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

CONTRATO N.º 0185/2019
CONTRATO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO,
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO
LADO, EDM – EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
MOBILIÁRIO EIRELI
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: EDM- EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI, Inscrita no CNPJ/MF.
31.472.249/0001-23, localizada na Av. GovernadorBley,186, Loja 24, Centro – CEP 29.010-902,Vitoria
- ES, representado pelo Sr. WERLEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, portador do RG.
144978555-7 SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 894.731.327-00, doravante denominado CONTRATADO,
com base no Pregão Presencial n.º 30/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de
1993 e suas alterações, e Lei 10.520/02, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo
despacho constante do Processo Administrativo n.º 062/2019, 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 30/2019, 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 Pessoa Jurídica para fornecimento de móveis para
manutenção da rede escolar de ensino do Município de Ibirapitanga.
Item
01

Descrição
Conjunto 4 lugares em resina termoplástica
composto de mesa e 4 cadeiras – Tamanho
infantil.
Mesa com tampo liso confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto medindo 800mm
x800mm, para uso coletivo e não individual,
borda medindo 30mm, altura tampo/chão
590mm. Base da mesa formada por um tubo
único, medindo 20mm x 20mm fabricada pelo
processo de conformação mecânica por
dobramento, resultando em um único ponto de
solda unindo as extremidades do mesmo tudo,
e uma barra de sustentação horizontal
confeccionada em tubo 20mm x 20mm, pés em
tubo redondo de 1,5 polegadas, protegidos por
sapadas arredondadas evitando o atrito com o
chão, marca do fabricante injetada em autorelevo deverá estar no encosto das cadeiras e
no tampo da mesa. Cadeira com assento e
encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, marca
do fabricante injetada em auto-relevo deverá

LOTE I
Unid

Qtde

UN

100

Marca /
Fabricante

Desk / Delta

Valor
Unitário

1.211,00
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estar no encosto. Assento com medidas
mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão
349mm
aproximadamente,
fixado
por
parafusos. Encosto com medidas mínimas
340mm x 330mm com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira, fixado por meio de
parafusos.
Sapatas
calandradas
antiderrapantes
envolvendo
as
extremidades, desempenhando a função de
proteção da pintura prevenindo contra
ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x
53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas
em polipropileno virgem e presa à estrutura por
de parafusos.
Estrutura metálica fabricada em tubo de aço
industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da
estrutura e soldado através do sistema MIG.
Estrutura formada por dois pares de tubo
oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo
medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto.
Uma barra horizontal de reforço em tudo
oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pés.
Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm
x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de
arco com raio medindo no máximo 800,0mm
Cor da Estrutura: Branca.
02

CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA
PROFESSOR
Tampo da mesa injetado em resina ABS, liso,
medindo 1200mm x 800mm (+/- 5%), borda
medindo 30mm, sem emendas, altura
tampo/chão 760mm, marca do fabricante
injetada em alto-relevo e espessura mínima de
5 mm.
Painel frontal confeccionado em compensado
multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica
na cor branca com acabamento em PVC,
fixado a estrutura através de 4 parafusos. Base
do tampo formado por tubo de aço curvado em
todo perímetro inferior do tampo, 02 colunas
verticais laterais unindo o tampo aos pés em
tubos oblongos medindo 77mm x 40mm com
espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés
em tubos oblongos medindo 20mm x 48mm
com espessura de 1,5mm em forma de arco.
Sapatas
calandradas
antiderrapantes
envolvendo as extremidades dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função
de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés
em arco, fabricadas em polipropileno presa à
estrutura por meios de rebites.
Cadeira com assento e encosto em resina
plástica virgem, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico, marca do fabricante
injetada em auto-relevo deverá estar no
encosto. Assento com medidas mínimas
400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão
460mm aproximadamente sem orifícios, fixado

UN

30

Desk / Delta

1.399,00
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por parafuso. Encosto com medidas mínimas
403mm x 360mm (+/- 5%), com puxador e
marca do fabricante em alto relevo fixados por
meio de rebites. Estrutura formada por dois
pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm
com espessura de 1,5mm fazendo a
interligação da base do assento com os pés.
Base do assento e interligação ao encosto em
tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura
de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras
horizontais para sustentação sob o assento em
tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em
tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pés.
Sapatas
calandradas
antiderrapantes
envolvendo as extremidades, cobrindo a solda
e toda a extensão superior dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função
de proteção da pintura prevenindo contra
ferrugem e presa à estrutura por meio de
rebites de alumínio. Toda a estrutura metálica
é fabricada em tubo de aço industrial tratados
por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e soldado
através do sistema MIG. Cor da Estrutura:
Branca.
.

163.070,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O presente contrato tem o seu preço global no valor de R$ 163.070,00 (cento e sessenta e três mil e
setenta 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, após entrega do material,
no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e após
atestada pelo Contratante a prestação do respectivo serviço relativo ao mês da fatura.
§ 2.º - Não será permitida 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 Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

3.08 – Secretaria de Educação
2.013 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental e Infantil
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material de Permanente
01- Educação 25%
R$ 83.686,00

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

3.08 – Secretaria de Educação
2.013 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental e Infantil
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material de Permanente
15 –FNDE
R$ 79.384,00
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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
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 - 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 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 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 01 de julho a 31 de dezembro de 2019, podendo
ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIAS
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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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as
etapas deste Contrato, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, composta pelos servidores:
Viviane Santos Aragão, Adenilton Correia Nascimento e Aroldo Pereira dos Santos e nomeados
através da Portaria SME Nº 094/2015 de 16 de março de 2015, podendo atuarem em conjunto ou
isoladamente os quais serão credenciados perante à Contratada, obrigando-se 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.
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 SEGUNDA - DO FORO
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.
Ibirapitanga-BA, 01 de julho 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 julho de 2019
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

ISRAVAN LEMOS BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CONTRATANTE

EDM- EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI,
CNPJ/MF. 31.472.249/0001-23
WERLEY MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Representante Legal

TESTEMUNHAS
1____________________________________
RG:

2___________________________________
RG:
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CONTRATO Nº. 0186/2019
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 Ladeira do Paraiso, 51 – CEP 45.445-000 no município de Camamu – BA, representado
pelo Sr.º MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS portador do RG de n.° 06.683.354-08 SSP/BA e inscrito
no CPF sob o n° 726.553.055-15, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente
contrato em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial N˚ 31/2019 realizado
por meio do processo administrativo Nº 071/2019, homologada por despacho do Exmº Prefeito datado de
01/07/2019 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 Instrumentos Musicais para Manutenção da Banda
Marcial do Município, conforme especificações e quantitativos descritos na planilha de preço
apresentada pela contratada, a qual é parte integrante deste contrato.
1.2 visando estabelecer condições comerciais básicas entre a Contratante e Contratada, de forma que a
Contratante possa, sempre que presente as condições aqui estabelecidas, agilizar os processos de
compra e entrega destes Produtos, descritos detalhadamente na lista de materiais constantes na planilha
anexa, a qual é parte integrante do Contrato.
1.3 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 10 (dez) 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.
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
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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 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 01 de julho 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.
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4.2 O valor a ser pago pela Contratante à Contratada será de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e
quinhentos 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
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

03.10 – Secretaria de Desenvolvimento Social
2.038 – Gestão das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social
4.4.9.0.52.00 – Equipamento e Material permanente
00 - Ordinário

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.
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
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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 da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, nomeada pela Portaria 25/2018 de
02 de fevereiro de 2018, podendo atuarem em conjunto ou isoladamente os quais serão credenciados
perante à Contratada, obrigando-se 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:
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.
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EMEAT+Q3OK2M3Q5E44L5YG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Quarta-feira
21 de Agosto de 2019
11 - Ano - Nº 2055

Serviço Público Municipal

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

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
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.

Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EMEAT+Q3OK2M3Q5E44L5YG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Agosto de 2019
12 - Ano - Nº 2055

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

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

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
21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ubatã 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.
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Ibirapitanga - Bahia, 01 de julho 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 julho de 2019
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
ISRAVAN LEMOS BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

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

Testemunhas:

1.____________________________________
RG

2.___________________________________
RG
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CONTRATO Nº. 0187/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE,
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO
DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO BARUCK
ENGENHARIA E SERVIÇOS 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: BARUCK ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 23.784.303/0001-48, localizada
na rua Jamil Riham, 01, sala 01 – CEP 45.450-000 – Gongogi - Bahia, neste ato representado
pela(o) Sr(a). GERALDO SEVERINO DOS SANTOS FILHO, brasileirO, portadora do RG n.º
15.130.674-51 SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda, sob o n.º 020.478.205-88, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar
o presente contrato, em decorrência do resultado da licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇO N˚ 01/2019 autorizado por meio do processo administrativo nº 076/2019, homologada
por despacho do Exmº Prefeito datado de 03/07/2019 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 e
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: DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a execução de serviços de revitalização da Praça Grande Lojas
Unidas da Bahia
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente contrato é de R$ 683.012,67 (seiscentos e oitenta e três mil, doze
reais e sessenta e sete centavos) discriminado de acordo com a planilha de preços apresentada
pela contratada.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo para execução e entrega da obra é de 03 de julho de 2019 a 03 de julho de 2020 após
expedição de Ordem de Serviço que será expedida em até 5 dias úteis a contar da assinatura do
Contrato.
PAR[ÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, na forma prevista no art.
57, I, da Lei nº 8.666/93
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou
entidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao edital, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no § 1º do art.
57 da Lei nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO QUARTO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do
prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se
as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no prazo inicialmente avençado, decorreram
de atuação deficiente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATADO, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente do
Banco do Brasil cujo número e agencia deverão ser informados pelo adjudicado até a assinatura
do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que
não possua agencia do Banco do Brasil o pagamento poderá ser efetuado nos Bancos do
Bradesco e Caixa Econômica Federal, cujo número e agencia deverão ser informados até a
assinatura do contrato.
PRÁGRAFO SEGUNDO - A cada 30 (trinta), dias fará em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições previsto na
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do período de adimplemento de cada parcela.
PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a
entrega do objeto, devidamente testada pelo(s) agente(s) competente(s).
PARÁGRAFO QUINTO – Por culpa exclusiva da CONTRATADA e, caso se faça necessária a
apresentação de qualquer fatura, restará suspenso o prazo de 30 (trinta), prosseguindo a sua
contagem a partir da respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO SEXTO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados, será feito com base no custo unitário. Os
itens novos terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras,
ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido à no mínimo três fornecedores
especializados.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento só será liberado mediante apresentação pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:
a) Respectivas medições, faturas e notas fiscais;

2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EMEAT+Q3OK2M3Q5E44L5YG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Agosto de 2019
16 - Ano - Nº 2055

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

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

b) Comprovante de regularidade fiscal com a fazenda Pública Municipal, Estadual, Federal,
Previdenciária e regularidade com FGTS, com apresentação de Certidões negativa
emitidas pelos Respectivos Órgãos.
PARÁGRAFO NONO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente ATESTADOS pela
fiscalização do contrato, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação a
estimativa.
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o
contratado reajustar o valor contratual pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC que
deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na
consecução do objeto, na forma do que dispõe o art. 40, X, da Lei 8.666/93 e os Arts. 2º e 3º da
Lei 10.192, de 14/02/2001
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
responsabilidade do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não
pago.
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATNTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 1% (um
por cento), a ser prestada em qualquer modalidade de que tratam o §1º do art. 56 da Lei
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações,
salvo após sua liberação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei nº
8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor
resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da contratada,
respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado de
recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.
PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a
cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e
o débito verificado.
PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o
CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para finalidade de se ressarcir de possíveis
prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposição das perdas no
prazo de danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no
prazo de 3 (três) dias úteis seguinte à sua notificação.
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PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei
Federal 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 1% (cinco por cento) do valor do
contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que os valores de multa a ser descontados da garantia,
seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão
administrativa do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

03.11.- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
1.016 – Construção/Restauração/de Praças, Escadarias, Canteiros e
Jardins
4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações
24 – Outros Convênios

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta
das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste
contrato;
b) Fornecer à CONTRATADA, documentos, informações e demais elementos que possuir,
pertinentes à execução do presente contrato;
c) Exercer a fiscalização do contrato;
d) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas neste
contrato.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a)
b)
c)
d)

Conduzir a execução do contrato com a legislação vigente;
Atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na
licitação;
e) Tomar as medidas preventivas para evitar danos a terceiros, em consequência da
execução dos trabalhos
f) Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
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g) Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção
e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre a ela
imputáveis;
h) Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
i) Manter preposto no local da obra, para responder pela execução dos serviços;
j) Atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
k) Se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária
à completa realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída;
l) Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne à despesa com vínculo empregatício do pessoal a ser
empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes
da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condições ou demais
peculiaridades;
m) Se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas
provenientes, equipamentos e acessórios necessários à fiel execução das obras
contratadas;
n) Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos
Básicos e Executivos, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.
o) Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou em decorrência deles.
p) Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com a mobilidade reduzida, em especial o Decreto nº5.296 de
20/12/2004 e a NBR 9050.
q) Manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham ocorrer até a Aceitação Definitiva das
Obras;
r)
s) Obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral constando todos os elementos
físicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execução dos serviços e
ainda a CND do INSS relativo à obra;
t) Obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que;
t-1) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou
na forma
estabelecida no Estatuto, no último caso;
t-2) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados vinculados à
obra;
t-3) encontrar-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.

CLÁUSULA DÉCIMA : DA FISCALIZAÇÃO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas
nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da execução das obras de reforma caberá ao
Funcionário designado pela Contratante.
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, competindo-lhe fazer minucioso exame
da execução das obras, 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 CONTRATANE: anotará em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, 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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por
órgão da Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da apólice de seguro em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequências que advierem de:
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e
prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste
contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais
utilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e
aos serviços;
g) esbulho possessório;
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais
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oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual
serão obrigatoriamente registrados:
I - pela CONTRATADA:
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;
c) as consultas à Fiscalização;
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas às interpelações da Fiscalização;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto ele registro;
11 - pela Fiscalização:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações,
prazos e cronogramas;
c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto 13 especificações;
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.
PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO
A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao Projeto
Executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO CRONOGRAMA
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá à
previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS MEDIÇÕES
A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:
a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base
nas características das obras a serem executadas e os riscos inerentes;
b) O visto do CREA-BA, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real
dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela contratante, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao
final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o
Manual de Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário
adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será
elaborada memorial de cálculo das medições (elaboração dos croquis de cálculo das
quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja necessidade de acréscimo no item "Administração
Local", decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser observada a mesma
metodologia de cálculo para o valor total do contrato após o aditamento, e não apenas para a
parcela aditivada individualmente.
PARÁGRAFO QUARTO – A contratante no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição,
entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de
circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante
termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por cento) nos
casos de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA
Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado
pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às
exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data
da efetiva aceitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente,
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovação de
regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e
do Certificado de Regularidade da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos
as bui/t, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este;
PARÁGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em
prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de
decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos
contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo ele Recebimento Definitivo a
CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências;
a) testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
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d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/serviços executados;
PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução
do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo
do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão aceitas quaisquer alegações baseadas em ocorrências
não comunicadas ou não acolhidas pela Fiscalização.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da
execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos,
devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80, da
Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e
ampla defesa. Seguindo os Princípios basilares da Administração Pública; Legalidade,
impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da
prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário
Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a
CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos
serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem
apuradas.
PARÁGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu
objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar.
PARÁGRAFO QUINTO - Decretada a rescisão por culpa ela CONTRATADA, a mesma somente
terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e
apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.
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PARÁGRAFO SEXTO - Decretada a extinção do contrato e, caracterizada a ausência de
responsabilização da CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados,
tendo ainda direito a:
a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES
A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a inexecução,
total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução, ou qualquer
impedimento ou infração contratual da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções previstas no
artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93:
a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infração. Em caso de reincidência, a multa corresponderá ao dobro do valor da que
tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento),
conforme preceitua o artigo 87 do Decreto n. 03.149/80;
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração
Pública da Comuna de Ibirapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública da Comuna
de Ibirapitanga, conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A sanção prevista na alínea “b” desta Cláusula poderá ser aplicada
cumulativamente a outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão
administrativa do contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa prevista na alínea “b” não tem caráter
compensatório, não eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relação
às infrações cometidas tudo isso sem prejuízo da Ação Cível reparatória.
PARÁGRAFO QUINTO - A aplicação da sanção prevista na alínea “Q” é de competência
exclusiva da Administração Pública da Comuna de Ibirapitanga, devendo ser precedida de
defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO SEXTO - O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da razoabilidade
dos atos da Administração.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Será remetida à Secretaria Municipal de Administração da Comuna de
Ibirapitanga , cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso
interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja publicada no Diário Oficial do Município.
PARÁGRAFO OITAVO - O valor da multa aplicada também poderá ser paga quando do
recebimento da fatura, se assim o requerer a CONTRATADA.
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PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da
comprovação do recolhimento da multa ou da prova do perdão da dívida por ato da
Administração, bem como antes da recomposição do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que
tenha sido prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações
contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1 % (um por cento) por dia útil que
exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não
atendido, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE
ou da aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO - A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista
neste item deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa, contraditório e
proporcionalidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que
não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do
débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1
% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde
logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do CONTRATANTE e
desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira
exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica
empresária resultante da alteração social;
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente,
exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO - A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93,
se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade
dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos
decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão
unilateral da CONTRATADA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias 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.

Fica eleito o fórum da Comarca de Ubatã do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Ibirapitanga - Bahia,03 de julho 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, 03 de julho de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal

BARUCK ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ/MF. 23.784.303/0001-48
GERALDO SEVERINO DOS SANTOS FILHO
CPF: 020.478.205-88
Representante Legal

TESTEMUNHAS

1_______________________________________
RG

2_____________________________________
RG
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CONTRATO N.º 0188/2019
CONTRATO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA,
E, DO OUTRO LADO, IBIRA COMERCIO DE
MÓVEIS EIRELI
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: IBIRA COMÉCIO DE MÓVEIS
EIRELI, Inscrita no CNPJ/MF. 12.109.094/0001-10, localizada na Av. Alexandre Quinto nº
148 – Centro – CEP 45.500-000, representado pelo Sr. BRUNO BARRETO MARTINS,
portador do RG. 14.493.886-39, SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 074.377.595-35, doravante
denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial n.º 34/2019, e disposições da
Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Lei 10.520/02, resolvem
celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo n.º 081/2019, 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 34/2019, 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 Pessoa Jurídica para fornecimento de
Brinquedos para manutenção das Creches deste Município para atender o programa
BRASIL CARINHOSO,. Conforme descrição, característica, preço unitário e preço total
constantes na planilha anexa, a qual é parte integrante este contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O presente contrato tem o seu preço global no valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e
quatrocentos 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
e após atestada pelo Contratante a prestação do respectivo serviço relativo ao mês da
fatura.
§ 2.º - Não será permitida 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.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro – CEP: 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EMEAT+Q3OK2M3Q5E44L5YG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Quarta-feira
21 de Agosto de 2019
27 - Ano - Nº 2055

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
§ 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 Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

3.08 – Secretaria de Educação
2.020 – Gestão dos Demais Prog. do FNDE/PNAC/PDDE/PNAT/OUTROS
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
15 – FNDE

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
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 - 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
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.
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§ 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 08 de julho a 31de dezembro de 2019
, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIAS
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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de
todas as etapas deste Contrato, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, composta
pelos servidores: Adenilton Correia Nascimento, Aroldo Pereira dos Santos e Viviane
Santos Aragão nomeados através da Portaria SME Nº 094/2015 de 16 de março de 2015,
podendo atuarem em conjunto ou isoladamente os quais serão credenciados perante à
Contratada, obrigando-se 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.
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 SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ibirapitanga – BA, em detrimento de qualquer outro por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
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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 – Bahia, 08 de julho de 2019
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga –BA, 08 de julho de 2019

ISRAVAN LEMOS BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CONTRATANTE

IBIRA COMÉCIO DE MÓVEIS EIRELI,
CNPJ/MF. 12.109.094/0001-10,
BRUNO BARRETO MARTINS,
Representante Legal

TESTEMUNHAS
1___________________________________
RG:

2________________________________
RG:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO
OUTRO LADO, JUDICAER PIRES DA SILVA
FILHO - MEI

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 049/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23-2019
CONTRATO Nº 0189-2019

DAS PARTES: 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 – 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, doravante designado
CONTRATANTE e JUDICAER PIRES DA SILVA FILHO - MEI inscrito no CNPJ sob nº
32.301.887/0001-44 com sede na rua Francisco Quinto,167, Distrito de Novo Horizonte,
Ibirapitanga, Bahia, neste ato representado pelo Sr.(a) JUDICAER PIRES DA SILVA FILHO do RG
n° 083797050 – SSP/BA, e CPF n° 001.418.485-02 Doravante denominado CONTRATADO, que
de comum acordo firmam o presente instrumento na forma e condições seguintes;
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial menor preço por ITEM, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 23-2019
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, o Decreto Municipal
044/2011 e a RECOMENDAÇÃO Nº 02/2018 do MPF/ILHÉUS – BA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 Contratação de Prestação de Serviços através da Locação de veículo com motorista para
prestar serviço no transporte escolar de alunos da rede pública Municipal e referente ao Item 13 do
Termo de referência.
2.2 O tipo de Veículo, rota e quilometragem estão descritos na planilha anexa a qual é parte
integrante deste Contrato.
Parágrafo Único, a Manutenção do Veículo e o Combustível será por conta do CONTRATADO
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES EM GERAL
3.1 O Contratado se obriga a manter o veículo em perfeitas condições de uso, que ofereça
segurança durante a execução dos serviços.
3.2 É da inteira responsabilidade da CONTRATANTE a indicação das rotas que farão parte da
prestação dos serviços , no que se refere e fixação do itinerário, além de outras providências que as
atividades exigirem, sem a ingerência do CONTRATADO.
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Parágrafo Único. Caso o CONTRATADO por algum motivo (doença ou força maior) não puder
executar os serviços por algum período, deverá por sua conta e risco indicar um preposto com as
mesmas qualificações para executar os serviços.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 Como pagamento pelos serviços a serem prestados o CONTRATATANTE pagará ao
CONTRATADO o valor diário de R$ 49,68 (quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) por
dia trabalhado, totalizando este contrato o valor global de R$ 5.911,92 (dezoito mil oitocentos e
sessenta reais) equivalente a 119 dias letivos.
Unidade

3.08

Atividade

2.013

Elemento de Despesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

01

EDUCAÇÃO 25%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL E
INFANTIL

CLÁUSULA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
5.1Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, todos o documentos necessários
à efetiva contratação, cujos teores são de conhecimento do(a) CONTRATADO(A): Documento do
veículo, Documentos pessoais, CNH do Motorista.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO
6.1 A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO será contada a partir da assinatura do Contrato.
6.2 O pagamento dos serviços contratados serão efetuados pelo município em até o dia 10 (dez) do
mês subsequente após a prestação dos serviços,
6.3 O prazo para a execução dos serviços será de 08 julho a 31 de dezembro de 2019.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS
7.1 Nos valores contratados quanto aos serviços a serem prestados, incluem-se todos e quaisquer
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 Das obrigações: Do Contratado:
a) O motorista contratado deverá ser sempre cuidadoso, atencioso e educado para com os usuários
do serviço em geral, só podendo ser admitidos os candidatos que apresentarem atestado de bons
antecedentes e tiverem os seus documentos em ordem, nos ternos da legislação de trânsito;
b) O motorista está terminantemente proibido de oferecer carona, ingerirem bebidas alcoólicas em
serviço e de pedirem ou receberem gorjetas ou donativos de qualquer espécie.
c) O motorista deverá apresentar-se sempre bem vestido com camisa, calças, calçados e/ou tênis
apropriados.
d) A(O) Contratado(a), na vigência do contrato será o único responsável perante terceiros, pelos
seus atos operacional e administrativo, excluindo o CONTRATANTE de quaisquer reclamações. É
ainda da responsabilidade exclusiva do(a)Contratado(a), o ressarcimento eventual de todos os
danos materiais ou pessoais causados a terceiros em consequência da má execução dos serviços
contratados.
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e) Será vedada ao Contratado ceder ao todo ou em parte este contrato sem estar expressamente
autorizado pelo CONTRATANTE. Qualquer cessão ou sub-empreitada, feita sem autorização da
CONTRATANTE será nula sem qualquer efeito.
8.2 Das Obrigações Da Contratante:
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o(a) Contratado(a), desde que não
haja impedimento legal para o fato;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato;
c) Notificar, formal e tempestivamente o(a) Contratado(a), sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato;
d) Notificar o(a) Contratado(a), por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
f)Prestar ao Contratado(a), todos os esclarecimentos necessários à execução deste contrato;
g) Garantir a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado neste contrato;
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1 Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito:
9.1.1 Pela CONTRATANTE independentemente de interpelação judicial, precedido do direito a
ampla defesa, quando:
9.1.2 O Contratado(a), não cumprir com as obrigações constantes deste contrato;
9.1.3O Contratado(a), não assinar este instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita pela CONTRATANTE;
9.1.4 O Contratado(a), der causa a rescisão administrativa;
9.1.5 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial deste contrato;
9.2. Pelo(a) Contratado(a), quando:
9.2.1 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;
9.2.2 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas neste contrato, ensejará a rescisão do
objeto, unilateralmente , ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei,
mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento Na
legislação aplicada
9.2.3 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela
CONTRATADA a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a CONTRATANTE
Contratado(a), às penalidades seguintes:

poderá sujeitar O

a) 10.2 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor
da obrigação não cumprida.
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10.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida da ampla
defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.
10.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais
cabíveis.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Ubatã -Bahia, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
11.2 Justos e acordados firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma na presença de
duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Ibirapitanga-BA, 08 de julho de 2019

ISRAVAN LEMOS BARCELOS
Prefeito Municipal
Município de Ibirapitanga
Contratante

JUDICAER PIRES DA SILVA FILHO– MEI
CNPJ: 32.301.887/0001-44

TESTEMUNHAS

1______________________________________ 2_______________________________________
CPF

CPF
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CONTRATO Nº. 0191/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA –
BAHIA, E, DO OUTRO LADO, MANUPA COMERCIO DE
EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS EIRELI

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 CONTRATANT, e a
Empresa: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTA EIRELI. - CNPJ/MF.
03.093.776/0001-91, Localizada na Rua Vereador Esteves de Felipe, nº 2017– Parque da Figueira – CEP
13.990-000 Cidade Espirito Santo do Pinhal - São Paulo, representada neste ato pelo Sr. EDSON PEREIRA
BORGES, portador do RG: 11.584.809 62 SSP/SP, inscrito no CPF/MF. 025.421.435.52, doravante
denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial nº 32/2019, e disposições da Lei Federal 8.666
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato para aquisição de um Ar
Condicionado Veicular Conforme especificações e condições, constante no Edital e seus anexos, autorizado
pelo despacho constante do Processo Administrativo Nº 078/2019, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste CONTRATO, a aquisição de 02 (dois) veículos 0 KM tipo Pick-up conforme
especificação na planilha, para atender a Secretaria de Educação deste Município.
Item

01

Especificações do Produto
Veículo de tipo Pck-up, , cabine
dupla 4 x 4, combustível Diesel,
motorização mínima 140 cv, cambio
manual,
capacidade
para
05
pessoas, ar condicionado, direção
hidráulica ou elétrica, trio elétrico
(trava, vidro e alarme, freio ABS,
airberg duplo estribo lateral e protetor
de caçamba

Marca

Quant

V W / AMAROK

02

P. Unit

141.712,00

P. Total

283.424,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os produtos serão entregues mediante requisição do setor de compras, e terá vigência de 12 de julho a 31 de
dezembro de 2019
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO Pelos produtos, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de R$ 283.424,00(Duzentos e
oitenta e três mil quatrocentos e vinte e quatro reais).
1O pagamento será através de deposito bancário a favor da contratada, após a entrega dos produtos e
mediante apresentação da nota fiscal e atestada pelo setor responsável.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município
de Ibirapitanga à conta das seguintes dotações;
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
01- Educação 25/%
RS$ 141.712,00
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Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

03.08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.019 – Gestão dos Recursos da Educação
4.4.9.0.52.00 – Equipamento e Material Permanente
04 – QSE
RS$ 141.712,00

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento de bens permanentes, de acordo com as
especificações detalhadas na planilha apresentada pela Contratada, sendo dele decorrentes as seguintes
obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) ou serviços descritos na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta
apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Terceira.
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
Terceira;
b) receber o(s) bem(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ 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 - 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 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.

Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EMEAT+Q3OK2M3Q5E44L5YG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Agosto de 2019
36 - Ano - Nº 2055

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
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 desse contrato ficará sob a responsabilidade da COMISSÃO
DE FISCALIZAÇÃO, nomeada pela portaria 25/2018 de 02 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 - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA
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 a Contratante.
CLAUSULA DECIMA 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 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.

Ibirapitanga - Bahia, 12 de julho de 2019.

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Ba, 12 de julho de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTO E
FERRAMENTA LTDA
CNPJ/MF: 03.093.776/0001-91

Edson Pereira Borges- P.P.
Representante Legal

Testemunhas
1______________________________________

2_____________________________________
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CONTRATO Nº. 0192/2019
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, COMERCIAL DE
FOGOS JVL LTDA - EPP - INSCRITO NO CNPJ/MF 07.855.688/0001-30.

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: COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA,
pessoa Jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ/MF. 07.855.688/0001-30, Localizado na Rua da Rodagem,
02 – BR 101 - Centro – Município de Sapeaçu – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Wagner Nogueira
Lopes, Portador do RG. 04970967-49 SSP-BAHIA, Inscrito no CPF/MF. 531.134.705-87, doravante denominado
CONTRATADO, com base na Licitação Carta Convite nº. 007/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21
de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato para a Aquisição de Fogos de
Artifícios Diversos, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo nº. 082/2019, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Carta Convite, tombado na
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob nº. 007/2019, 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 a Aquisição de Fogos de Artifícios
Diversos para Serem Utilizados nos Eventos, Festas e Solenidades do Calendário do Município de Ibirapitanga Bahia, para Atender as Demandas das Referidas Secretarias, no exercício de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
O Fornecimentos dos Fogos de Artifícios Diversos, ficarão de acordo com a necessidade da administração sendo
solicitado de forma parcelada, para os períodos de 21 de Junho até 31 de Dezembro de 2019.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo o fornecimento dos produtos, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título de Aquisição de Fogos
de Artifícios Diversos a importância de R$ 44.320,00 (Quarenta quatro mil trezentos vinte reais), constante 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:

03.06 - Secretaria de Administração
2.007 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
00 – Recursos Ordinários
29.560,00

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

03.08 - Secretaria de Educação
2.022 – Gestão das Ações para os Festejos Tradicionais
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
00 – Recursos Ordinários
14.760,00
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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:
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 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 - 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.
CLAUSULA DECIMA - 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 Nº 025/2018 de 07 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubata - 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.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 21 de Junho de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 21 de Junho de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal

COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA
CNPJ/MF. 07.855.688/0001-30
WAGNER NOGUEIRA LOPES
CPF/MF.531.134.705-87

TESTEMUNHAS:

1. _________________________________
RG.

2. ___________________________________
RG.
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ANEXO I

ITENS
01
02
03
04
05
06

DISCRIMINAÇÃO
Kit100turboluzecor
Kit12m3’
Kit25m2,5’
Girandola3600tiros
Girandola468tiros
Foguete12x1tiros
TotalGeral

UND
Cx
Cx
Cx
Cx
Cx
Cx
R$

QUANT
08
08
06
10
50
200

V.UNITÁRIO
1.080,00
1.000,00
1.080,00
1.000,00
158,00
16,50
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V.TOTAL
8.640,00
8.000,00
6.480,00
10.000,00
7.900,00
3.300,00
44.320,00
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CONTRATO Nº. 0193/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, A
EMPRESA: JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NETO - CNPJ/MF. 29.786.425/0001-50.

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: JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NETO,
pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ/MF. 29.786.425/0001-50, Localizado na Pedro Policarpo,
100 – Centro – Município de Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo Sr. João Francisco dos Santos
Neto, portador do RG. 10.137.601-40 SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 825.127.015-49, doravante denominado
CONTRATADO, com base na PREGÃO PRESENCIAL N°. 36/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato para os Serviços Roçagem e Limpeza,
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo Nº. 083/2019, 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 36/2019, 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 a Prestação de Serviços de Limpeza de
Rios, Aberturas e Limpeza de Valas e Aplicação de Herbicidas neste Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os Serviços Prestados, ficarão de acordo com a necessidade da administração, nos períodos de 19 de Julho 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
Empresa recebera a importância de R$ 116.450,00 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais),
pelos Serviços constantes no objeto do presente contrato de acordo com a execução dos mesmos.
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:
Órgão / Unidade: 03.11.00 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade - 2.051 – Gestão das ações dos Serviços da Secretaria de obras e Serv. urbanos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00 - Recursos Ordinários
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:
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:
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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° 025/2018 de 07 de
Fevereiro de 2018, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, 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.
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 DÉCIMA - 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 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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PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA-BA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o
fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.

Ibirapitanga - Bahia, 19 de julho de 2019

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 19 de julho de 2019

___________________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal
Contratante

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NETO
CNPJ/MF: 29.786.425/0001-50
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NETO
CPF/MF. 825.127.015-49

Contratado

TESTEMUNHAS:

1) _____________________________________

2) _______________________________________
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CONTRATO Nº. 0194/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA,
E, DO OUTRO LADO, IRLAN SILVA BASTOS EIRELI - ME - CNPJ/MF.
19.061.363/0001-65.

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. 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: IRLAN SILVA BASTOS EIRELI – ME,
Inscrito no CNPJ/MF. 19.061.363/0001-65, Localizada na Rua Luiz Eduardo Magalhães, 1128 – Centro - CEP:
45.365-000 – Município de Lajedo do Tabocal - Bahia, representada neste ato pelo Sr. Irlan Silva Bastos,
portador do RG: 16.173.295 09 - SSP-BA, e inscrito no CPF/MF: 068.370.625-06, doravante denominado
CONTRATADO, com base na Licitação Carta Convite n. 008/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato para Prestação de Serviços Com
Atividades Culturais e Pedagógicas, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo n.º
085/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Carta Convite, tombado na
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 008/2019, 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 a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Voltado para as
Atividades Culturais e Pedagógicas, Referente ao Dia da Cidade ano 2019, Cujo Projeto com tema:
“IBIRAPITANGA TERRA – MÃE: SUAS ÁGUAS, SEU POVO, SUA HISTÓRIA”, nos Períodos de 25/07/2019 a
03/08/2019, para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Educação deste Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os Serviços Prestados, ficarão de acordo com a necessidade da administração, pelo período de 25 de Julho a 30
de Setembro de 2019.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo os Serviços prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços prestados no Evento do
Dia da Cidade ano de 2019, a importância de R$ 76.400,00 (Setenta e seis mil e quatrocentos reais), pelos
Serviços constante 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

03.08.09 – Fundo Municipal de Educação
2.026 – Desen. Da Educ. Básica E Da Valor. Dos Prof. Da Educ. 40%
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 – Fundeb 40%
76.400,00

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 025/2018 de 07 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.
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.
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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.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 25 de Julho de 2019

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 25 de Julho de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal
Contratante

IRLAN SILVA BASTOS EIRELI – ME
CNPJ/MF. 19.061.363/0001-65
Irlan Silva Bastos
CPF/MF: 068.370.625-06
Contratando

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:

Nome:
RG
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ANEXO I
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Voltado para as Atividades Culturais e
Pedagógicas, Referente ao Dia da Cidade ano 2019, Cujo Projeto com tema: “IBIRAPITANGA TERRA – MÃE:
SUAS ÁGUAS, SEU POVO, SUA HISTÓRIA”, nos Períodos de 25/07/2019 a 03/08/2019, para Atender as
Demandas da Secretaria Municipal de Educação deste Município.
LOTE I - ALIMENTAÇÃO
Ítem

Descrição do Material

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

CAIXA

80

32,00

2.560,00

01

Água Mineral – copos de 200ml. Caixa
contendo 48 unidades.

02

Almoço para Equipe de apoio e integrantes de
Fanfarras. (de outros municípios )

Unidade

500

10,00

5.000,00

03

Sanduiche Natural

Unidade

2300

0,90

2.070,00

04

Suco – diversos sabores, caixinha 200 ml.

Unidade

2300

0,90

2.070,00

05

Refrigerante – diversos sabores 2 litros.

Unidade

100

3,30

330,00

06

Salgados Assados

Unidade

2300

0,80

1.840,00

07

Suco diversos sabores, caixa 1000 ml.

Unidade

150

2,00

300,00

Total

R$

14.170,00

LOTE II - MATERIAL GRÁFICO
Ítem

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

01

Faixas em lonas, dimensões – 4m x 0,80cm.

Descrição do Material

Unidade

12

180,00

2.160,00

02

Camiseta manga curta malha PV composição
33% viscose e 67% poliéster com tratamento
anti-peeling ou malha 30,1 penteada 100%
algodão, gramatura mínima de 0,160g/m2, cor
branca ou colorida, gola careca ou gola de
viés, com reforço, impressão personalizadas
em sublimação (transfer).

Unidade

170

16,00

2.720,00

Total

R$

4.880,00

LOTE III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

01

SONORIZAÇÃO COM SONOPLASTA

Unidade

1

3.000,00

3.000,00

02

PALCO PARA EVENTOS

Unidade

1

3.000,00

3.000,00

03

SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA

Unidade

1

1.000,00

1.000,00

04

SERVIÇOS DE FILMAGEM

Unidade

1

1.000,00

1.000,00

05

CONTRATAÇÃO DE FANFARRAS.

Unidade

1.700,00

5.100,00

Ítem

Descrição do Material

3
Total

R$

13.100,00

LOTE IV - REPASSE AS ESCOLAS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL
Ítem
01

Descrição do Material
CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ALAS
18 UNIDADES ESCOLARES ENVOLVIDAS.

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Unidades
Escolares

18

------

Valor Total
44.250,00

Total

R$ 44.250,00

Total Geral

R$ 76.400,00
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO
OUTRO LADO, COOBMA – COOPERATIVA DE
TRANSPORTE E TURISMO BORDA DA MATA

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019 - 049/2019 Respectivamente
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 - 23-2019 Respectivamente
CONTRATO Nº 0195-2019

DAS PARTES: 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 – 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, doravante designado
CONTRATANTE e COOBMA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO BORDA DA
MATA, inscrita no CNPJ. Nº 08.659.670/0001-26 com sede na Rua Mota Coelho, 47, Centro, CEP
45.200-080 Jequié, Bahia, neste ato representado pelo Diretor Presidente Sr.(a) EDGAR DOS
SANTOS FILHO, CPF: 555.351.785-00, Doravante denominado CONTRATADO, que de comum
acordo firmam o presente instrumento na forma e condições seguintes;
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial menor preço por ITEM, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 23-2019
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, o Decreto Municipal
044/2011 e a RECOMENDAÇÃO Nº 02/2018 do MPF/ILHÉUS – BA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 Contratação de Prestação de Serviços através da Locação de veículo com motorista para
prestar serviço no transporte escolar de alunos da rede pública Municipal e referente ao Item 7, 54,
78 e 82 do Termo de referência.
2.2 O tipo de Veículo, rota e quilometragem estão descritos na planilha anexa a qual é parte
integrante deste Contrato.
Parágrafo Único, a Manutenção do Veículo e o Combustível será por conta do CONTRATADO
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES EM GERAL
3.1 O Contratado se obriga a manter o veículo em perfeitas condições de uso, que ofereça
segurança durante a execução dos serviços.
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3.2 É da inteira responsabilidade da CONTRATANTE a indicação das rotas que farão parte da
prestação dos serviços , no que se refere e fixação do itinerário, além de outras providências que as
atividades exigirem, sem a ingerência do CONTRATADO.
Parágrafo Único. Caso o CONTRATADO por algum motivo (doença ou força maior) não puder
executar os serviços por algum período, deverá por sua conta e risco indicar um preposto com as
mesmas qualificações para executar os serviços.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 Como pagamento pelos serviços a serem prestados o CONTRATATANTE pagará ao
CONTRATADO o valor diário de R$ 364,08(trezentos e sessenta e quatro reais e oito centavos)
por dia trabalhado, totalizando este contrato o valor global de R$ 43.325,52 (quarenta e três mil
trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) equivalente a 119 dias letivos.
Unidade

3.08

Atividade

2.013

Elemento de Despesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

01

EDUCAÇÃO 25%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL E
INFANTIL

CLÁUSULA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
5.1Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, todos o documentos necessários
à efetiva contratação, cujos teores são de conhecimento do(a) CONTRATADO(A): Documento do
veículo, Documentos pessoais, CNH do Motorista.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO
6.1 A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO será contada a partir da assinatura do Contrato.
6.2 O pagamento dos serviços contratados serão efetuados pelo município em até o dia 10 (dez) do
mês subsequente após a prestação dos serviços,
6.3 O prazo para a execução dos serviços será de 25 de julho a 31 de dezembro de 2019.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS
7.1 Nos valores contratados quanto aos serviços a serem prestados, incluem-se todos e quaisquer
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 Das obrigações: Do Contratado:
a) O motorista contratado deverá ser sempre cuidadoso, atencioso e educado para com os usuários
do serviço em geral, só podendo ser admitidos os candidatos que apresentarem atestado de bons
antecedentes e tiverem os seus documentos em ordem, nos ternos da legislação de trânsito;
b) O motorista está terminantemente proibido de oferecer carona, ingerirem bebidas alcoólicas em
serviço e de pedirem ou receberem gorjetas ou donativos de qualquer espécie.
c) O motorista deverá apresentar-se sempre bem vestido com camisa, calças, calçados e/ou tênis
apropriados.
d) A(O) Contratado(a), na vigência do contrato será o único responsável perante terceiros, pelos
seus atos operacional e administrativo, excluindo o CONTRATANTE de quaisquer reclamações. É
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ainda da responsabilidade exclusiva do(a)Contratado(a), o ressarcimento eventual de todos os
danos materiais ou pessoais causados a terceiros em consequência da má execução dos serviços
contratados.
e) Será vedada ao Contratado ceder ao todo ou em parte este contrato sem estar expressamente
autorizado pelo CONTRATANTE. Qualquer cessão ou sub-empreitada, feita sem autorização da
CONTRATANTE será nula sem qualquer efeito.
8.2 Das Obrigações Da Contratante:
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o(a) Contratado(a), desde que não
haja impedimento legal para o fato;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato;
c) Notificar, formal e tempestivamente o(a) Contratado(a), sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato;
d) Notificar o(a) Contratado(a), por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
f)Prestar ao Contratado(a), todos os esclarecimentos necessários à execução deste contrato;
g) Garantir a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado neste contrato;
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1 Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito:
9.1.1 Pela CONTRATANTE independentemente de interpelação judicial, precedido do direito a
ampla defesa, quando:
9.1.2 O Contratado(a), não cumprir com as obrigações constantes deste contrato;
9.1.3O Contratado(a), não assinar este instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita pela CONTRATANTE;
9.1.4 O Contratado(a), der causa a rescisão administrativa;
9.1.5 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial deste contrato;
9.2. Pelo(a) Contratado(a), quando:
9.2.1 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;
9.2.2 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas neste contrato, ensejará a rescisão do
objeto, unilateralmente , ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei,
mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento Na
legislação aplicada
9.2.3 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela
CONTRATADA a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a CONTRATANTE
Contratado(a), às penalidades seguintes:

poderá sujeitar O
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a) 10.2 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor
da obrigação não cumprida.
10.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida da ampla
defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.
10.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais
cabíveis.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Ubatã -Bahia, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
11.2 Justos e acordados firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma na presença de
duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Ibirapitanga-BA, 25 de julho de 2019

ISRAVAN LEMOS BARCELOS
Prefeito Municipal
Município de Ibirapitanga
Contratante

COOBMA – COOPERATIVA DE
TRANSPORTE E TURISMO BORDA DA
MATA CNPJ. Nº 08.659.670/0001-26
EDGAR DOS SANTOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE
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