecimento.
7.2 Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou alterações a serem
adotadas sobre assuntos relacionados a este Contrato.
7.3 Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis
dúvidas existentes.
7.4 Liberar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais onde serão feitas as entregas, quando em
áreas internas da Contratante.
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CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Executar os fornecimentos com integral observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente às informações fornecidas pela Contratante em estrita obediência às leis e exigências das
autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a Contratante de quaisquer responsabilidades
pelo seu descumprimento.
8.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as
especificações técnicas previstas pela Legislação, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste
Contrato.”
8.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades desenvolvidas
pela Contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais atrasos nos
fornecimentos, salvo fatos imprevisíveis de definição exclusiva da Contratante. Ocorrendo feriados, as
entregas poderão ser feitas antecipadamente ou posteriormente, com prévia comunicação entre as
Partes.
8.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados à
Contratante ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou omissão sua ou de seus
prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas
vigentes.
8.5 Respeitar e cumprir, rigorosamente, o disposto na Legislação Ambiental vigente, responsabilizando-se
perante a Contratante, os Órgãos Ambientais e terceiros por todos e quaisquer danos e prejuízos que, por
sua culpa ou omissão, inclusive de seus prepostos, venha causar ao meio ambiente.
8.6 Observar e fazer cumprir as disposições da Portaria n.º 85, de 17 de outubro de 1996, do IBAMA,
diligenciando para que a emissão da fumaça preta dos veículos no transporte utilizado fique dentro do
limite permitido.
CLÁUSULA NONA – CONFIDENCIALIDADE
9.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela Contratante, referentes a
know-how da Contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as informações técnicas,
documentos e dados, deverão ser tratadas como confidenciais e não deverão ser divulgadas a terceiros
sem autorização prévia, por escrito, da Contratante durante pelo menos 05 (cinco) anos contados a partir
da data de divulgação à Contratada. Tais informações deverão ser usadas exclusivamente para a
execução de cada Pedido ou na elaboração de ofertas ou cotações.
CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as
etapas deste Contrato, através funcionário designado pela contratante perante à Contratada, obrigandose esta última a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora. A fiscalização prevista nesta
cláusula não exime nem limita a Contratada de todas as obrigações estabelecidas neste Contrato.
10.2 As pessoas nomeadas pela Contratante para efetuar as fiscalizações agirão em nome desta perante
a Contratada, inclusive rejeitando materiais e/ou produtos que estiverem em desacordo com as
especificações neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MULTAS CONTRATUAIS
11.1 A mora de qualquer das Partes no cumprimento de quaisquer obrigações contratualmente
estabelecidas sujeitará a Parte infratora ao pagamento de uma multa não compensatória de
2 % ( dois
por cento) sobre a obrigação em atraso, respondendo a Parte infratora, ainda, pelos danos e prejuízos a
que der causa, bem como pelo pagamento das verbas relativas a honorários advocatícios, custas e
demais despesas processuais que se apresentarem.
11.2 O pagamento de qualquer valor a título de multa não exime a Parte infratora de ressarcir
integralmente a Parte inocente os danos e prejuízos efetivamente suportados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
12.1 Se a Contratada ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em parte,
em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato às Contratantes
e ratificar por escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
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a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de pedido de
recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei 11.101, de 9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 10 ( dez
) dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
13.2 À Contratante é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou carta
de rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do cumprimento de
todos os encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do presente Contrato, ficando
o pagamento das parcelas restantes condicionado ao atendimento desta condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
14.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
14.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho
ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
14.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de idade,
nos termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
14.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais
e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em
horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22 h e 5 h.
14.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar o “Código de Conduta” e
as Condições Gerais de Compra. A Contratada se compromete a observar os princípios morais e éticos
que devem reger todas as relações entre as Partes, a respeitar os valores fundamentais da Contratante e
a dar ciência e acompanhar o cumprimento do “Código de Conduta” por parte dos seus empregados
alocados para a execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GARANTIAS
15.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum Produto
seja rejeitado pelas áreas de inspeção da Contratante, a mesma se compromete a substituí-lo
imediatamente e sem ônus para as Contratantes.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
16.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão quaisquer
marcas registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A Contratada deverá
indenizar e manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos, obrigações, perdas, honorários
advocatícios, despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer infração de direitos de propriedade
intelectual. A Contratada, às suas próprias custas, se assim solicitado pela Contratante, deverá defender
as Contratantes de quaisquer pleitos, processos e ações judiciais, vinculados a este Contrato.
16.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e outros
documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens não poderão
ser copiados ou divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância, sem autorização prévia e por escrito
da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
17.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor, devidos
pela Contratante, salvo mediante autorização por escrito da Contratante.
17.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela Contratante a subcontratar parte de suas
obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob sua exclusiva e total responsabilidade. A
Contratada deverá informar a todos os subcontratados a respeito das cláusulas deste Contrato, bem
como aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as informações relativas às exigências da
Contratante, que se reservam no direito de recusar quaisquer subcontratados da Contratada que não
estejam em conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FRAUDE
18.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com relação ao
recebimento de quaisquer recursos pela Contratante. A Contratada garante que não deu e que não dará
quaisquer gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em pagar comissão a qualquer
empregado, agente, funcionário, ou representante da Contratante relacionado a este Contrato ou
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qualquer outro contrato firmado com a Contratante. Se a Contratada ou qualquer pessoa, agindo em seu
nome, estiver descumprindo as previsões acima definidas, a Contratante poderá rescindir o Contrato e
receber da Contratada o montante de quaisquer prejuízos sofridos pela Contratante, resultantes de tal
rescisão; ou ser totalmente ressarcidas pela Contratada por qualquer prejuízo sofrido pela Contratante em
consequência de qualquer violação desta cláusula, independentemente da rescisão ou não do pedido em
questão.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da
Contratante em razão do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou trocas,
sendo que o seu descumprimento acarretará, além das sanções administrativas, a responsabilidade por
perdas e danos.
19.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou mesmo
securitizá-lo, sem o prévio e expresso consentimento da Contratante, sob pena de ensejar justo motivo
para rescisão do presente Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
19.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que possa
prejudicar o regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser comunicado
imediatamente à outra Parte, sempre por escrito.
19.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe
asseguram este Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época subsequente ou em
idêntica ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente para a repetição do ato
tolerado e nem criará quaisquer direito para quaisquer das Partes.
19.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as
obrigações das Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e revogado
todo e qualquer entendimento ou ajuste não consignado neste Contrato.
19.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente Contrato são
seus representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos atos constitutivos, e
que possuem plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
19.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as demais,
devendo a cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as Partes aos
mesmos resultados econômicos e jurídicos almejados.
19.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da Contratante, ou a qualidade de Contratada, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios diversos,
impressos, homepage, etc., sob pena de imediata rescisão do Contrato e indenização pelos prejuízos
eventualmente causados às Contratantes, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou
extrajudicial, salvo com a expressa autorização da Contratante;
19.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não
limitadas, às hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de qualquer uma
delas;
19.10 Nada no Contrato poderá ser interpretado como tendo as Partes, estabelecido qualquer forma de
sociedade ou associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das Partes com as suas
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.
19.11 Nível de Serviço – A Contratada garantirá um nível de atendimento dos Pedidos de no mínimo 95%,
respeitando as datas de entregas nelas previstas.
19.11.1 A cada 1% abaixo da meta aqui definida será aplicada a Contratada uma multa de 0,2% sobre o
faturamento do mês da ocorrência da não conformidade. A penalidade não será aplicada durante o
primeiro mês de vigência, entretanto, as impontualidades ocorridas no período serão notificadas a
Contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado no Diário Oficial da Comuna de
Ibirapitanga, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, para conhecimento.
PARÁGRAFO ÚNICO - O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto,
prazo, número do empenho e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
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21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ibirapitanga como o competente para dirimir qualquer
questão pertinente a este Contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado.
As Partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se operem os efeitos
legais e jurídicos decorrentes.
Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA,
publica o presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos
seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
ISRAVAN LEMOS BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA
CONTRATADA
MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:

1.____________________________________
RG

2.___________________________________
RG
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CONTRATO N.º 0136/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
BORRACHARIA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA
FROTA DESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. ISRAVAN LEMOS
BARCELOS, brasileiro, casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG. 0253927943 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia
Santos, s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e
do outro lado a Empresa: ROBERTO CESAR DE ARCANJO SANTOS – MEI Inscrito no CNPJ/MF.
26.571.733/0001-70, Localizada na Avenida Alexandre Quinto nº 01 – Centro, CEP. 45.500-000 Município de Ibirapitanga – Bahia, representado neste ato pelo Sr. ROBERTO CEZAR DE ARCANJO
SANTOS, portador do RG. 372722687 SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 425.031.245-34, Município de
Ibirapitanga - Bahia, doravante denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial Nº.
17/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e decreto
Municipal 044/2011, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviços, autorizado pelo despacho
constante do Processo Administrativo Nº. 043/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº. 17/2019, pelo qual foi escolhida
a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei
no 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de
Borracharia nos Veículos Pertencente á Frota deste Município, para Atender as Demandas das
Referidas Secretarias, Saúde, Administração e Secretaria de Desenvolvimento Social.
SERVIÇODEBORRACHARIAETROCADEPNEUS
LOTEI:SecretariadeSaúde
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE

AutomóvelUno–JSS6580
UNID.
40
AutomóvelUno–NZC8334
UNID.
40
AmbulânciaCourrier–NZP
UNID.
40
2411
AmbulânciaKangu–OZE–9304
UNID.
40
CaminhoneteS10–PJE–6461
UNID.
40
CaminhoneteFurgão–PJH–
UNID.
40
8879
ClassicLS–PJU–3493
UNID.
40
ClassicLS–PKA–3941
UNID.
40
AmbulânciaSaveiro–PKI6928
UNID.
40
ValortotalloteI:cincomilequatrocentosreais.

VLUNIT
R$
15,00
15,00
15,00

VLTOTALR$
600,00
600,00
600,00

15,00
15,00
15,00

600,00
600,00
600,00

15,00
15,00
15,00

600,00
600,00
600,00
5.400,00
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LOTEII:SecretariadeAdministração
ITEM
01

DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE

AutomóvelGolTL–PKK2794
UNID.
40
ValortotalloteII:seiscentosreais.

VLUNIT
R$
15,00

VLTOTALR$

VLUNIT
R$
15,00
20,00
30,00
20,00

VLTOTALR$

600,00
600,00


LOTEIII:SecretariadeDesenvolvimento
ITEM
01
02
03
04

DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE

AutomóvelGolTL–PKK6915
UNID.
40
RenaultMaster–PKG2400
UNID.
40
DucatoMiniBus–PJM7760
UNID.
40
Doblô–OZF–0281
UNID.
40
ValortotalloteIII:trêsmilquatrocentosreais.

600,00
800,00
1.200,00
800,00
3.400,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência do dia 25 de março a 31 de dezembro de 2019
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelos Serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, no valor estimado em R$ 9.400,00
(nove mil e quatrocentos reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado mediante apresentações da Nota Fiscal, ate
quinto dia útil do mês subsequente.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade

3.09

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE

Atividade

2.027

GESTÃODASAÇÕESDOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%

ElementodeDespesa 3.3.9.0.39.00
Fonte
02

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA
SAÚDE15% VALORR$

5.400,00

Unidade

3.10

SECRETARIADEDESENVOLVIMENTOSOCIAL

Atividade

2.044

GESTÃOECONT.SOCIALDOSSERV.PROG.EBENEFICIOSSOCIOASSISTENCIAS

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00
29

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA
VALORR$
FNAS

Unidade

3.06

SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO

Atividade

2.007

GESTÃODASAÇÕESDASECRETARIADEADMINISTRAÇÃO

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA
VALORR$
Ordinários

00

3.400,00

600,00

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso do objeto, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento
de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de
Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre
o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela chefe do setor de merenda, Elizete Pires e
pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela Portaria 25/2018 de 07 de fevereiro 2018, onde seus
membros fará a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de
sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar o abastecimento realizar o ateste das notas fiscais/faturas
correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ibirapitanga - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
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Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019

PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica
o presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de
direito.
Prefeitura Municipal de Ubatã - Ba, 25 de março de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Município de Ibirapitanga
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito
Contratante

ROBERTO CESAR DE ARCANJO SANTOSMEI
CNPJ/MF. 17.858.124/0001-05

TESTEMUNHAS
1____________________________________
RG

2___________________________________
RG
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CONTRATO N.º 0137/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
BORRACHARIA PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA
FROTA DESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. ISRAVAN LEMOS
BARCELOS, brasileiro, casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG. 0253927943 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia
Santos, s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e
do outro lado a Empresa: BORRACHARIA TENENTE Inscrito no CNPJ/MF. 32.333.617/0001-15,
Localizada na rodovia BR 101 KM 422+800 M, CEP. 45.500-000 - Município de Ibirapitanga – Bahia,
representado neste ato pelo Sr. SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS, portador do RG. 20.879.79804 SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 058.055.105-96, doravante denominado CONTRATADO, com base
no Pregão Presencial Nº. 17/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alterações e decreto Municipal 044/2011, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviços,
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo Nº. 043/2019, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº. 17/2019, pelo qual foi escolhida
a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei
no 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de
Borracharia nos Veículos Pertencente á Frota deste Município, para Atender as Demandas das
Referidas Secretarias, Educação e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
SERVIÇODEBORRACHARIAETROCADEPNEUS
LOTEI:SecretariadeObras
ITEM
01
02
03
04
05

DISCRIMINAÇÃO
CaminhãoBasculante
Patrol845BMUCasé
PatrolNewHolland
RetroMWM
TratorTL75/ENewHolland

UNIDADE QUANTIDADE
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

40
40
40
40
40

VLUNIT
R$
45,50
148,00
148,00
148,00
148,00


VLTOTALR$
1.820,00
5.920,00
5.920,00
5.920,00
5.920,00
25.500,00
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LOTEIII:SecretariadeEducação
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

DISCRIMINAÇÃO
ÔnibusNZQ2531
Ônibus–PJL1926
MicroÔnibus–NZQ1118
MicroÔnibus–PJW1343
Ônibus–PJL9403
Ônibus–JRW4703
Ônibus–OUW4432
ÔnibusOUM8986
MicroÔnibusPJW7298
Ônibus–PKR27851
Ônibus–OUP2569
ÔnibusOUY5755
Sprinter – OZV-6549
Doblô–OZK7276
Camionete–PKQ0829
Ônibus–JQC1820

UNIDADE QUANTIDADE
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.













40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

VLUNIT
R$
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
34,00
17,00
27,00
44,00


VLTOTALR$
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1360,00
680,00
1.080,00
1.760,00
26.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência do dia 25 de março a 31 de dezembro de 2019
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelos Serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, no valor estimado em R$ 51.500,00
(cinquenta e um mil e quinhentos reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado mediante apresentações da Nota Fiscal, ate
quinto dia útil do mês subsequente.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade

3.011

SECRETARIADEOBRASESERVIÇOSURBANOS

Atividade

2.051

GESTÃODASAÇÕESDASECRETARIADEOBRASESERV.URBANOS

ElementodeDespesa 3.3.9.0.39.00
Fonte
00

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA
ORDINARIO VALORR$

Unidade

3.08

SECRETARIADEEDUCAÇÃO

Atividade

2.013

GESTÃODASAÇÕESDOENSINOFUNDAMENTALEINFANTIL

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00
01

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA
EDUCAÇÃO25% VALORR$

25.500,00

26.000,00

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso do objeto, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento
de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de
Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre
o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela chefe do setor de merenda, Elizete Pires e
pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela Portaria 25/2018 de 07 de fevereiro 2018, onde seus
membros fará a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de
sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar o abastecimento realizar o ateste das notas fiscais/faturas
correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ibirapitanga - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
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Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019

PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica
o presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de
direito.
Prefeitura Municipal de Ubatã - Ba, 25 de março de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Município de Ibirapitanga
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito
Contratante

BORRACHARIA TENENTE
CNPJ/MF. 32.333.617/0001-15
. SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS
1____________________________________
RG

2___________________________________
RG
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CONTRATO Nº. 0138/2019
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA E A
EMPRESA : MERCADO PREÇO BOM – ME, COMO A SEGUIR
SE DESCREVE:
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga –
Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS BARCELOS , brasileiro,
casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 0253927943 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.
433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos, s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e,
do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: MERCADO PREÇO BOM - ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 17.554.398/0001-00, localizada na Avenida Alexandre Quinto,
nº 20, Térreo - Centro - CEP. 45.500-000 Cidade: Ibirapitanga - Bahia, neste ato representado pela(o) Sr(a).
AFONSO ROSA LADEIRA NETO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG n.º 15.605.227-04,
expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o
n.º 090.428.806-43, residente à Avenida Alexandre Quinto, nº 22, 1º andar, Centro, CEP 45.500-000
Ibirapitanga – BA. doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato em
decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial N˚ 18/2019 realizado por meio do
processo administrativo nº 044/2019, homologada por despacho do Exmº Prefeito datado de 25/03/2019 e
publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas normas da Lei nº Lei 8.666/93 de 21 e alterações
posteriores do Decreto Municipal 044/2011 e a Lei Municipal 902/2015 e do instrumento convocatório,
aplicando-se a este contrato suas disposições irrestritas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é o fornecimento de gêneros Alimentícios (Cestas Básicas) para atender as
necessidades da Secretaria municipal de Desenvolvimento Social, conforme planilha a baixo;

Iten Desc. dos Produtos

Um

Marca

Qnt

P. Unit

P. Total

1

AÇÚCAR, refinado, contendo o mínimo de 98,5% de
sacarose, aparência homogênea, livre de sujidades,
parasitos e larvas, cor branca. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a
data de fabricação do lote, impressa na embalagem. O
produto deverá estar em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS e da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem
contendo 1 kg, contendo no mínimo, nome e CNPJ do
fabricante, nome e tipo do produto, número do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade.

KG

KDOCE

3

2,49


7,47

2

ARROZ, branco, tipo 1. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a
data de fabricação do lote, impressa na embalagem.
Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.

KG

TIO
MANOEL

3

2,89


8,67
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3

BISCOITO tipo Cream Cracker, acondicionado em
embalagem contendo 400 g, Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a
data de fabricação do lote, impressa na embalagem. O
produto deverá estar em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente no Anvisa/MS Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do fabricante e do produto,
CNPJ do fabricante, número do lote, data de fabricação e
data ou prazo de validade.

PC

VILMA

2

2,99


5,98

4

BISCOITO tipo Maizena. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a
data de fabricação do lote, impressa na embalagem.
Embalagem dupla, contendo 400 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

PC

RENATA

2

3,49


6,98

5

CAFE torrado e moído, empacotado automaticamente (sem
contato manual). Embalagem tipo almofada com 250 g.
Características da Embalagem: Apresentar informação
nutricional; O produto deve ser acondicionado em
embalagens adequadas as condições previstas de
transporte e armazenamento, conferindo ao produto a devida
proteção; No rotulo deverão constar as informações
obrigatórias, conforme Regulamentação Técnica vigente
sobre Rotulagem de Alimentos Embalados expedida pela
ANVISA; Denominação do Produto, marca do fabricante;
Conteúdo liquido, lote, prazo de validade; Observação(oes)
Especifica(s): O café deve possuir o selo de pureza
Associação Brasileira da Industria de Café - ABIC; O produto
deve estar isento de impureza e matéria estranha e seguir os
padrões microbiológicos, segundo Resolução vigente da
ANVISA; O produto devera obedecer a Legislação Especifica
e a Regulamentação Técnica vigente do Ministério da
Saúde; Na data da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referência, a data de fabricação
do lote, impressa na embalagem.

Um

DO VELHO

3

4,59


13,77

6

CARNE BOVINA, charqueada, dianteiro. Acondicionado em
filme de PVC transparente ou saco plástico transparente,
validade do produto não poderá ser inferior a 3 meses,
contados a partir da data de sua entrega. O produto deverá
estar em conformidade com as normas e/ou legislação
vigente do Ministério da Agricultura apresentando, em sua
embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no mínimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, número do lote e
data ou prazo de validade.

KG

FRINENSE

1

21,90


21,90

7

CREME DENTAL, com mínimo de 1.500 com de flúor, ação
bacteriana. Embalagem: bisnaga com 90 g, A embalagem
deverá conter impresso na mesma os seguintes dados:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço,
quantidade, composição, garantia, prazo de validade, bem
como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança
dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgão
competentes. A validade do produto não deverá ter sido
ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto.

Um

SORRISO

1

2,65


2,65
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8

FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca, subgrupo fina, tipo
1. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de fabricação do lote,
impressa na embalagem. Embalagem contendo 01 Kg, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Norma
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

KG

SÃO
ROQUE

3

4,00


12,00

9

FEIJÃO carioquinha, tipo 1. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a
data de fabricação do lote, impressa na embalagem.
Embalagem com 01 kg, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

KG

SEMPRE
VERDE

3

8,99


26,97

10

FUBÁ, de milho. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referência, a data de
fabricação do lote, impressa na embalagem. Embalagem
com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

KG

GRAPIUNA

1

2,89


2,89

11

LEITE DE VACA EM PÓ, integral, pasteurizado, sem soro e
sem amido, acondicionado em embalagem contendo 400 g.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de fabricação do lote,
impressa na embalagem. O produto estar em conformidade
com as normas vigentes da ANVISA/MS e Ministério da
Agricultura Rotulagem contendo no mínimo, registro no
Ministério da Agricultura, peso liquido, nome e CNPJ do
fabricante, número do lote, data de fabricação, data ou prazo
de validade e a expressão "Não contem glúten."

PC

AURORA

3

8,99


26,97

12

MACARRÃO, tipo espaguete, a base de farinha, com ovos,
mínimo de 58 g de carboidratos, 8,0 g de proteína, 230,4
Kcal/ 960 Kj, com ausência de larvas, parasitas ou sujidades,
acondicionado em embalagem contendo 500 g, validade do
produto não poderá ser inferior a 12 meses, contados a partir
da data de sua entrega. Rotulagem contendo no mínimo,
nome e peso liquido do produto, nome e CNPJ do fabricante,
número do lote, data de fabricação e data ou prazo de
validade.

Un

IARA

2

2,59


5,18

13

ÓLEO, comestível, vegetal, de soja, refinado, sem colesterol,
acondicionado em embalagem contendo 900 ml, validade do
produto não poderá ser inferior a 6 meses, contados a partir
da data de sua entrega. O produto deve estar de acordo com
as Normas e Resoluções da ANVISA. Rotulagem contendo,
no mínimo, nome e peso liquido do produto, nome e CNPJ
do fabricante, número do lote, data do envase e data ou
prazo de validade.

Un

SOYA

3

4,50


13,50

14

PROTEÍNA DE SOJA, texturização, cor clara, mínima de
52% de concentração de proteína, acondicionada em
embalagem de 500 g, validade do produto não poder ser
inferior a 12 meses, contados a partir da data de sua
entrega. Rotulagem contendo, no mínimo, registro no MS,
nome e composição do produto, peso liquido, nome e CNPJ
do fabricante, data de fabricação e data ou prazo de
validade.

PC

SORA

2

3,79


7,58
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15

SABÃO EM BARRA, multiuso, para limpeza em geral,
biodegradável. Embalagem: pacote contendo 5 unidades de
200 g, totalizando 1 kg, com nome dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, registro ou notificação na Anvisa/Ministério da
Saúde.

Un

VELERO

1

4,99


4,99

16

SABONETE, solido, antibacteriano, fragrância agradável.
Embalagem com 90 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou
notificação na Anvisa/MS.

Un

MOTIVOS

1

1,10


1,10

17

SAL, refinado, iodado, indicado para consumo humano,
acondicionado em embalagem contendo 1 Kg, validade do
produto não poderá ser inferior a 12 meses, contados a partir
da data de sua entrega. O produto deverá estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e registro junto ao Ministério da Saúde e/ou
Agricultura; Rotulagem contendo no mínimo, peso liquido,
nome do fabricante e do produto, CNPJ do fabricante,
declaração com o teor de sal adicionado, número do lote,
data de fabricação e data ou prazo de validade.

KG

05
ESTRELA

1

1,00


1,00


169,60



RESUMO



ITEM

UND
UND

QUANT VL. UNITÁRIO
1.400

169,60

VALOR TOTAL
237.440,00


CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
2.1 Prazo de Entrega:
2.1.1 A Contratada se compromete a atender as necessidades da Contratante efetuando os fornecimentos
conforme os prazos de entrega e condições previstas deste Contrato.
2.1.2 Os itens definidos pela Contratada como adequados para atender o presente Contrato e os prazos de
entrega previstos no Anexo
poderão ser alterados, desde que acordado pelas Partes e formalizado através
de Termo Aditivo.
2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço deste Contrato, não
implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos serão entregues nas unidades determinadas pelo setor de compras por
ocasião do pedido conforme especificados na requisição
assinada pelo funcionário responsável pelo setor
de compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições conforme
descrito no Contrato
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade com as
especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer danos aos Produtos
ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte ou manuseio.
Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da Contratante e as normas
2.4 Transporte
2.4.1 A Contratada se obriga a tomar todas as medidas necessárias para realizar o transporte adequado dos
Produtos por todos os meios apropriados, bem como a utilizar todos os equipamentos e acessórios
adequados, com a assistência de prepostos ou subcontratados competentes e confiáveis, sempre que
necessário. A Contratada deverá organizar o transporte dos Produtos até o local de entrega de forma a evitar
danos aos mesmos, bem como evitar dificuldades ao descarregamento dos Produtos no local de entrega.
2.4.2 Os prazos de entrega estabelecidos em cada Pedido deverão ser considerados improrrogáveis. Caso um
Pedido não seja entregue no prazo especificado, a contratante poderá cancelar o Pedido e pleitear indenização
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da Contratada ou aceitar as entregas e reter dos pagamentos as indenizações pré-fixadas, conforme item
abaixo, independentemente de notificação prévia pela contratante a respeito do descumprimento.
2.4.3 A contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais casos poderá
devolver os Produtos ou, à sua escolha, armazená-los por conta e risco da Contratada.
2.5 Aceitação e inspeção
2.5.1 Não obstante o disposto acima, a contratante se reservam o direito de verificar o progresso e a execução
adequada de cada Pedido e de conduzir quaisquer investigações e testes de qualidade que considerarem
necessários.
2.5.2 No caso de recusa de parte ou da totalidade de qualquer entrega, os Produtos recusados poderão ser
armazenados e devolvidos pela contratante por conta e risco da Contratada.
2.6 Condições Complementares
2.6.1 A Contratada deverá notificar imediatamente a contratante, por escrito, sobre qualquer atraso e
simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao motivo e/ou extensão do atraso, bem como sobre
todas as medidas que serão tomadas a fim de evitar tal atraso ou acelerar a entrega. No caso de atraso na
entrega, a contratante terão direito, sem prejuízo de qualquer outra medida, a indenização pré-fixada e não
compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Pedido para cada semana de atraso, até o
máximo de 10% (dez por cento). A contratante deverão comunicar sua decisão de reter o pagamento das
indenizações no mais tardar até a data da primeira fatura após o atraso. Tais indenizações serão devidas
independentemente do direito da contratante de pleitear outros danos que eventualmente venham a sofrer,
relacionados à inexecução do Contrato por parte da Contratada.
2.6.2 Caso haja a necessidade de fornecimento de certificados de qualidade para os Produtos da Contratada,
esta os enviará assim que solicitados pela contratante.
2.6.3 As quantidades constantes do Anexo
representam previsão de consumo de
meses, não existindo
compromisso de aquisição pela contratante
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato é celebrado pelo prazo determinado de 25 de março a 31 de Dezembro de 2019,
podendo ser prorrogado mediante ajuste entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as embalagens e
impostos, os impostos incidentes serão os praticados em cada Estado.
4.2 O valor a ser pago pela contratante à Contratada será na totalidade de R$ 237.440,00 (duzentos e trinta e
sete mil quatrocentos e quarenta reais), referente ao fornecimento de cestas Básicas.
4.3 Nos valores especificados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, tais como
materiais, embalagens, administração, impostos, taxas, seguros, encargos trabalhistas/sociais/fiscais,
municipais/estaduais e federais.
4.4 Os preços dos Produtos objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto quando houver
aumentos nos preços dos Atacadistas distribuidores que interfiram no equilíbrio financeiro deste
contrato
4.5 Os preços só poderão ser atualizados monetariamente mediante negociação entre as Partes e
celebração de Termo Aditivo respeitando os limites impostos pelo Art. 65 da Lei 8.666/93.
4.6 Caso ocorram mudanças na legislação vigente que venham a alterar as condições de fornecimento
constantes deste Contrato, o mesmo será suspenso para avaliação da viabilidade de sua manutenção, caso
seja do interesse de ambas as Partes.
CLAÚSULA QUINTA – DA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Fonte

03.10.11 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.045 – Benefícios Sócioassistências BPC e BE
3.3.9.0.32.00 – Outros Materiais Para Distribuição Gratuita
28 – FEAS
R$ 27.440,00
00 – Ordinário R$ 210.000,00

CLÁUSULA SEXTA – FATURAMENTO
6.1 A emissão das Notas Fiscais será a cada entrega efetuada pela contratada.
6.2 Os pagamentos serão efetuados pela contratante, após aprovação das respectivas faturas e serão
efetuados mediante depósito em rede bancária a favor da Contratada, servindo o comprovante de depósito
como prova do pagamento.
6.3 A constatação de quaisquer irregularidades em faturas já quitadas motivará o ressarcimento dos valores
pagos indevidamente, corrigidos pelo índice da inflação do período desde a data do pagamento.
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CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
7.1 As notas fiscais resultantes dos fornecimentos serão emitidas pela Contratada e serão pagas no prazo de
(10 ) dias, contados da apresentação das notas fiscais:
7.2 A contratante terá o direito de reter os pagamentos caso a Contratada não cumpra as condições de cada
Pedido. Nestes casos, a Contratada não poderá pleitear juros (nem mesmo sobre uma parte do preço),
penalidades ou qualquer outro tipo de pagamento.
7.3 A ausência de qualquer rejeição expressa de uma nota fiscal não significará a aceitação dos Produtos por
parte da contratante. Esta aceitação, para que seja válida, deverá ser expressa e explícita.
6.4 Em razão do meio de pagamento convencionado, a Contratada renuncia neste ato de forma irrevogável e
irretratável, à faculdade de emissão de duplicatas prevista no art. 2º da Lei 5.474/68, em decorrência dos
faturamentos pelos Serviços prestados nos termos do Contrato.
7.5 Ocorrendo indevida emissão de duplicatas em afronta ao estabelecido na presente cláusula, a Contratada
se obriga a providenciar de imediato a devida baixa ou resgate do título de crédito.
7.6 Havendo o apontamento ou efetivação de protestos de duplicatas indevidamente sacadas contra a
contratante, a Contratada responsável providenciará as respectivas cartas de anuência, diligenciando idêntica
providência junto aos terceiros envolvidos, no caso de endosso.
7.7 A Contratada responsável responderá por eventuais danos de ordem moral e material que a contratante
vierem a sofrer em decorrência de protesto de duplicatas emitidas em desatenção à expressa vedação contida
nesta cláusula.
7.8 Além da previsão contida no item anterior, a Contratada arcará com as despesas que forem efetuadas para
a sustação ou cancelamento do protesto, inclusive, custas judiciais e honorários advocatícios. Nesses casos, a
Contratada autoriza a contratante, desde já, de forma irrevogável e irretratável, a descontar ou compensar
créditos futuros que venham a ter ou cobrar por meio de notificação para pronto pagamento no valor
correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Pagar pontualmente pelo fornecimento.
8.2 Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou alterações a serem
adotadas sobre assuntos relacionados a este Contrato.
8.3 Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis dúvidas
existentes.
8.4 Liberar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais onde serão feitas as entregas, quando em
áreas internas da contratante.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar os fornecimentos com integral observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente às informações fornecidas pela contratante em estrita obediência às leis e exigências das
autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a contratante de quaisquer responsabilidades pelo seu
descumprimento.
9.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as especificações
técnicas previstas no Edital
, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste Contrato.”
9.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades desenvolvidas pela
contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais atrasos nos fornecimentos, salvo
fatos imprevisíveis de definição exclusiva da contratante. Ocorrendo feriados, as entregas poderão ser feitas
antecipadamente ou posteriormente, com prévia comunicação entre as Partes.
9.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados às
Contratantes ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou omissão sua ou de seus
prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas
vigentes.
9.5 Respeitar e cumprir, rigorosamente, o disposto na Legislação Ambiental vigente, responsabilizando-se
perante a contratante, os Órgãos Ambientais e terceiros por todos e quaisquer danos e prejuízos que, por sua
culpa ou omissão, inclusive de seus prepostos, venha causar ao meio ambiente.
9.6 Observar e fazer cumprir as disposições da Portaria n.º 85, de 17 de outubro de 1996, do IBAMA,
diligenciando para que a emissão da fumaça preta dos veículos no transporte utilizado fique dentro do limite
permitido.
CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE
10.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela contratante, referentes a knowhow da contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as informações técnicas,
documentos e dados, deverão ser tratadas como confidenciais e não deverão ser divulgadas a terceiros sem
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autorização prévia, por escrito, da contratante durante pelo menos 05 (cinco) anos contados a partir da data de
divulgação à Contratada. Tais informações deverão ser usadas exclusivamente para a execução de cada
Pedido ou na elaboração de ofertas ou cotações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela Portaria 25/2018
de 07 de Fevereiro de 2018, onde seus membros fará a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela
CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MULTAS CONTRATUAIS
12.1 A mora de qualquer das Partes no cumprimento de quaisquer obrigações contratualmente estabelecidas
sujeitará a Parte infratora ao pagamento de uma multa não compensatória de 2 % (dois por cento) sobre a
obrigação em atraso, respondendo a Parte infratora, ainda, pelos danos e prejuízos a que der causa, bem
como pelo pagamento das verbas relativas a honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais
que se apresentarem.
12.2 O pagamento de qualquer valor a título de multa não exime a Parte infratora de ressarcir integralmente a
Parte inocente os danos e prejuízos efetivamente suportados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
13.1 Se a Contratada ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em parte, em
consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato à Contratante e ratificar
por escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de pedido de recuperação judicial,
extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei 11.101, de 9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 15 (quinze)
dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
14.2 Às Contratantes é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou carta de
rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do cumprimento de todos os
encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do presente Contrato, ficando o pagamento
das parcelas restantes condicionado ao atendimento desta condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
15.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
15.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho ilegal de
crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
15.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de idade, nos
termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
15.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais prejudiciais
à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais e serviços
perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno,
considerado este o período compreendido entre as 22 h e 5 h.
15.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar as Condições Gerais de
Compra, a Contratada se compromete a observar os princípios morais e éticos que devem reger todas as
relações entre as Partes, a respeitar os valores fundamentais da contratante e a dar ciência e acompanhar o
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cumprimento do “Código de Conduta” por parte dos seus empregados alocados para a execução deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIAS
16.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum Produto seja
rejeitado pelas áreas de inspeção da contratante, a mesma se compromete a substituí-lo imediatamente e sem
ônus para a contratante.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
17.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão quaisquer marcas
registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A Contratada deverá indenizar e
manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos, obrigações, perdas, honorários advocatícios,
despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer infração de direitos de propriedade intelectual. A
Contratada, às suas próprias custas, se assim solicitado pela Contratante, deverá defender a contratante de
quaisquer pleitos, processos e ações judiciais, vinculados a este Contrato.
17.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e outros
documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens não poderão ser
copiados ou divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância, sem autorização prévia e por escrito da
contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
18.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor, devidos pela
contratante, salvo mediante autorização por escrito da contratante.
18.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela contratante a subcontratar parte de suas
obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob sua exclusiva e total responsabilidade. A
Contratada deverá informar a todos os subcontratados a respeito das cláusulas deste Contrato, bem como
aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as informações relativas às exigências da contratante,
que se reservam no direito de recusar quaisquer subcontratados da Contratada que não estejam em
conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FRAUDE
19.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com relação ao
recebimento de quaisquer recursos pela contratante. A Contratada garante que não deu e que não dará
quaisquer gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em pagar comissão a qualquer
empregado, agente, funcionário, ou representante da contratante relacionado a este Contrato ou qualquer
outro contrato firmado com a contratante. Se a Contratada ou qualquer pessoa, agindo em seu nome, estiver
descumprindo as previsões acima definidas, a contratante poderão (i) rescindir o Contrato e receber da
Contratada o montante de quaisquer prejuízos sofridos pela contratante, resultantes de tal rescisão; ou (ii) ser
totalmente ressarcidas pela Contratada por qualquer prejuízo sofrido pela contratante em conseqüência de
qualquer violação desta cláusula, independentemente da rescisão ou não do pedido em questão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da contratante em
razão do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou trocas, sendo que o seu
descumprimento acarretará, além das sanções administrativas, a responsabilidade por perdas e danos.
20.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou mesmo
securitizá-lo, sem o prévio e expresso consentimento da contratante, sob pena de ensejar justo motivo para
rescisão do presente Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
20.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que possa prejudicar o
regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser comunicado imediatamente à outra
Parte, sempre por escrito.
20.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe asseguram
este Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época subsequente ou em
idêntica ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente para a repetição do ato tolerado e
nem criará quaisquer direito para quaisquer das Partes.
20.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as obrigações
das Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e revogado todo e qualquer
entendimento ou ajuste não consignado neste Contrato.
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20.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente Contrato são seus
representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos atos constitutivos, e que
possuem plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
20.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as demais,
devendo a cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as Partes aos mesmos
resultados econômicos e jurídicos almejados.
20.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da contratante, ou a qualidade de Contratada, em quaisquer
atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios diversos, impressos,
homepage, etc., sob pena de imediata rescisão do Contrato e indenização pelos prejuízos eventualmente
causados às Contratantes, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, salvo com a
expressa autorização da contratante;
20.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não limitadas, às
hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de qualquer uma delas;
20.10 Nada no Contrato poderá ser interpretado como tendo as Partes, estabelecido qualquer forma de
sociedade ou associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das Partes com as suas obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.
20.11 Nível de Serviço – A Contratada garantirá um nível de atendimento dos Pedidos de no mínimo 95%,
respeitando as datas de entregas nelas previstas.
20.11.1 A cada 1% abaixo da meta aqui definida será aplicada a Contratada uma multa de 0,2% sobre o
faturamento do mês da ocorrência da não conformidade. A penalidade não será aplicada durante o primeiro
mês de vigência, entretanto, as impontualidades ocorridas no período serão notificadas a Contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ubatã Estado da Bahia, como o competente para dirimir qualquer
questão pertinente a este Contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado.
As Partes firmam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, para que se operem os efeitos legais e
jurídicos decorrentes.
Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019

PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal

MERCADO PREÇO BOM – ME
CNPJ/MF. 17.554.398/0001-00
Contratada

Testemunhas:

1.______________________________________

2._________________________________
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CONTRATO Nº. 0138/2019
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA E A
EMPRESA : MERCADO PREÇO BOM – ME, COMO A SEGUIR
SE DESCREVE:
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga –
Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ISRAVAN LEMOS BARCELOS , brasileiro,
casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG nº. 0253927943 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.
433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos, s/n, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e,
do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: MERCADO PREÇO BOM - ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 17.554.398/0001-00, localizada na Avenida Alexandre Quinto,
nº 20, Térreo - Centro - CEP. 45.500-000 Cidade: Ibirapitanga - Bahia, neste ato representado pela(o) Sr(a).
AFONSO ROSA LADEIRA NETO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG n.º 15.605.227-04,
expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o
n.º 090.428.806-43, residente à Avenida Alexandre Quinto, nº 22, 1º andar, Centro, CEP 45.500-000
Ibirapitanga – BA. doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato em
decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial N˚ 18/2019 realizado por meio do
processo administrativo nº 044/2019, homologada por despacho do Exmº Prefeito datado de 25/03/2019 e
publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas normas da Lei nº Lei 8.666/93 de 21 e alterações
posteriores do Decreto Municipal 044/2011 e a Lei Municipal 902/2015 e do instrumento convocatório,
aplicando-se a este contrato suas disposições irrestritas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é o fornecimento de gêneros Alimentícios (Cestas Básicas) para atender as
necessidades da Secretaria municipal de Desenvolvimento Social, conforme planilha a baixo;

Iten Desc. dos Produtos

Um

Marca

Qnt

P. Unit

P. Total

1

AÇÚCAR, refinado, contendo o mínimo de 98,5% de
sacarose, aparência homogênea, livre de sujidades,
parasitos e larvas, cor branca. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a
data de fabricação do lote, impressa na embalagem. O
produto deverá estar em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS e da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem
contendo 1 kg, contendo no mínimo, nome e CNPJ do
fabricante, nome e tipo do produto, número do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade.

KG

KDOCE

3

2,49


7,47

2

ARROZ, branco, tipo 1. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a
data de fabricação do lote, impressa na embalagem.
Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.

KG

TIO
MANOEL

3

2,89


8,67

Praça Manoel Jorge e Silva s/nº - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J2FPPT+OSBGYJJPQALHQNW

Esta edição encontra-se no site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Segunda-feira
29 de Abril de 2019
102 - Ano - Nº 1952

Ibirapitanga
Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64

3

BISCOITO tipo Cream Cracker, acondicionado em
embalagem contendo 400 g, Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a
data de fabricação do lote, impressa na embalagem. O
produto deverá estar em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente no Anvisa/MS Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do fabricante e do produto,
CNPJ do fabricante, número do lote, data de fabricação e
data ou prazo de validade.

PC

VILMA

2

2,99


5,98

4

BISCOITO tipo Maizena. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a
data de fabricação do lote, impressa na embalagem.
Embalagem dupla, contendo 400 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

PC

RENATA

2

3,49


6,98

5

CAFE torrado e moído, empacotado automaticamente (sem
contato manual). Embalagem tipo almofada com 250 g.
Características da Embalagem: Apresentar informação
nutricional; O produto deve ser acondicionado em
embalagens adequadas as condições previstas de
transporte e armazenamento, conferindo ao produto a devida
proteção; No rotulo deverão constar as informações
obrigatórias, conforme Regulamentação Técnica vigente
sobre Rotulagem de Alimentos Embalados expedida pela
ANVISA; Denominação do Produto, marca do fabricante;
Conteúdo liquido, lote, prazo de validade; Observação(oes)
Especifica(s): O café deve possuir o selo de pureza
Associação Brasileira da Industria de Café - ABIC; O produto
deve estar isento de impureza e matéria estranha e seguir os
padrões microbiológicos, segundo Resolução vigente da
ANVISA; O produto devera obedecer a Legislação Especifica
e a Regulamentação Técnica vigente do Ministério da
Saúde; Na data da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referência, a data de fabricação
do lote, impressa na embalagem.

Um

DO VELHO

3

4,59


13,77

6

CARNE BOVINA, charqueada, dianteiro. Acondicionado em
filme de PVC transparente ou saco plástico transparente,
validade do produto não poderá ser inferior a 3 meses,
contados a partir da data de sua entrega. O produto deverá
estar em conformidade com as normas e/ou legislação
vigente do Ministério da Agricultura apresentando, em sua
embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no mínimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, número do lote e
data ou prazo de validade.

KG

FRINENSE

1

21,90


21,90

7

CREME DENTAL, com mínimo de 1.500 com de flúor, ação
bacteriana. Embalagem: bisnaga com 90 g, A embalagem
deverá conter impresso na mesma os seguintes dados:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço,
quantidade, composição, garantia, prazo de validade, bem
como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança
dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgão
competentes. A validade do produto não deverá ter sido
ultrapassada em 50%, na data da entrega do produto.

Um

SORRISO

1

2,65


2,65
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8

FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca, subgrupo fina, tipo
1. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de fabricação do lote,
impressa na embalagem. Embalagem contendo 01 Kg, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Norma
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

KG

SÃO
ROQUE

3

4,00


12,00

9

FEIJÃO carioquinha, tipo 1. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a
data de fabricação do lote, impressa na embalagem.
Embalagem com 01 kg, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

KG

SEMPRE
VERDE

3

8,99


26,97

10

FUBÁ, de milho. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referência, a data de
fabricação do lote, impressa na embalagem. Embalagem
com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

KG

GRAPIUNA

1

2,89


2,89

11

LEITE DE VACA EM PÓ, integral, pasteurizado, sem soro e
sem amido, acondicionado em embalagem contendo 400 g.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de fabricação do lote,
impressa na embalagem. O produto estar em conformidade
com as normas vigentes da ANVISA/MS e Ministério da
Agricultura Rotulagem contendo no mínimo, registro no
Ministério da Agricultura, peso liquido, nome e CNPJ do
fabricante, número do lote, data de fabricação, data ou prazo
de validade e a expressão "Não contem glúten."

PC

AURORA

3

8,99


26,97

12

MACARRÃO, tipo espaguete, a base de farinha, com ovos,
mínimo de 58 g de carboidratos, 8,0 g de proteína, 230,4
Kcal/ 960 Kj, com ausência de larvas, parasitas ou sujidades,
acondicionado em embalagem contendo 500 g, validade do
produto não poderá ser inferior a 12 meses, contados a partir
da data de sua entrega. Rotulagem contendo no mínimo,
nome e peso liquido do produto, nome e CNPJ do fabricante,
número do lote, data de fabricação e data ou prazo de
validade.

Un

IARA

2

2,59


5,18

13

ÓLEO, comestível, vegetal, de soja, refinado, sem colesterol,
acondicionado em embalagem contendo 900 ml, validade do
produto não poderá ser inferior a 6 meses, contados a partir
da data de sua entrega. O produto deve estar de acordo com
as Normas e Resoluções da ANVISA. Rotulagem contendo,
no mínimo, nome e peso liquido do produto, nome e CNPJ
do fabricante, número do lote, data do envase e data ou
prazo de validade.

Un

SOYA

3

4,50


13,50

14

PROTEÍNA DE SOJA, texturização, cor clara, mínima de
52% de concentração de proteína, acondicionada em
embalagem de 500 g, validade do produto não poder ser
inferior a 12 meses, contados a partir da data de sua
entrega. Rotulagem contendo, no mínimo, registro no MS,
nome e composição do produto, peso liquido, nome e CNPJ
do fabricante, data de fabricação e data ou prazo de
validade.

PC

SORA

2

3,79


7,58
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15

SABÃO EM BARRA, multiuso, para limpeza em geral,
biodegradável. Embalagem: pacote contendo 5 unidades de
200 g, totalizando 1 kg, com nome dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, registro ou notificação na Anvisa/Ministério da
Saúde.

Un

VELERO

1

4,99


4,99

16

SABONETE, solido, antibacteriano, fragrância agradável.
Embalagem com 90 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou
notificação na Anvisa/MS.

Un

MOTIVOS

1

1,10


1,10

17

SAL, refinado, iodado, indicado para consumo humano,
acondicionado em embalagem contendo 1 Kg, validade do
produto não poderá ser inferior a 12 meses, contados a partir
da data de sua entrega. O produto deverá estar em
conformidade com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e registro junto ao Ministério da Saúde e/ou
Agricultura; Rotulagem contendo no mínimo, peso liquido,
nome do fabricante e do produto, CNPJ do fabricante,
declaração com o teor de sal adicionado, número do lote,
data de fabricação e data ou prazo de validade.

KG

05
ESTRELA

1

1,00


1,00


169,60



RESUMO



ITEM

UND
UND

QUANT VL. UNITÁRIO
1.400

169,60

VALOR TOTAL
237.440,00


CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
2.1 Prazo de Entrega:
2.1.1 A Contratada se compromete a atender as necessidades da Contratante efetuando os fornecimentos
conforme os prazos de entrega e condições previstas deste Contrato.
2.1.2 Os itens definidos pela Contratada como adequados para atender o presente Contrato e os prazos de
entrega previstos no Anexo
poderão ser alterados, desde que acordado pelas Partes e formalizado através
de Termo Aditivo.
2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço deste Contrato, não
implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos serão entregues nas unidades determinadas pelo setor de compras por
ocasião do pedido conforme especificados na requisição
assinada pelo funcionário responsável pelo setor
de compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições conforme
descrito no Contrato
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade com as
especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer danos aos Produtos
ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte ou manuseio.
Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da Contratante e as normas
2.4 Transporte
2.4.1 A Contratada se obriga a tomar todas as medidas necessárias para realizar o transporte adequado dos
Produtos por todos os meios apropriados, bem como a utilizar todos os equipamentos e acessórios
adequados, com a assistência de prepostos ou subcontratados competentes e confiáveis, sempre que
necessário. A Contratada deverá organizar o transporte dos Produtos até o local de entrega de forma a evitar
danos aos mesmos, bem como evitar dificuldades ao descarregamento dos Produtos no local de entrega.
2.4.2 Os prazos de entrega estabelecidos em cada Pedido deverão ser considerados improrrogáveis. Caso um
Pedido não seja entregue no prazo especificado, a contratante poderá cancelar o Pedido e pleitear indenização
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da Contratada ou aceitar as entregas e reter dos pagamentos as indenizações pré-fixadas, conforme item
abaixo, independentemente de notificação prévia pela contratante a respeito do descumprimento.
2.4.3 A contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais casos poderá
devolver os Produtos ou, à sua escolha, armazená-los por conta e risco da Contratada.
2.5 Aceitação e inspeção
2.5.1 Não obstante o disposto acima, a contratante se reservam o direito de verificar o progresso e a execução
adequada de cada Pedido e de conduzir quaisquer investigações e testes de qualidade que considerarem
necessários.
2.5.2 No caso de recusa de parte ou da totalidade de qualquer entrega, os Produtos recusados poderão ser
armazenados e devolvidos pela contratante por conta e risco da Contratada.
2.6 Condições Complementares
2.6.1 A Contratada deverá notificar imediatamente a contratante, por escrito, sobre qualquer atraso e
simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao motivo e/ou extensão do atraso, bem como sobre
todas as medidas que serão tomadas a fim de evitar tal atraso ou acelerar a entrega. No caso de atraso na
entrega, a contratante terão direito, sem prejuízo de qualquer outra medida, a indenização pré-fixada e não
compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Pedido para cada semana de atraso, até o
máximo de 10% (dez por cento). A contratante deverão comunicar sua decisão de reter o pagamento das
indenizações no mais tardar até a data da primeira fatura após o atraso. Tais indenizações serão devidas
independentemente do direito da contratante de pleitear outros danos que eventualmente venham a sofrer,
relacionados à inexecução do Contrato por parte da Contratada.
2.6.2 Caso haja a necessidade de fornecimento de certificados de qualidade para os Produtos da Contratada,
esta os enviará assim que solicitados pela contratante.
2.6.3 As quantidades constantes do Anexo
representam previsão de consumo de
meses, não existindo
compromisso de aquisição pela contratante
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato é celebrado pelo prazo determinado de 25 de março a 31 de Dezembro de 2019,
podendo ser prorrogado mediante ajuste entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as embalagens e
impostos, os impostos incidentes serão os praticados em cada Estado.
4.2 O valor a ser pago pela contratante à Contratada será na totalidade de R$ 237.440,00 (duzentos e trinta e
sete mil quatrocentos e quarenta reais), referente ao fornecimento de cestas Básicas.
4.3 Nos valores especificados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, tais como
materiais, embalagens, administração, impostos, taxas, seguros, encargos trabalhistas/sociais/fiscais,
municipais/estaduais e federais.
4.4 Os preços dos Produtos objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto quando houver
aumentos nos preços dos Atacadistas distribuidores que interfiram no equilíbrio financeiro deste
contrato
4.5 Os preços só poderão ser atualizados monetariamente mediante negociação entre as Partes e
celebração de Termo Aditivo respeitando os limites impostos pelo Art. 65 da Lei 8.666/93.
4.6 Caso ocorram mudanças na legislação vigente que venham a alterar as condições de fornecimento
constantes deste Contrato, o mesmo será suspenso para avaliação da viabilidade de sua manutenção, caso
seja do interesse de ambas as Partes.
CLAÚSULA QUINTA – DA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Fonte

03.10.11 – Fundo Municipal de Assistência Social
2.045 – Benefícios Sócioassistências BPC e BE
3.3.9.0.32.00 – Outros Materiais Para Distribuição Gratuita
28 – FEAS
R$ 27.440,00
00 – Ordinário R$ 210.000,00

CLÁUSULA SEXTA – FATURAMENTO
6.1 A emissão das Notas Fiscais será a cada entrega efetuada pela contratada.
6.2 Os pagamentos serão efetuados pela contratante, após aprovação das respectivas faturas e serão
efetuados mediante depósito em rede bancária a favor da Contratada, servindo o comprovante de depósito
como prova do pagamento.
6.3 A constatação de quaisquer irregularidades em faturas já quitadas motivará o ressarcimento dos valores
pagos indevidamente, corrigidos pelo índice da inflação do período desde a data do pagamento.
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CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
7.1 As notas fiscais resultantes dos fornecimentos serão emitidas pela Contratada e serão pagas no prazo de
(10 ) dias, contados da apresentação das notas fiscais:
7.2 A contratante terá o direito de reter os pagamentos caso a Contratada não cumpra as condições de cada
Pedido. Nestes casos, a Contratada não poderá pleitear juros (nem mesmo sobre uma parte do preço),
penalidades ou qualquer outro tipo de pagamento.
7.3 A ausência de qualquer rejeição expressa de uma nota fiscal não significará a aceitação dos Produtos por
parte da contratante. Esta aceitação, para que seja válida, deverá ser expressa e explícita.
6.4 Em razão do meio de pagamento convencionado, a Contratada renuncia neste ato de forma irrevogável e
irretratável, à faculdade de emissão de duplicatas prevista no art. 2º da Lei 5.474/68, em decorrência dos
faturamentos pelos Serviços prestados nos termos do Contrato.
7.5 Ocorrendo indevida emissão de duplicatas em afronta ao estabelecido na presente cláusula, a Contratada
se obriga a providenciar de imediato a devida baixa ou resgate do título de crédito.
7.6 Havendo o apontamento ou efetivação de protestos de duplicatas indevidamente sacadas contra a
contratante, a Contratada responsável providenciará as respectivas cartas de anuência, diligenciando idêntica
providência junto aos terceiros envolvidos, no caso de endosso.
7.7 A Contratada responsável responderá por eventuais danos de ordem moral e material que a contratante
vierem a sofrer em decorrência de protesto de duplicatas emitidas em desatenção à expressa vedação contida
nesta cláusula.
7.8 Além da previsão contida no item anterior, a Contratada arcará com as despesas que forem efetuadas para
a sustação ou cancelamento do protesto, inclusive, custas judiciais e honorários advocatícios. Nesses casos, a
Contratada autoriza a contratante, desde já, de forma irrevogável e irretratável, a descontar ou compensar
créditos futuros que venham a ter ou cobrar por meio de notificação para pronto pagamento no valor
correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Pagar pontualmente pelo fornecimento.
8.2 Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou alterações a serem
adotadas sobre assuntos relacionados a este Contrato.
8.3 Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis dúvidas
existentes.
8.4 Liberar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais onde serão feitas as entregas, quando em
áreas internas da contratante.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar os fornecimentos com integral observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente às informações fornecidas pela contratante em estrita obediência às leis e exigências das
autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a contratante de quaisquer responsabilidades pelo seu
descumprimento.
9.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as especificações
técnicas previstas no Edital
, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste Contrato.”
9.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades desenvolvidas pela
contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais atrasos nos fornecimentos, salvo
fatos imprevisíveis de definição exclusiva da contratante. Ocorrendo feriados, as entregas poderão ser feitas
antecipadamente ou posteriormente, com prévia comunicação entre as Partes.
9.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados às
Contratantes ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou omissão sua ou de seus
prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas
vigentes.
9.5 Respeitar e cumprir, rigorosamente, o disposto na Legislação Ambiental vigente, responsabilizando-se
perante a contratante, os Órgãos Ambientais e terceiros por todos e quaisquer danos e prejuízos que, por sua
culpa ou omissão, inclusive de seus prepostos, venha causar ao meio ambiente.
9.6 Observar e fazer cumprir as disposições da Portaria n.º 85, de 17 de outubro de 1996, do IBAMA,
diligenciando para que a emissão da fumaça preta dos veículos no transporte utilizado fique dentro do limite
permitido.
CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE
10.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela contratante, referentes a knowhow da contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as informações técnicas,
documentos e dados, deverão ser tratadas como confidenciais e não deverão ser divulgadas a terceiros sem
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autorização prévia, por escrito, da contratante durante pelo menos 05 (cinco) anos contados a partir da data de
divulgação à Contratada. Tais informações deverão ser usadas exclusivamente para a execução de cada
Pedido ou na elaboração de ofertas ou cotações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela Portaria 25/2018
de 07 de Fevereiro de 2018, onde seus membros fará a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela
CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MULTAS CONTRATUAIS
12.1 A mora de qualquer das Partes no cumprimento de quaisquer obrigações contratualmente estabelecidas
sujeitará a Parte infratora ao pagamento de uma multa não compensatória de 2 % (dois por cento) sobre a
obrigação em atraso, respondendo a Parte infratora, ainda, pelos danos e prejuízos a que der causa, bem
como pelo pagamento das verbas relativas a honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais
que se apresentarem.
12.2 O pagamento de qualquer valor a título de multa não exime a Parte infratora de ressarcir integralmente a
Parte inocente os danos e prejuízos efetivamente suportados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
13.1 Se a Contratada ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em parte, em
consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato à Contratante e ratificar
por escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de pedido de recuperação judicial,
extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei 11.101, de 9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 15 (quinze)
dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
14.2 Às Contratantes é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou carta de
rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do cumprimento de todos os
encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do presente Contrato, ficando o pagamento
das parcelas restantes condicionado ao atendimento desta condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
15.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
15.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho ilegal de
crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
15.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de idade, nos
termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
15.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais prejudiciais
à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais e serviços
perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno,
considerado este o período compreendido entre as 22 h e 5 h.
15.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar as Condições Gerais de
Compra, a Contratada se compromete a observar os princípios morais e éticos que devem reger todas as
relações entre as Partes, a respeitar os valores fundamentais da contratante e a dar ciência e acompanhar o
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cumprimento do “Código de Conduta” por parte dos seus empregados alocados para a execução deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIAS
16.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum Produto seja
rejeitado pelas áreas de inspeção da contratante, a mesma se compromete a substituí-lo imediatamente e sem
ônus para a contratante.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
17.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão quaisquer marcas
registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A Contratada deverá indenizar e
manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos, obrigações, perdas, honorários advocatícios,
despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer infração de direitos de propriedade intelectual. A
Contratada, às suas próprias custas, se assim solicitado pela Contratante, deverá defender a contratante de
quaisquer pleitos, processos e ações judiciais, vinculados a este Contrato.
17.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e outros
documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens não poderão ser
copiados ou divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância, sem autorização prévia e por escrito da
contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
18.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor, devidos pela
contratante, salvo mediante autorização por escrito da contratante.
18.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela contratante a subcontratar parte de suas
obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob sua exclusiva e total responsabilidade. A
Contratada deverá informar a todos os subcontratados a respeito das cláusulas deste Contrato, bem como
aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as informações relativas às exigências da contratante,
que se reservam no direito de recusar quaisquer subcontratados da Contratada que não estejam em
conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FRAUDE
19.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com relação ao
recebimento de quaisquer recursos pela contratante. A Contratada garante que não deu e que não dará
quaisquer gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em pagar comissão a qualquer
empregado, agente, funcionário, ou representante da contratante relacionado a este Contrato ou qualquer
outro contrato firmado com a contratante. Se a Contratada ou qualquer pessoa, agindo em seu nome, estiver
descumprindo as previsões acima definidas, a contratante poderão (i) rescindir o Contrato e receber da
Contratada o montante de quaisquer prejuízos sofridos pela contratante, resultantes de tal rescisão; ou (ii) ser
totalmente ressarcidas pela Contratada por qualquer prejuízo sofrido pela contratante em conseqüência de
qualquer violação desta cláusula, independentemente da rescisão ou não do pedido em questão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da contratante em
razão do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou trocas, sendo que o seu
descumprimento acarretará, além das sanções administrativas, a responsabilidade por perdas e danos.
20.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou mesmo
securitizá-lo, sem o prévio e expresso consentimento da contratante, sob pena de ensejar justo motivo para
rescisão do presente Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
20.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que possa prejudicar o
regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser comunicado imediatamente à outra
Parte, sempre por escrito.
20.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe asseguram
este Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época subsequente ou em
idêntica ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente para a repetição do ato tolerado e
nem criará quaisquer direito para quaisquer das Partes.
20.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as obrigações
das Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e revogado todo e qualquer
entendimento ou ajuste não consignado neste Contrato.
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20.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente Contrato são seus
representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos atos constitutivos, e que
possuem plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
20.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as demais,
devendo a cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as Partes aos mesmos
resultados econômicos e jurídicos almejados.
20.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da contratante, ou a qualidade de Contratada, em quaisquer
atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios diversos, impressos,
homepage, etc., sob pena de imediata rescisão do Contrato e indenização pelos prejuízos eventualmente
causados às Contratantes, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, salvo com a
expressa autorização da contratante;
20.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não limitadas, às
hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de qualquer uma delas;
20.10 Nada no Contrato poderá ser interpretado como tendo as Partes, estabelecido qualquer forma de
sociedade ou associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das Partes com as suas obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.
20.11 Nível de Serviço – A Contratada garantirá um nível de atendimento dos Pedidos de no mínimo 95%,
respeitando as datas de entregas nelas previstas.
20.11.1 A cada 1% abaixo da meta aqui definida será aplicada a Contratada uma multa de 0,2% sobre o
faturamento do mês da ocorrência da não conformidade. A penalidade não será aplicada durante o primeiro
mês de vigência, entretanto, as impontualidades ocorridas no período serão notificadas a Contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ubatã Estado da Bahia, como o competente para dirimir qualquer
questão pertinente a este Contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado.
As Partes firmam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, para que se operem os efeitos legais e
jurídicos decorrentes.
Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019

PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal

MERCADO PREÇO BOM – ME
CNPJ/MF. 17.554.398/0001-00
Contratada

Testemunhas:

1.______________________________________

2._________________________________
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CONTRATO N.º 0139/2019
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO
LADO, EMPRESA: WAM MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS
LTDA
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – térreo e 1º.
andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr.
ISRAVAN LEMOS BARCELOS , brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade de
RG. 0253927943 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e domiciliado à
Travessa Maria Amélia Santos, s/n, Centro, Ibirapitanga – Bahia,
doravante designado
CONTRATANTE, e a Empresa: WAM MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. pessoa Jurídica de
direito privado, Inscrito no CNPJ/MF.02.564.736/0001-18, Localizado na Avenida Landulfo Caribé,
609 CEP 45.206.070 – Jequiezinho – Jequié – Bahia, neste ato representando pelo Sr. RUBEN
DARIO GOMES MARTINELLI, residente e domiciliado na Av. Principal s/n esquina com a rua C,
Loteamento Alvorada, bairro de Jequiezinho, CEP 45.205-570 Jequié Bahia, , portador do RG.
309645 – SSP-ES., e inscrito no cadastro único de pessoa física CPF/MF 558.407.367-91, doravante
denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial n.º 19/2019, e disposições da Lei
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de
Aquisição de Veículos, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo n.º
045/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial , tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob nº 19/2019, pelo qual foi escolhida
a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei
no 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a aquisição de 05 (cinco) motos, 0 Km, para atender a
necessidades da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e a SECRETARIA DE AGRICULTURA do
Município de Ibirapitanga, conforme especificações descritas abaixo:
Item

Marca

Modelo

Características Físicas

NXR
160
ESDD

NXR 160 ESDD COR BRANCA Motor Tipo: OHC, Monocilíndrico 4
tempos, arrefecido a ar. Cilindrada:
162,7 cc; Potência Máxima: 14,5 cv a
8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a
8.500 rpm (Etanol); Torque Máximo:
1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) /
1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol);
Transmissão: 5 velocidades; Sistema
de Partida: Elétrica; Diâmetro x
Curso: 57,3 x 63,0 mm; Relação de
Compressão: 9.5 : 1; Sistema
Alimentação: Injeção Eletrônica,
PGM FI; Combustível: Gasolina e/ou
Etanol; Sistema elétrico Ignição:

01

HOND
A

Quat

Preço
Unitário

Preço
Total

05

12.987,00

64.935,00
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Eletrônica; Bateria: 12V - 4 Ah
Farol: 35/35W; Capacidade: Tanque
de Combustível: 12,0 litros; Óleo do
Motor: 1,2 litro; Dimensões:
Comprimento x Largura x Altura:
2067 x 810 x 1158 mm; Distância
entre eixos: 1356 mm; Distância
mínima do solo: 247 mm; Altura do
assento: 836 mm; Peso Seco: 121 kg;
Chassi: Tipo: Berço Semi duplo;
Suspensão Dianteira/Curso: Garfo
telescópico / 180; Suspensão
Traseira/Curso: Mono Shock / 150
mm; Freio Dianteiro/Diâmetro: A
disco
/
240
mm;
Freio
Traseiro/Diâmetro: A disco / 220
mm; Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C;
Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto deste contrato, deverá ser entregues no Setor de Compras do
Município na sede da Prefeitura localizada na Praça Manoel Jorge e Silva na sede do município, no
horário das 08h00min às 13:00 hs.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A licitante vencedora deverá entregar os veículos motocicletas
acompanhados de seus respectivos certificados de garantia, manuais e catálogos de peças de
reposição, editado pelo fabricante, podendo ser original, cópia reprográfica sem autenticação se
obtido via internet, no site do fabricante. Os documentos deverão estar em língua portuguesa ou
traduzido para este idioma.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Toda e qualquer entrega do objeto fora do estabelecido no Edital de
Convocação, será imediatamente notificada à contratada que ficará obrigada a substituí-lo, o que
fará prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas na Lei.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO O preço ajustado para aquisição do objeto da licitação e ao
qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$
64.935,00 (sessenta e quatro mil novecentos e trinta e cinco reais)
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA O presente contrato terá vigência de 25 de março a 31 de
dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 24 meses mediante
celebração de Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes e justificativa devidamente aprovada
pelo Departamento solicitante, (a prorrogação poderá ocorrer caso ainda exista saldo a ser
adjudicado).
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE VALORES Os valores poderão ser reajustados nas
condições especificadas abaixo:
PARAGRAFO PRIMEIRO - DO REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA: procedimento que visa à
estabilidade das condições da proposta em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos
custos de produção ou, ainda, dos insumos utilizados.
PARAGRAFO SEGUNDO - DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO DE
PREÇOS: procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a
retribuição da Administração, sem periodicidade definida e independentemente de previsão de
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cláusula contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com
consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado pelo disposto na
Lei nº 8.666/93 (art. 57, § 1º; 58,I, §§ 1º e 2º, e 65,II, ´d´, e §6º).
PARAGRAFO TERCEIRO - Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do
Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre
observando os itens do Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de
comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, bem como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em
conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação
do contratado.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

03.08 - Secretaria de Educação
2.013 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental e Infantil
4.4.9.0.52.00 – Equipamento e Material Permanente
01Educação 25%
R$ 51.920,00

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:

03.12 - Secretaria de Agricultura, Desenv. Rural e Meio Ambiente
2.057 – Gestão das ações da Secretaria de Agricultura, Desenv. Rural e
Meio Ambiente
4.4.9.0.52.00 – Equipamento e Material Permanente
00 - Ordinário
R$ 12.987,00

Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

CLAUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES Constituem
direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato nas condições ajustadas
e da CONTRATADA receber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado ao tempo e modo previstos neste contrato;
b) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros documentos que
comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o
compromisso de qualidade, bem como fornecer à CONTRATADA recibos, atestados, vistos,
declarações e autorizações de outros compromissos que exijam tais comprovações.
c) Realizar a conferência dos produtos e/ou serviços entregues, verificando as especificações
exigidas, quantidade e qualidade dos produtos e/ou serviços. d) Fiscalizar o contrato através de
funcionário designado pelo Departamento solicitante.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes
da inobservância da legislação em vigor;
b) Atender aos encargos de lei;
c) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou
por seus representantes, na execução do Objeto do presente contrato, isentando o CONTRATANTE
de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa ocorrer;
d) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto.
e) Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J2FPPT+OSBGYJJPQALHQNW

Esta edição encontra-se no site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Ibirapitanga

Segunda-feira
29 de Abril de 2019
113 - Ano - Nº 1952

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
f) Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer outra operação financeira, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE, sob a pena de rescisão contratual;
g) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se
por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
h) Deverão ser respeitadas as leis vigentes no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
i) A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos e serviços entregues, devendo substituir
todos os produtos que forem entregues com características discrepantes às exigidas no edital e seus
anexos, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.
j) A contratada deverá efetuar as substituições de todos os produtos e/ou serviços que forem
entregues em desacordo com as especificações exigidas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente
ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento
de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de
Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre
o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA DECIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
O acompanhamento e a execução do presente CONTRATO ficará a cargo da COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, nomeada através da Portaria 025/2018 de 07 de Fevereiro de
2018, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
A comissão designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do objeto do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
a) fiscalizar e atestar a realização dos serviços elencados no objeto do presente CONTRATO;
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b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo a
CONTRATADA adotar as providencias necessárias;
c) garantir a CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes
relacionados a prestação dos serviços descritos no objeto do presente CONTRATO;
d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial
aplicações de sanções e alterações do mesmo.
8.3. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS GARANTIAS
A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação, dentro do prazo de
garantia, que é de 12 meses a partir da data de emissão da nota fiscal.
Caso algum Produto seja rejeitado pelas áreas de inspeção da Contratante, a Contratada se
compromete a substituí-lo imediatamente e sem ônus para o Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019

Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o
fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, 25 de março de 2019.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Município de Ibirapitanga
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal
Contratante

WAM MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.
CNPJ/MF.02.564.736/0001-18
RUBEN DARIO GOMES MARTINELLI
CPF/MF 558.407.367-91

. Representante Legal

TESTEMUNHAS

1________________________________ 2______________________________________
RG:
RG
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CONTRATO N.º 0140/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
EMPRESA: NOROESTY COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – térreo e 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. ISRAVAN LEMOS
BARCELOS , brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade de RG. 0253927943 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia Santos,
s/n, Centro, Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: NOROESTY
COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. , pessoa Jurídica de direito privado, Inscrito no
CNPJ/MF.10.822.162/0001-69, Localizado na Avenida Presidente Jõao Goulart, 698 CEP 45.206.070 –
Jequiezinho – Jequié – Bahia, neste ato representando pelo Sr. ESMERALDO PEREIRA DOS SANTOS
JUNIOR, portador do RG. 601812140 – SSP-BA, e inscrito no cadastro único de pessoa física CPF/MF
932.739.325-20, doravante denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial n.º 19/2019, e
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
Contrato de Aquisição de Veículos, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo n.º
045/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão Presencial ,
tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob nº 19/2019, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei no 8.666/93 e
suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a aquisição de 03 (três) veículo, 0 Km, para atender a necessidades
da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO do Município de Ibirapitanga, conforme especificações descritas
abaixo:
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Item

01

Marca

FIAT

Modelo

FURGÃO

Características Físicas
VEÍCULO TIPO FURGÃO 1.4 FLEX CÂMBIO
MANUAL NA COR BRANCO BANCHISA - Motor
Posição: Transversal, dianteiro Número de cilindros:
4 em linha Diâmetro X Curso: 72,0 x 84,0 mm
Cilindrada Total: 1.368 cm³ Taxa de compressão:
12,35:1 Potência máxima (ABNT/regime): 85 cv /
5.750 rpm (Gasolina) 88 cv / 5.750 rpm (Etanol)
Torque máximo (ABNT/regime): 12,4 Kgfm / 3.500
rpm (Gasolina) 12,5 Kgfm / 3.500 rpm (Etanol)
Número de válvulas por cilindro; 2 Eixo de Comando
de válvulas: Um no cabeçote; IGNIÇÃO Tipo:
Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao
sistema de injeção ALIMENTAÇÃO Combustível:
Gasolina/ Etanol; Injeção eletrônica: Magneti
Marelli, multiponto, sequencial indireta CÂMBIO
Número de marchas: 5 à frente e uma à ré; Relações
de transmissão: 1ª 4,273 / 2ª - 2,316 / 3ª - 1,444 / 4ª
1,029 / 5ª - 0,795 / Ré - 3,909; RELAÇÃO DE
TRANSMISSÃO DO DIFERENCIAL: 4,400;
TRAÇÃO: Dianteira com juntas homocinéticas;
EMBREAGEM TIPO: Monodisco a seco com mola a
disco e comando Mecânico; ar-condicionado;
SISTEMA DE FREIOSSERVIÇO: Hidráulico com
comando a pedal e ABS DIANTEIRO: A disco
ventilado (Ø de 257 mm) com pinça flutuante;
TRASEIRO: A tambor (Ø de 228 mm) com sapata
autocentrante e regulagem automática de jogo;
SUSPENSÃO DIANTEIRA TIPO: MacPherson com
rodas independentes, braços oscilantes inferiores
transversais
e
barra
estabilizadora
;AMORTECEDORES: Hidráulicos, pressurizados a
gás, telescópicos de duplo efeito; ELEMENTO
ELÁSTICO: Mola Helicoidal Suspensão traseira;
TIPO: Eixo rígido tipo Ômega AMORTECEDORES:
Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de
duplo efeito; ELEMENTO ELÁSTICO: Mola
parabólica longitudinal; DIREÇÃO TIPO: Mecânica
com pinhão e cremalheira; Diâmetro mínimo de
curva: 10,6 m; RODAS Aro: 5,5X14”; PNEUS:
175/70 R14 Peso do veículo em ordem de marcha 03
(Std A): 1.118 Kg; CAPACIDADE DE CARGA: 650
Kg; CARGA MÁXIMA REBOCÁVEL (SEM
FREIO): 400 Kg; DIMENSÕES EXTERNAS
Comprimento do veículo: 4.384 mm; LARGURA
DO VEÍCULO: 1.643 mm; ALTURA DO VEÍCULO
(VAZIO): 1.900 mm; Distância entre-eixos: 2.717
mm; Bitola dianteira: 1.430 mm Bitola traseira: 1.434
mm Altura mínima do solo (vazio): 174 mm; Volume
do porta-malas: 3100 litros; Tanque de combustível:
58 litros; Desempenho Velocidade máxima: 157
km/h (Gasolina) 158,0 Km/h (Etanol) 0 a 100Km/h:
12,4s (Gasolina) 11,9 s (Etanol); Consumo (Norma
NBR 7024) CICLO ESTRADA Ciclo urbano
Consumo (Conforme PBEV / INMETRO) Ciclo
Estrada Ciclo Urbano.

Quat

03

Preço
Unitário

73.000,00

Preço
Total

219.000,
00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto deste contrato, deverá ser entregues no Setor de Compras do
Município na sede da Prefeitura localizada na Praça Manoel Jorge e Silva na sede do município, no
horário das 08h00min às 13:00 hs.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro – Ibirapitanga - Bahia
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A licitante vencedora deverá entregar os veículos, acompanhados de seus
respectivos certificados de garantia, manuais e catálogos de peças de reposição, editado pelo fabricante,
podendo ser original, cópia reprográfica sem autenticação se obtido via internet, no site do fabricante. Os
documentos deverão estar em língua portuguesa ou traduzido para este idioma.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Toda e qualquer entrega do objeto fora do estabelecido no Edital de
Convocação, será imediatamente notificada à contratada que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará
prontamente, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas
também, as sanções previstas na Lei.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO O preço ajustado para aquisição do objeto da licitação e ao qual o
CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ 219.000,00
(duzentos e dezenove mil reais)
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA O presente contrato terá vigência de 25 de março a 31 de
dezembro de 2019, e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
por igual período até o limite de 24 meses mediante celebração de Termo Aditivo, de comum acordo entre
as partes e justificativa devidamente aprovada pelo Departamento solicitante, (a prorrogação poderá
ocorrer caso ainda exista saldo a ser adjudicado).
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE VALORES Os valores poderão ser reajustados nas
condições especificadas abaixo:
PARAGRAFO PRIMEIRO - DO REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA: procedimento que visa à
estabilidade das condições da proposta em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos
custos de produção ou, ainda, dos insumos utilizados.
PARAGRAFO SEGUNDO - DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO DE
PREÇOS: procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a
retribuição da Administração, sem periodicidade definida e independentemente de previsão de cláusula
contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências
incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado pelo disposto na Lei nº 8.666/93 (art.
57, § 1º; 58,I, §§ 1º e 2º, e 65,II, ´d´, e §6º).
PARAGRAFO TERCEIRO - Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do
Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre observando
os itens do Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como, de
demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com a Planilha de
Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

03.08 - Secretaria de Educação
2.013 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental e Infantil
4.4.9.0.52.00 – Equipamento e Material Permanente
01Educação 25%
R$ 146.000,00

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:

03.08 - Secretaria de Educação
2.019 – Gestão dos Recursos do Salário Educação
4.4.9.0.52.00 – Equipamento e Material Permanente
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Fonte de Recursos
Valor

04 – QSE
R$ 73.000,00

CLAUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES Constituem direitos do
CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da
CONTRATADA receber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado ao tempo e modo previstos neste contrato;
b) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros documentos que
comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o
compromisso de qualidade, bem como fornecer à CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações
e autorizações de outros compromissos que exijam tais comprovações.
c) Realizar a conferência dos produtos e/ou serviços entregues, verificando as especificações exigidas,
quantidade e qualidade dos produtos e/ou serviços. d) Fiscalizar o contrato através de funcionário
designado pelo Departamento solicitante.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
b) Atender aos encargos de lei;
c) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por
seus representantes, na execução do Objeto do presente contrato, isentando o CONTRATANTE de toda
e qualquer reclamação que eventualmente possa ocorrer;
d) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto.
e) Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
f) Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer outra operação financeira, sem prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE, sob a pena de rescisão contratual;
g) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
h) Deverão ser respeitadas as leis vigentes no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
i) A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos e serviços entregues, devendo substituir todos
os produtos que forem entregues com características discrepantes às exigidas no edital e seus anexos,
ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.
j) A contratada deverá efetuar as substituições de todos os produtos e/ou serviços que forem entregues
em desacordo com as especificações exigidas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado
às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa
em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso,
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
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Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de
sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo
Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto,
assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA DECIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
O acompanhamento e a execução do presente CONTRATO ficará a cargo da COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, nomeada através da Portaria 025/2018 de 07 de Fevereiro de
2018, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
A comissão designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
objeto do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
a) fiscalizar e atestar a realização dos serviços elencados no objeto do presente CONTRATO;
b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo a
CONTRATADA adotar as providencias necessárias;
c) garantir a CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes
relacionados a prestação dos serviços descritos no objeto do presente CONTRATO;
d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial
aplicações de sanções e alterações do mesmo.
8.3. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS GARANTIAS
A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação, dentro do prazo de garantia,
que é de 12 meses a partir da data de emissão da nota fiscal.
Caso algum Produto seja rejeitado pelas áreas de inspeção da Contratante, a Contratada se compromete
a substituí-lo imediatamente e sem ônus para o Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 03 (três)
vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

Ibirapitanga - Bahia, 25 de março de 2019
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PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, 25 de março de 2019.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Município de Ibirapitanga
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal
Contratante

NOROESTY COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA. CNPJ/MF.10.822.162/0001-69,
ESMERALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR,
CPF/MF 932.739.325-20
Representante Legal

TESTEMUNHAS

1________________________________ 2______________________________________
RG:
RG
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