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PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PP-01-2021

O Pregoeiro do Município de Ibirapitanga - BA, comunica aos interessados que fará realizar
no dia 16/02/2021, (seis), do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 8:30 horas, no
Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça Manoel Jorge e Silva s/n – Prédio – Centro
– Ibirapitanga / Bahia, na modalidade Pregão presencial, Menor Preço por Lote, para
conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, o presente
Pregão Presencial, tipo menor preço, tem por objeto e operação, a contratação de empresa
de serviços de manutenção em equipamento de informática, sinalização visual e serviços de
manutenção de toner e cartuchos, bem como aquisição de toner e cartuchos novos para
atender a demanda das secretarias de Administração, Agricultura, Educação, Saúde e
Social, quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do
edital e seus anexos, que poderá ser adquirido gratuitamente no Setor de Licitação, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h, até o dia 15 de fevereiro de 2021, ou no site
da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações – pregão, onde se
encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º,IV, da Lei n. 10.520/2002, ficando os
interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário
Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa oficial.

Ibirapitanga – BA, 02 de Fevereiro de 2021.

Processo Administrativo nº 028/2021.

José Wildes Azevedo Santos
Pregoeiro

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro – CEP 45.500-000 – Ibirapitanga
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-01-2021.
1.Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n° 10.520/02 e
8.666/93, no que for pertinente, além do Decreto Municipal nº. 044/2011
2. Unidades Interessadas
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria de Agricultura e Administração.
3. Regime de Execução/Modalidade
Indireta/Pregão Presencial n° PP-01-2021
Processo Administrativo nº 028/2021.
4. Tipo de Licitação
Menor Preço: ( ) Por Item ( X ) Por Lote ( ) Global
5. Forma de Fornecimento:
( ) Única
( X ) Parcelada
6. Objeto
Conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, o presente Pregão
Presencial, tipo menor preço por lote, tem por objeto e operação, a contratação de empresa

para serviços de manutenção de matérias de informática, serviços de sinalização visual
e serviços de recarga de cartuchos e aquisição de cartuchos novos para manutenção
das diversas Secretarias, para Atender as necessidades das diversas Secretarias deste
município para o exercício de 2021.
Anexo I - Minuta do Contrato
Anexo II – Especificação do Objeto e Modelo de Proposta de Preços
Anexo III – Cronograma de Desembolso
Anexo IV - Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame
Anexo V - Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor
Anexo VI - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação
Anexo VII - Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
7. Local, data e horário do recebimento das propostas de preço, documentos relativos à
habilitação e início da abertura dos envelopes.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Ba
Data: 16 de Fevereiro 2021. Hora: 08:30 horas.
8. Dotações orçamentárias
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

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

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.08 – Secretaria de Educação
2.015 - Des. da Educ. Básica e da Val. dos prof. da Educ. 40%
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
19 – FUNDEB 40%
R$

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.08 – Secretaria de Educação
2.017 – Gestão das Ações do Esporte Amador
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
0 – Ordinário
R$
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Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.08 – Secretaria de Educação
2.021 – Gestão dos Recursos do Salário Educação
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
04 – QSE
R$

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.09 – Secretaria de Saúde
2.028 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde 15%
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
02 – Saúde 15%
R$

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.09 – Secretaria de Saúde
2.032 – Gestão das Ações do PAB – Piso de Atenção Básica
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
14 – SUS
R$

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.10 – Secretaria de Desenvolvimento Social
2.039 – Gestão das Ações dos Serviços da Secretaria de Assist. Social
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
00 – Ordinário
R$

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.10 – Secretaria de Desenvolvimento Social
2.045 – Gestão das Ações dos Prog.Proj. e Serv. de Prot Soc. Básica
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
28 – FEAS
R$

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.10 – Secretaria de Desenvolvimento Social
2.046 – Gestão dos Serv. Prog. E Proj. de Proteção Soc. Esp. De Média
Complexidade
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
29 – FNAS
R$

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.11 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
2.049 – Gestão das Ações dos serv. da Sec. De Obras e serv. Urbanos
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
00 – Ordinário
R$

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.11 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
2.050 – Gestão dos Serviços da Limpeza Pública - Manutenção
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
00 – Ordinário
R$

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.11 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
2.053 – Gestão das Ações dos Recursos do FEP
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
42 – CFEM
R$

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO / ATIVIDADE: 2.103 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.07- SECRETARIA DE SAÚDE
PROJETO / ATIVIDADE: 2.114 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 15%.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%.
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO / ATIVIDADE: 2.113 – FUNDEB – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 19 – TRANSFERÊNCIA FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESA DE EDUCAÇÃO BÁSICA) – 40%

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.08 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROJETO / ATIVIDADE: 2.126 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.09 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROJETO / ATIVIDADE: 2.125 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Elemento de despesa
Fonte
Valor

03.11 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
2.054 – Gestão das Ações do Setor de Iluminação Pública
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo
00 - Ordinário
R$

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
9.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital
e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
9.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente
de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma
das leis e regulamento citados neste Edital.
9.3. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de
sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que
tenha objeto similar ao da empresa punida.
9.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição,
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro,
sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em lei.
9.5. A empresa vencedora do certame terá que se comprometer a deixa disponibilizado na sede do
município em espaço próprio, um quantitativo dos produtos licitados (pronta entrega), uma vez que
as solicitações normalmente são realizadas diariamente.
10. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02, 8.666/93,
LC 123/2006 e o Decreto Municipal n° 044/2011.
11. CREDENCIAMENTO
11.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente,
inclusive, quando for o caso, a declaração do contador quanto ao enquadramento do fornecedor nas
disposições dos arts.42 a 45 da LC 123/2006.
11.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou
particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio,
proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
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Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.
11.3. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a Declaração de Pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (anexo VI), os envelopes da proposta
de preços (envelope A) e dos documentos de habilitação (envelope B), não sendo mais aceitas
novas
propostas.
11.4. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste edital.
12. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
12.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços,
indicando nome, razão, modalidade, número e data, endereçada ao Pregoeiro.
12.2. Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico em uma via, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada.
12.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexo, não se admitindo propostas alternativas.
12.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada, descrita no anexo II deste edital,
expresso em real, com apenas duas casas decimais.
12.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerandose a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para
o período de processamento das faturas.
12.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fornecimento e entrega do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
encargos e contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes,
devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
12.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta.
12.8. O licitante vencedor deverá declarar expressamente, que executará o serviço indicado no
objeto deste edital, em perfeita consonância com o descrito no anexo II deste edital.
12.9. A responsabilidade quanto ao serviço ofertado é exclusivamente do licitante, que deverá
certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena de, em caso
negativo, sofrer as sanções previstas no item 27.
12.10. A proposta de preço vencedora, contendo os catálogos e especificações detalhadas do objeto
ofertado, deverá ser formulada e apresentada na proposta comercial, com preços atualizados em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 01 (um) dia útil, após
encerramento da sessão.
12.11. O licitante deverá apresentar declaração expressa de que não estar impedido de licitar ou
contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob
controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas, conforme modelo do Anexo
VII.
12.12. Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retromencionada
declaração, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no item 26 deste edital.
13. HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
13.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo
que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, no qual
possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da
expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o documento original
para verificação, rubricada pelo representante da Empresa, devendo este ser endereçada ao
Pregoeiro.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1˚ andar - Centro - CEP 45.500-000 - Ibirapitanga - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
7 - Ano - Nº 2473

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64

13.2. No caso de o licitante possuir filial, a documentação apresentada deverá referir-se apenas a
uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição legal em contrário, sendo que a contratação
será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação.
14. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
14.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; no
caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus
atuais administradores nos respectivos cargos; inscrição do ato constitutivo, no caso sociedade civil,
acompanhada de prova de diretoria em exercício, e decreto de autorização em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país.
14.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, bem como prova de inscrição
no cadastro de contribuintes, do município ou sede do licitante, através de alvará;
c) prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão
Negativa da Dívida Ativa da União, sendo este último datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias,
desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento;
d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
14.3 – Qualificação econômico-financeira – será feita mediante apresentação dos seguintes
documentos:
a) balanço patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios;
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
c) patrimônio líquido mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assinado pelo autoridade competente
da empresa licitante, nos termos do §3º, do art.31 da Lei nº 8.666/93.
15. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor
Em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei
Federal n. 8.666/93 e 10.520/02, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de
menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo IV deste
Edital, conforme modelo previsto no edital.
15.1. O Certificado de Registro Cadastral/CRC, expedido pelo Município dentro do seu prazo de
validade, substituirá os documentos relativos à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal,
Qualificação Técnica e econômico - financeira, condicionado à verificação da validade dos
documentos cadastrais no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município.
15.1. O Pregoeiro conferirá o registro, bem como a validade de todos os documentos, constantes do
item 14.2.2. deste edital.
16. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
16.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
16.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação
das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas pelo edital.
16.3. As propostas não deverão apresentar prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, não
sendo possível alterar o conteúdo da proposta por qualquer motivo.
16.4. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
16.5. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou
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na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas
as melhores propostas subseqüentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos,
até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
16.6. Havendo microempresas ou empresas de pequeno porte entre as licitantes empatadas, esta
terá a preferência de contratação, de acordo com o § 2°, do Art. 44, da Lei Complementar 123, de 14
de dezembro de 2006.
16.7. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preço, nos termos do § 2°, do Art. 44 e art. 45, ambos da Lei Complementar 123/06.
16.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
16.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas
em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
16.10. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando
o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro
negociar, visando obter preço melhor.
16.11. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a
sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o
recebimento de novas propostas.
17. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
17.1. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes
para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e
seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
17.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 0,5 % (meio por cento).
17.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
17.4. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
17.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento das
condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.
17.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior homologação
do resultado pelo Prefeito do Município.
17.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a
ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito do
Município.
17.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital e seus anexos e/ou apresentarem proposta consideradas superfaturadas ou inexeqüíveis,
entendendo-as, respectivamente, como propostas que estejam acima do valor estipulado pela
Administração Pública como preço de referência ou que seja inferior a 50% (cinqüenta por cento),
do referido preço, nos termos do art. 48, da Lei n° 8.666/93.
17.9. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes presentes.
18. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1˚ andar - Centro - CEP 45.500-000 - Ibirapitanga - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
9 - Ano - Nº 2473

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64

18.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
18.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
18.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.
18.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro
importará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.
18.6. Quando mantida a decisão, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade
superior será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
18.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para
decidir o recurso.
18.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
18.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
19. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
19.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
19.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
19.3. A adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
20. CONTRATAÇÃO
20.1. O adjudicatário será convocado para executar o quanto disposto no objeto deste instrumento,
no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei n. 8.666/93 e dos itens do presente edital, podendo solicitar sua
prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.
20.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
20.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar
o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na
legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de
classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à
contratação.
20.4. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
20.5. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
20.6. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou apenas ações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
21. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
22.1. Os pagamentos devidos à Contratada, correspondentes à prestação dos serviços descritos no
Plano básico, serão efetuados através de cheque, ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
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devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo
contratado.
21.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
21.3 O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
21.4. O pagamento inclui todas as despesas diretas e indiretas necessárias à completa execução do
serviço, tais como, salários, obrigações sociais, fiscais e tributárias, transporte, e demais encargos
decorrentes da execução do contrato.

22. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
22.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
23. SANÇÕES E PENALIDADES
23.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir, sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Lei n°
9.784/99:
23.1.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou
contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município.
23.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93
e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
23.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
I10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocação;
II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela
fixa inicial;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
23.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
23.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.
23.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
23.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
23.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
23.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
23.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
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que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

competente

para

aplicar

a

24. RESCISÃO
24.1. A rescisão poderá ser:
24.1.2. Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejará a sua rescisão imediata,
com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos aqueles
alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, sem prejuízo de
outras sanções previstas nesta mesma lei;
24.1.3. Determinada por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos itens 21.7
2 27, do presente edital, acarretando as conseqüências previstas em lei, sem prejuízo das sanções
cabíveis retromencionadas.
24.1.4. Judicial, nos termos da Legislação;
24.1.5. Amigável, por acordo entre as partes e desde que haja conveniência para o Município de
Dário Meira;
24.2. Poderá ainda o Município de Ibirapitanga - Ba, a seu critério exclusivo e a qualquer tempo
rescindir o contrato mediante prévio aviso à empresa contratada, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuízos a que a contratada não tenha dado
causa e aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.
24.3. Da rescisão do CONTRATO pelo não cumprimento de CLÁUSULAS contratuais,
especificações, projetos ou prazos caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação do ato.
24.4. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93 ou da
legislação específica, não cabe a empresa contratada direito a qualquer indenização.
25. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
25.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer
escrito e devidamente fundamentado.
25.2. Qualquer descumprimento à legislação pertinente ao objeto do certame, sobretudo, a
descrita no item 21.7, deste edital, autorizam a Administração à proceder à revogação/anulação.
25.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao
licitante/contratado.
26. FISCALIZAÇÃO
26.1. A fiscalização do fornecimento caberá diretamente ao Município de Ibirapitanga, através de
servidor formalmente designado na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar
se a licitante vencedora está executando o fornecimento, observando o contrato e os documentos
que o integram.
27. DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro,
se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
27.2. É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive
a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate
situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, sendo que os erros
materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro.
27.3. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
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condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
27.4. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover
o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
27.5. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou
contrariem a legislação pertinente.
27.6. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Itagibá, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
27.7. Substituirá o instrumento contratual, na forma da lei n. 4.320/64, a Nota de Empenho, que
vinculará o Contratado a todas às disposições contidas neste edital e, em caso de inadimplemento,
sujeitará as sanções previstas no item 27.
27.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio através dos telefones: (73) 32592141 ou pelo site www.ibirapitanga.ba.io.gov.br
27.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02, 8.666/93, além do Decreto Municipal
n.044/2011.
27.10. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Minuta do Contrato
Anexo II – Especificação do Objeto e Modelo de Proposta de Preços
Anexo III - Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame Anexo
Anexo IV - Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor
Anexo V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação
Anexo VI - Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar

Ibirapitanga – Bahia, 02 de Fevereiro de 2021.
José Wildes Azevedo Santos
PREGOEIRO MUNICIPAL

]

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1˚ andar - Centro - CEP 45.500-000 - Ibirapitanga - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
13 - Ano - Nº 2473

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-01-2021
ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ /MF nq 13.846.763/0001-64, com sede na Praça Manoel Jorge e
Silva s/nº., Centro, na sede deste Município representada neste ato, por seu Prefeito Municipal,
Senhor Isravan Lemos Barcelos, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Ibirapitanga
Bahia,
a
seguir
denominada
simplesmente
CONTRATANTE,
e
a
empresa,
.............................................................., inscrita no CNPJ sob N°...................................., com sede na
........................................................................., .............................................., representada pelo(s)
abaixo assinado(s), a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o
presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a conforme especificações e condições constantes no Edital e
seus anexos, o presente Pregão Presencial, tipo menor preço por Lote, tem por objeto e operação, a

contratação de empresa de serviços de manutenção em equipamento de informática,
sinalização visual e serviços de manutenção de toner e cartuchos, bem como aquisição de
toner e cartuchos novos para atender a demanda das secretarias de Administração,
Agricultura, Educação, Saúde e Social, conforme Edital do Pregão Presencial Nº. PP-01-2021 e
seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço por Lote, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital do Pregão
Presencial N° PP-01-2021 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à
Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS DE ENTREGA
A entrega do material de expediente será entregue nas devidas Secretarias, solicitadas de acordo
com a necessidade de cada Secretaria, onde o prazo de entrega será de no Maximo de 5 (cinco)
dias úteis.
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA
O presente instrumento terá vigência XXXXX meses, tendo inicio em xxx de fevereiro de XXXX
findando em XXXXXXX, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, observada a legislação
vigente.
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total do presente acordo é de R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) e cujo pagamento efetivarse-á, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir
da expedição da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com as especificações.
Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal das condições deste contrato, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal será suspensa até que a contratada tome as providências necessárias à
sua correção. Nesta hipótese, será considerada, para efeito de pagamento, a data da
reapresentação da Nota Fiscal após a regularização da situação.
CLÁUSULA SEXTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do Pregão
Presencial Nº. PP- 52/2021, correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
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Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

CLÁUSULA SETIMA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
7.1 -DA CONTRATADA:
7.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer os materiais solicitado diariamente ou de acordo a
necessidade da CONTRATANTE, sendo entregues no local onde estiver sendo realizados os
serviços (sede, Distritos ou zona rural), no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, a contar do
recebimento da requisição devidamente assinada.
7.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se
vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
7.1.4 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste Contrato.
7.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de
fornecimento do material contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
7.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos
produtos entregues, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se destinam;
7.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que interfira na
entrega normal dos produtos fornecidos, inclusive indicado o nome do (s) responsável (eis);
7.1.8 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;
7.1.9 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Licitação.
7.2 - DA CONTRATANTE:
7.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
7.2.2. Dar ciência à Contratada do recebimento de qualquer produto avariado, no prazo máximo de
72 horas contados do recebimento dos mesmos.
7.2.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando inexatas, ou que
venham desacompanhadas dos documentos exigidos neste Contrato;
7.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito à Contratada informações que visem esclarecer a entrega
do material fornecido.
7.2.5. A fiscalização do fornecimento será por equipe designada pela CONTRATANTE.
7.2.6. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
O recebimento do material será realizado na sede da Contratante, através de preposto seu, ante a
apresentação da nota fiscal onde será aposta a declaração de que o material foi entregue.
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CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
9.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega;
9.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
9.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
9.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
9.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
9.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
9.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
9.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS
10.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
10.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a
Proposta de Preços da CONTRATADA;
10.3– Não será permitidos a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
10.4 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Ibirapitanga do Estado da Bahia,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e
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contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único efeito, na
presença das testemunhas abaixo.

Ibirapitanga-Ba,xx dexxxxx de 2021

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.
- Bahia,
xx de 2021
PrefeituraPrefeitura
Municipal deMunicipal
Ibirapitangade
Ibirapitanga

Isravan Lemos Barcelos
Prefeito
___________________________
Contratante
___
SETOR DE PUBLICAÇÃO

TESTEMUNHAS:
Nome:
RG.:

Nome:
RG:

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP - 01/2021

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - BAHIA
PREGOEIRO MUNICIPAL
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Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
PP-01-2021

1 – PROPONENTE E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Estado:

Inscrição Estadual:

CEP:

Cidade:
Fax:

Telefone:

OBJETO: conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, o presente
Pregão Presencial, tipo menor preço por Lote, tem por objeto e operação, a contratação de

empresa de serviços de manutenção em equipamento de informática, sinalização visual e
serviços de manutenção de toner e cartuchos, bem como aquisição de toner e cartuchos
novos para atender a demanda das secretarias de Administração, Agricultura, Educação,
Saúde e Social, para o exercício de 2021.

PLANILHA

LOTE: I – MATERIAL GRÁFICO
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

M²

200

M²

200

IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA BRILHO

M²

200

04

IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA FOSCO

M²

200

05

CRACHÁ
VERSO

UND

100

06

PLOTAGEM PARA CARROS OFICIAIS

M²

100

07

IMPRESSAO ADESIVO POLI 2mm

M²

100

08

IMPRESSAO DIGITAL EM VINIL PERFURADO

M²

100

09

CARTAZ COLORIDO, FORMATO A3, COUCHÊ
BRILHO.

UND

300

01

IMPRESSÃO
BRILHO

DIGITAL

DE

VINIL

ADESIVO

02

IMPRESSÃO
FOSCO

DIGITAL

DE

VINIL

ADESIVO

03

DE

IDENTIFICAÇÃO

Valor Total:

FRENTE

E

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

R$
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LOTE: II – Secretaria de Educação
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS
COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE.

ITEM

UND

QUANT

UND

25

UND

20

UND

10

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e hardwares
IMPRESSORA COPIADORA

UND

5

05

Serviço de assistência técnica a
MICRO COMPUTADORES, envolvendo
manutenção preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e hardwares

UND

100

06

Serviço de assistência técnica a
NOTEBOOKS, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e desinstalação
de softwares e hardwares

UND

35

07

Reposição de peças (Valor Estimado)

UND

150

01

02

03

04

ESPECIFICAÇÃO
Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e hardwares
IMPRESSORA PEQUENO PORTE

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e hardwares
IMPRESSORA MÉDIO PORTE
Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e hardwares
IMPRESSORA GRANDE PORTE

VALOR
UNIT

VALOR TOTAL

'Valor total:

R$
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LOTE: III – Secretaria de Saúde
ITEM

UND

QUANT

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA PEQUENO
PORTE

UND

18

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA MÉDIO
PORTE

UND

10

UND

8

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA COPIADORA

UND

5

05

Serviço de assistência técnica a
MICRO COMPUTADORES, envolvendo
manutenção preventiva, corretiva,
instalação e desinstalação de softwares
e hardwares

UND

40

06

Serviço de assistência técnica a
NOTEBOOKS, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares

UND

25

07

Reposição de peças (Valor Estimado)

UND

80

01

02

03

04

ESPECIFICAÇÃO

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA GRANDE
PORTE

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

Valor total:

R$
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LOTE: IV – SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS
COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE.

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

ESPECIFICAÇÃO
Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo
manutenção preventiva,
corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA
PEQUENO PORTE
Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo
manutenção preventiva,
corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA MÉDIO
PORTE
Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo
manutenção preventiva,
corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA
GRANDE PORTE
Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo
manutenção preventiva,
corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA
COPIADORA
Serviço de assistência técnica a
MICRO COMPUTADORES,
envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação
e desinstalação de softwares e
hardwares
Serviço de assistência técnica a
NOTEBOOKS, envolvendo
manutenção preventiva,
corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares
Reposição de peças (Valor
Estimado)

UND

QUANT

UND

8

UND

5

UND

5

UND

3

UND

40

UND

10

UND

50

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

'Valor
total:

R$
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LOTE: V – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS
COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE.
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

UND

22

UND

15

UND

8

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e hardwares
IMPRESSORA COPIADORA

UND

6

Serviço de assistência técnica a
MICRO COMPUTADORES, envolvendo
manutenção preventiva, corretiva,
instalação e desinstalação de softwares
e hardwares

UND

45

UND

10

UND

40

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e hardwares
IMPRESSORA PEQUENO PORTE

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e hardwares
IMPRESSORA MÉDIO PORTE
Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e hardwares
IMPRESSORA GRANDE PORTE

Serviço de assistência técnica a
NOTEBOOKS, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e hardwares

Reposição de peças (Valor Estimado)

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

'Valor total:

R$
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LOTE: VI – SECRETARIA DE AGRICULTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS
COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE.
ITEM

UND

QUANT

UND

5

UND

3

UND

2

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA COPIADORA

UND

2

05

Serviço de assistência técnica a
MICRO COMPUTADORES, envolvendo
manutenção preventiva, corretiva,
instalação e desinstalação de softwares
e hardwares

UND

15

06

Serviço de assistência técnica a
NOTEBOOKS, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares

UND

5

07

Reposição de peças (Valor Estimado)

UND

40

01

02

03

04

ESPECIFICAÇÃO

Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA PEQUENO
PORTE
Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA MÉDIO PORTE
Serviço de assistência técnica a
impressoras, envolvendo manutenção
preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de softwares e
hardwares IMPRESSORA GRANDE
PORTE

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

'Valor total:

R$
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LOTE:
VII
ITENS
01

SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E
TONER
DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

UNID QUANT
Und

400

Und

400

Und

200

Und

200

Und

200

Und

200

07

Cartucho para impressora HP T53
Cartucho para impressora HP T12
Cartucho para impressora HP T36
Cartucho para impressora HP T35
Cartucho para impressora HP T85
Cartucho para impressora Samsung 105
Cartucho para impressora Samsung 4200

Und

100

08

Cartucho 21/22/30/31//40/96/

Und

200

09

Toner HP 1105/1120/1200

Und

300

10

Und

200

11

Toner TN 620 DEP- 8085 DN – Brother
Cartucho p/impressora HP Laser Jet 85 A

Und

200

12

Cartucho p/impres HP Laser Jet 1200 C7115 A

Und

200

13

Cartucho p/impressora HP Laser Jet 1020 12 A

14

Cartucho p/impressora HP Desk Jet D1660 21
LX e 22 LX

15

Cartuchos p/impressora HP Desk Jet 1000 122

16

Cartuchos p/impressora Sansung ML 2851 ND
– D 2850 A

Und

17

Cartucho p/impressora Sansung SCX 4600 D
105 S

Und

18

Cartuchos para impressora Lexmark E 120
12018 SL

Und

02
03
04
05
06

Und
Und
Und

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

200
200
200
200
200
200

VALOR
TOTAL :

R$

LOTE: VIII

AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONER NOVOS

ITENS

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

01
02

Cartucho para impressora HP T53
Cartucho para impressora HP T12

UNID QUANT
Und

50

Und

50

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL
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03

Und

100

Und

100

Und

50

06

Cartucho para impressora HP T36
Cartucho para impressora HP T35
Cartucho para impressora HP T84
Cartucho HP 21/22

Und

100

07

Toner TN 620 DEP- 8085 DN – Brother

Und

100

08

Cartucho p/impressora HP Laser Jet 85 A

09

Cartucho p/impres HP Laser Jet 1200 C7115 A

100
100

10

Cartucho p/impressora HP Laser Jet 1020 12 A

Und
Und
Und

11

Cartucho p/impressora HP Desk Jet D1660 21
LX e 22 LX

Und

12

Cartuchos p/impressora HP Desk Jet 1000 122

Und

04
05

100
100
100

VALOR
TOTAL:

VALOR R$ 0,00 (POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA MINIMO DE 60 (SESSENTA), DIAS

Apresentamos e submetemos a V.Sa. proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na
preparação, conforme segue:
Para proposta dos valores acima ofertados foram considerados o somatório dos custos e
quantitativos perfazendo a seguinte quantidade e montante:

Valor Total R$ 000.000,00 (por extenso)

Prazo de validade

Assinada pelo responsável da empresa

PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-01-2021
ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Outorgante:
Outorgado:
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Poderes: Pelo presente instrumento particular de mandato, e na melhor forma de direito, o
Outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador o Outorgado, com o fim especial de
representar seus interesses no Pregão Presencial nº PP-01-2021, a ser realizado em xx de xxxx de
2021, no Município de Ibirapitanga, referente à conforme especificações e condições constantes no
Edital e seus anexos, o presente Pregão Presencial, tipo menor preço por Lote, tem por objeto e
operação, a a contratação de empresa de serviços de manutenção em equipamento de

informática, sinalização visual e serviços de manutenção de toner e cartuchos, bem como
aquisição de toner e cartuchos novos para atender a demanda das secretarias de
Administração, Agricultura, Educação, Saúde e Social.
Sendo assim, dando tudo por bom, certo, justo, firme e valioso, assina a presente.

Local e data

Sócio/Membro da Diretoria
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-01-2021

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
PP-01-2021

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos.
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_________ _____de __________________ de 2021

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ/MF
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-01-2021

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
PP - 01/2021

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______ _____de __________________ de 2021

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ/MF
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-01-2021

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
PP-01-2021

Declaramos, sob pena de Lei, que a Empresa: .........................................................(razão
social/CNPJ) .................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive
as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as
fundações por ele instituídas ou mantidas.

___________ _____de __________________ de 2021

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ/MF
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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CONTRATO Nº. 0001/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO,
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO
LADO, AUTO POSTO VIP DERIVADOS DE PETROLEO,
PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS
DERIVADOS DE PETRÓLEO DE FORMA PARCELADA E
CONTÍNUA,
PARA
VEÍCULOS
E
MAQUINAS
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60,
Centro, Ibirapitanga – BAHIA, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: AUTO POSTO
VIP DERIVADOS DE PETROLEO, inscrito no CNPJ/MF. 09.057.170/0001-87 e Inscrição Estadual.
075.070.997, com sede na Avenida Alexandre Quinto S/N, Centro no Município de Ibirapitanga – BA
representado pelo Sr. REGINALDO SANTANA NASCIMENTO, Inscrito no CPF/MF. 053.785.335-97
e
RG nº.14.948.033- 48 SSP/BA, que apresentou os documentos exigidos por lei,
doravante denominado CONTRATADO, celebram, por força do presente instrumento, contrato de
fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo em conformidade com o disposto na lei 8.666,
de 21 de junho de 1993, suas alterações, no Decreto Municipal nº 044 de 2011 e no Edital de
Licitação Nº 0035/2020 e no Processo Administrativo Nº. 0119/2020, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado sob n.º 0035/2020, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela
CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e o decreto Municipal nº 044/2011.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o fornecimento parcelado e contínuo de combustíveis, e derivados
de petróleo, referente ao Lotes I e II, sendo que os produtos devem ser entregue na sede do
município, de acordo com as normas técnica da ANP (Agencia Nacional de Petróleo). Com previsão
total anual conforme planilhas constantes do Processo Administrativo nº 135/2019 e §1º desta
cláusula.
§1º: Estima-se que serão consumidos os seguintes quantitativos de combustíveis:

LOTE I - SEDE DO MUNICIPIO
Itens
01
02
03
04

Descrição
Gasolina Comum
Etanol
Óleo Diesel
Óleo Diesel S10- Filtrado
Total

Unidade Quantidade
Litros
Litros
Litros
Litros
R$

350.000
150.000
230.000
220.000

Valor
Unitário
4,95
3,82
3,81
3,90
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LOTE III - SEDE DO MUNICIPIO

Itens
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Descrição

Unidade Quantidade

Óleo P/ Motor Diesel 10W40 galão 20 L
Óleo P/ Motor Diesel 15W40 galão 20 L
Óleo Hidráulico p/ transmissão automática, Galão
20L
Óleo Caixa de macha 90 Galão de 20 Litros
Óleo Lubrificante p/ motor Gasolina
Óleo ARLA 32 Galão de 20 L
Óleo Hidráulico p/ Transmissão Automática
Óleo Lubrificante p/ Motor Diésel, 15 w 40
Óleo de freio DOT 3
Graxa
Aditivo Para Radiadores
Filtro PSL 55
Óleo P/ Caixa de Marcha 140
Estopa Pacote de 150 g
Filtro de Óleo WK940/24
Filtro de Óleo 2ROB1271772

Galão
Galão

250
200

Galão

70

Galão
Litros
Galão
Litros
Litros
Litros
KG
Litros
Unid
Galão
Unid
Unid
Unid

350
300
2.500
100
150
150
400
200
200
300
800
150
150

Valor
Unitário
348,00
365,00
319,00
22,23
22,00
85,00
22,00
28,00
20,00
18,00
12,00
18,00
280,00
3,00
67,00
79,00

Valor Total
87.000,00
73.000,00
22.330,00
7.780,50
6.600,00
212.500,00
2.200,00
4.200,00
3.000,00
7.200,00
2.400,00
3.600,00
84.000,00
2.400,00
10.050,00
11.850,00
540.110,50

§2º: Quanto ao quantitativo, esclarece-se que só será pago o que efetivamente for consumido.
§3º: Os combustíveis objetos deste contrato deverão atender às especificações técnicas exigidas
pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, conforme legislação em vigor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
a)
Acompanhar e fiscalizar, através de servidor especialmente designado, o cumprimento das
obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA, quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da mesma;
b)
Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente;
c)
Fornecer à CONTRATADA a “Requisição de Abastecimento” de combustíveis, devidamente
preenchida, datada e assinada.
d)
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas do contrato;
e)
Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas na proposta e no contrato;
f)
Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de preposto por ela credenciada;
g)
Cumprir fielmente o Contrato;
h)
Requisitar, a seu critério, análise dos produtos objetos do contrato, nos termos do artigo 8º da
Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007;
i)
Constatada qualquer infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao abastecimento
nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de
Estoques Estratégicos de Combustíveis, a CONTRATANTE deverá dirigir representação à ANP, para
efeito do exercício do seu poder de polícia (Art. 14 da Lei nº 9.847/99).
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
a)
Manter posto de abastecimento com todos os equipamentos e utensílios necessários à
execução deste contrato, em perfeitas condições de uso e de acordo com as normas vigentes;
b)
Fornecer os combustíveis objetos deste contrato de acordo com as especificações técnicas
exigidas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, conforme legislação em vigor.
c)
Manter, nas dependências do Posto Revendedor, o Boletim de Conformidade, expedido pelo
Distribuidor do qual adquiriu o combustível, referente ao recebimento dos últimos 6 (seis) meses (Art.
4º da Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007).
d)
Realizar análise dos combustíveis objetos deste contrato sempre que solicitada pela
CONTRATANTE. Para isso, a CONTRATADA deverá manter disponíveis os materiais necessários à
realização das análises (Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007, artigo 8º). d.1) Os procedimentos
detalhados para a realização dos testes de qualidade dos combustíveis seguirão a legislação
específica editada pela ANP; podendo ser consultado, acaso existente e atualizado, o Anexo da
Cartilha do Posto Revendedor de Combustíveis publicada por tal agência.
e)
Atender prontamente às requisições de abastecimento, sempre que solicitada pela
CONTRATANTE;
f)
Responsabilizar-se integralmente por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado,
tais como fretes, impostos, seguros, taxas, encargos sociais e obrigações trabalhistas e civis,
decorrentes do objeto do presente contrato;
g)
Indicar preposto, informando e mantendo atualizados seu telefone fixo, celular e e-mail de
contato;
h)
Providenciar, através de seu preposto, a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do contrato, prestando os devidos
esclarecimentos ao setor de fiscalização da CONTRATANTE;
i)
Fornecer à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal/fatura mensal, cópia das
“Requisições de Abastecimento” relativas ao mês de Competência bem como os comprovantes de
abastecimento (cupons);
j)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Presencial,
comunicando imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção do presente;
k)
Responsabilizar-se pelos danos materiais ou pessoais causados à CONTRATANTE, quando
decorrentes de dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a
promover o ressarcimento a preços de mercado, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da
comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a Instituição
reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder
denunciar o contrato, de pleno direito;
l)
Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, o produto em
que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua aplicação nos veículos que o
utilizar;
m) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários na aquisição do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado;
n) Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendolhes inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões;
o) Responder por todo ônus, relativo a salários e encargos sociais e legais, impostos e seguros,
referente aos seus empregados;
p) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe integralmente o ônus
decorrente, independente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
q) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto deste
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Contrato, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer
transgressão de seus prepostos ou convenentes;
r) Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, quanto para a execução dos
serviços em si;
s) Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em dependência da
CONTRATANTE;
t) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste contrato,
sem prévia autorização da CONTRATANTE;
u) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas
através da presente contratação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE , nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
v) Não contratar durante a prestação dos serviços servidor pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE;
w) Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de
sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar o abastecimento realizar o ateste das notas fiscais/faturas
correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO
Pelos produtos contratados neste instrumento a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor
global de
R$ 4.579.910,50 (Quatro milhões quinhentos e setenta e nove mil novecentos e dez reais e
cinquenta centavos).
CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da contratação do objeto deste contrato correrá por conta dos recursos
consignados à CONTRATANTE no Orçamento para exercício de 2021 sob a classificação:
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Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

2.01.01
2.002
3.3.9.0.30.00
00

GABINETE DO PREFEITO
GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários

Unidade

2.08.01

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Atividade

2.057

Elemento de Despesa
Fonte

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. RURAL E
MEIO AMBIENTE
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00
VALOR R$
Ordinários

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

2.05.01
2.006
3.3.9.0.30.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.013
3.3.9.0.30.00
01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MDE
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.019
3.3.9.0.30.00
04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
MATERIAL DE CONSUMO
QSE
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.016
3.3.9.0.30.00
15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
PETE/PENAT

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.024
3.3.9.0.30.00
19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
FUNDEB 40%

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.027
3.3.9.0.30.00
02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
FUS 15%
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Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.028
3.3.9.0.30.00
14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA - PSF
MATERIAL DE CONSUMO
PAB
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.035
3.3.9.0.30.00
14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO SIA/AIH
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

4.01.01
2.038
3.3.9.0.30.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

Unidade

4.01.01

GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.046
CRAS/SCFV/CRIANÇA E IDOSO)
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
29
CRAS/CREAS
VALOR R$

Unidade

4.01.01

Atividade

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
2.047
COMPLEXIDADE
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
29
CREAS/SCFV
VALOR R$

Unidade

2.07.01

Atividade

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
2.051
URBANOS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00
VALOR R$
Ordinários

Unidade

2.07.01

Atividade

Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
2.051
URBANOS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
42
VALOR R$
FEP
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Unidade

2.07

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
2.051
URBANOS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
16
VALOR R$
CIDE

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.090
3.3.9.0.30.00
14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.090 – ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA – COVID 19
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.090
3.3.9.0.30.00
02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.090 – ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA – COVID 19
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS
VALOR R$

Atividade

Parágrafo Único – DA NOTA DE EMPENHO: Será emitida Nota de Empenho Estimativo à conta da
dotação orçamentária específica para atender às despesas inerentes à execução deste Contrato,
durante o Exercício corrente.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
O contrato vigorará a partir da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2021,
Parágrafo único: O contrato poderá ser prorrogado no interesse da Administração, respaldado no art.
57 da Lei Federal 8.666/1993.
.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993,
preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
§1º: A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou
supressões que se façam necessárias nos serviços, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
§2º: A variação do valor contratual para fazer face ao preço médio das tabelas de preço de
combustíveis da ANP, nos termos previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a
celebração de aditamento.
CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO
O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor competente do setor responsável pela fiscalização
dos serviços, confirmando que os mesmos foram executados na forma contratada.
§1º: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
§2º: Antes do pagamento, o CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;
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§3º: A nota fiscal/fatura deverá conter os tipos e quantitativos em litros dos combustíveis fornecidos
no período, acompanhada das respectivas requisições de abastecimento. A apresentação dos valores
totais por item deverá conter apenas duas casa decimais, para isso deve-se arredondar a terceira
casa decimal de acordo com as regras matemáticas.
§4º: Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. O
valor das retenções deverá constar destacadamente da Fatura mensal e ser deduzido do total a
pagar.
§5º: A CONTRATADA regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária do parágrafo anterior. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
§6º: A CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.
§7º: O desconto de qualquer valor no pagamento devido à CONTRATADA será precedido de
processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes são inerentes.
§8º: É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
§9º: O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA.
§10º: Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará A CONTRATADA às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de mora de 2% sobre o valor do contrato por dia de atraso;
c) Multa compensatória de 2% sobre o valor do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Ibirapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
§1º: O descumprimento (ou inexecução) total ou parcial de qualquer cláusula do contrato sujeitará a
CONTRATADA às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% sobre o valor do contrato por
ocorrência, até o limite de 10%;
c) Em caso de inexecução total, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Ibirapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
§2º: Caso a CONTRATADA deixe de entregar ou apresente documentação falsa exigida, enseje o
retardamento da execução do objeto do contrato, falhe ou fraude na execução do contrato, comportese de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e,
será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
no edital e no contrato e das demais cominações legais.
§3º: As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão também
ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº
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8.666/93:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
§4º: As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado à
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
§5º: A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é
de competência exclusiva do Secretário de Administração.
§6º: As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
§7º: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
§8º: As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
§9º: Caso a Administração determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE.
§10º: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
§11º: A aplicação das multas previstas na presente cláusula podem ser aplicadas cumulativamente
com outra penalidade, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, nos termos do art. 87, § 2º da Lei nº
8.666/93.
§12º: Não serão passíveis de penalização as situações decorrentes de caso fortuito, força maior,
devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93, caberá:
I- Recurso hierárquico, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de:
a) Rescisão do contrato, a que se refere o início I do artigo 79 da lei 8.666/93;
b) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa.
II- Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto
do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
III- Pedido de Reconsideração de Decisão do PREGOEIRO, no caso de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de dez dias úteis da intimação do ato.
§1º: O recurso será dirigido ao Pregoeiro, que analisará e decidirá, no prazo de 05 (
cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade.
Nesse caso, a decisão deverá ser proferida dentro de cinco dias úteis, contados do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
§2º: A intimação dos atos referidos na alínea “a”, do inciso I, e no inciso III do parágrafo 9º, será feita
mediante publicação no DOU.
§3º: Os recursos e impugnações fora do prazo não serão conhecidos, ressalvando-se a hipótese
recurso fundamentado em suposta ilegalidade da decisão recorrida.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:
I. O não cumprimento de Cláusulas contratuais e/ ou prazos;
II. O cumprimento irregular de Cláusulas contratuais e/ ou prazos;
III.O atraso injustificado no fornecimento do combustível
IV.A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
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V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
Contrato;
VI. O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei
nº 8.666, de 1993;
VIII.A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
IX. A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
X. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do Contrato;
XI.Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XII. A supressão do fornecimento, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
XIII. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna,
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada
a situação;
XIV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, assegurada à CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a
situação;
XV.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
XVI. O descumprimento da proibição constitucional de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
§1º: Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
§2º: A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XI
e XV desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
§3º: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
§4º: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XI a XV desta cláusula, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:
a) Devolução da garantia, se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
§5º: A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos
causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Os empregados e propostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o
CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus
eventuais termos aditivos no Diário Oficial Do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura , para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data .
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A execução deste contrato regular-se-á pelas cláusulas contratuais e pela normas aplicáveis ao
mesmo, contidas (na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 044, de 2011, na Lei nº 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº
123, de 2006 e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua
transcrição.
Parágrafo único: Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão
decididos pela CONTRATANTE, observadas as normas que regulam a execução contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
O foro para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato será o de Ubatã-Bahia, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Município de Ibirapitanga, 04 de Janeiro de 2021
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, 04 de Janeiro de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

AUTO POSTO VIP DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ/MF. 09.057.170/0001-87
REGINALDO SANTANA NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:

1._________________________________

2._________________________________

RG

RG
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CONTRATO Nº. 0002/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E,
DO OUTRO LADO, POSTO NOVO RIO II LTDA - ME,
PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
E
OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO DE FORMA
PARCELADA E CONTÍNUA, PARA VEÍCULOS E
MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º.
andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr.
JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG
nº. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, doravante designado
CONTRATANTE, e a Empresa: POSTO NOVO RIO II LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF.
.11.166.265/0002-61, com sede na BR 101 nº 37 Distrito de Itamaraty no Município de
Ibirapitanga – BA representado pelo Sr. . ANTONIO SANTANA JUNIOR, Inscrito no CPF/MF.
445.256.055-53 e RG nº. 247780952 SSP/BA, que apresentou os documentos exigidos por lei,
doravante .denominado CONTRATADO, celebram, por força do presente instrumento, contrato
de -fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo em conformidade com o disposto na
lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 044
de 2011 e no Edital de Licitação Nº 0035/2020 e no Processo Administrativo Nº. 0119/2020,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado sob n.º 0035/2020, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela
CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei 10.520/01 e 8.666/93 e
suas alterações posteriores, e o decreto Municipal nº 044/2011.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o fornecimento parcelado e contínuo de combustíveis, e
derivados de petróleo, referente aos Lotes III e IV sendo que os produtos devem ser entregue
na sede do município, de acordo com as normas técnica da ANP (Agencia Nacional de
Petróleo). Com previsão total anual conforme planilhas constantes do Processo Administrativo
nº 0121/2015 e §1º desta cláusula.
§1º: Estima-se que serão consumidos os seguintes quantitativos de combustíveis:

LOTE III - ITAMARATI
Itens
01
02
03
04

Descrição

Unidade Quantidade
Litros
Litros
Litros
Litros
R$

Gasolina Comum
Etanol
Óleo Diesel
Óleo Diesel S10- Filtrado
Total

190.000
80.000
11.000
100.000

Valor
Unitário
4,95
3,82
3,81
3,90
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LOTE IV- ITAMARATI

Itens
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Descrição

Unidade Quantidade

Óleo P/ Motor Diesel 10W40 galão 20 L
Óleo P/ Motor Diesel 15W40 galão 20 L
Óleo Hidráulico p/ transmissão automática, Galão
20L
Óleo Caixa de macha 90
Óleo Lubrificante p/ motor Gasolina
Óleo ARLA 32 Galão de 20 L
Óleo Hidráulico p/ Transmissão Automática
Óleo Lubrificante p/ Motor Diésel, 15 w 40
Óleo de freio DOT 3
Graxa
Aditivo Para Radiadores
Filtro PSL 55
Óleo P/ Caixa de Marcha 140
Estopa Pacote de 150 g
Filtro de Óleo WK940/24
Filtro de Óleo 2ROB1271772

Galão
Galão

180
100

Galão

100

Litro
Litros
Galão
Litros
Litros
Litros
KG
Litros
Unid
Galão
Unid
Unid
Unid

150
200
100
100
120
100
150
100
100
100
300
120
120

Valor
Unitário
352,00
366,00
325,00
22,239
22,239
35,82
28,350
22,239
26,460
18,90
8,10
22,680
299,00
2.16
69,300
82,00

Valor Total
63.360,00
36.600,00
32.500,00
3.335,85
4.447,80
3.582,00
2.835,00
2.668,68
2.646,00
2.835,00
810,00
2.268,00
29.900,00
648,00
8.316,00
9.840,00
206.592,33

§2º: Quanto ao quantitativo, esclarece-se que só será pago o que efetivamente for consumido.
§3º: Os combustíveis objetos deste contrato deverão atender às especificações técnicas
exigidas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, conforme legislação em vigor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
a)
Acompanhar e fiscalizar, através de servidor especialmente designado, o cumprimento
das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA, quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
b)
Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente;
c)
Fornecer à CONTRATADA a “Requisição de Abastecimento” de combustíveis,
devidamente preenchida, datada e assinada.
d)
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas do contrato;
e)
Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas na proposta e no contrato;
f)
Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de preposto por ela
credenciada;
g)
Cumprir fielmente o Contrato;
h)
Requisitar, a seu critério, análise dos produtos objetos do contrato, nos termos do artigo
8º da Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007;
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i)
Constatada qualquer infração às normas relativas à indústria do petróleo, ao
abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e
ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, a CONTRATANTE deverá dirigir
representação à ANP, para efeito do exercício do seu poder de polícia (Art. 14 da Lei nº
9.847/99).
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
a)
Manter posto de abastecimento com todos os equipamentos e utensílios necessários à
execução deste contrato, em perfeitas condições de uso e de acordo com as normas vigentes;
b)
Fornecer os combustíveis objetos deste contrato de acordo com as especificações
técnicas exigidas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, conforme legislação em vigor.
c)
Manter, nas dependências do Posto Revendedor, o Boletim de Conformidade, expedido
pelo Distribuidor do qual adquiriu o combustível, referente ao recebimento dos últimos 6 (seis)
meses (Art. 4º da Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007).
d)
Realizar análise dos combustíveis objetos deste contrato sempre que solicitada pela
CONTRATANTE. Para isso, a CONTRATADA deverá manter disponíveis os materiais
necessários à realização das análises (Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007, artigo 8º). d.1) Os
procedimentos detalhados para a realização dos testes de qualidade dos combustíveis seguirão
a legislação específica editada pela ANP; podendo ser consultado, acaso existente e atualizado,
o Anexo da Cartilha do Posto Revendedor de Combustíveis publicada por tal agência.
e)
Atender prontamente às requisições de abastecimento, sempre que solicitada pela
CONTRATANTE;
f)
Responsabilizar-se integralmente por todos os ônus referentes ao fornecimento ora
contratado, tais como fretes, impostos, seguros, taxas, encargos sociais e obrigações
trabalhistas e civis, decorrentes do objeto do presente contrato;
g)
Indicar preposto, informando e mantendo atualizados seu telefone fixo, celular e e-mail
de contato;
h)
Providenciar, através de seu preposto, a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do contrato, prestando os devidos
esclarecimentos ao setor de fiscalização da CONTRATANTE;
i)
Fornecer à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal/fatura mensal, cópia das
“Requisições de Abastecimento” relativas ao mês de Competência bem como os comprovantes
de abastecimento (cupons);
j)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão
Presencial, comunicando imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção do presente;
k)
Responsabilizar-se pelos danos materiais ou pessoais causados à CONTRATANTE,
quando decorrentes de dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados,
ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços de mercado, dentro de 30 (trinta) dias
contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo
estipulado, a Instituição reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do
mês, sem prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno direito;
l)
Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, o produto
em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua aplicação nos veículos
que o utilizar;
m) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários na aquisição do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor contratado;
n) Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades,
cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões;
o) Responder por todo ônus, relativo a salários e encargos sociais e legais, impostos e seguros,
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referente aos seus empregados;
p) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe integralmente o ônus
decorrente, independente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
q) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem
como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria
objeto deste Contrato, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes;
r) Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, quanto para a execução
dos serviços em si;
s) Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em
dependência da CONTRATANTE;
t) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste
contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
u) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas através da presente contratação, sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE , nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
v) Não contratar durante a prestação dos serviços servidor pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE;
w) Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará
ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de
eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter
preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for
necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar o abastecimento realizar o ateste das notas fiscais/faturas
correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
.CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO
Pelos produtos contratados neste instrumento a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o
valor global de R$ 1.884.602,33 (um milhão oitocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e dois
reais e trinta e tres centavos).
CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da contratação do objeto deste contrato correrá por conta dos recursos
consignados à CONTRATANTE no Orçamento para exercício de 2021 sob a classificação:
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Parágrafo Único – DA NOTA DE EMPENHO: Será emitida Nota de Empenho Estimativo à conta
da dotação orçamentária específica para atender às despesas inerentes à execução deste
Contrato, durante o Exercício corrente.
Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

2.05.01
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2.006
GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00
VALOR R$
Ordinários

Unidade
Atividade

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.013
3.3.9.0.30.00
01

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.019
3.3.9.0.30.00
04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
MATERIAL DE CONSUMO
QSE
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.016
3.3.9.0.30.00
15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
PETE/PENAT

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.024
3.3.9.0.30.00
19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
FUNDEB 40%

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.027
3.3.9.0.30.00
02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
FUS 15%

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.028
GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA - PSF
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
14
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.035
3.3.9.0.30.00
14

MATERIAL DE CONSUMO
MDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO SIA/AIH
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS

VALOR R$

VALOR R$
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Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

4.01.01
2.038
3.3.9.0.30.00
00

Unidade

4.01.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO
Ordinários

VALOR R$

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.046
CRAS/SCFV/CRIANÇA E IDOSO)
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
29
CRAS/CREAS
VALOR R$

Unidade

4.01.01

Atividade

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
2.047
COMPLEXIDADE
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
29
CREAS/SCFV
VALOR R$

Unidade

2.07.01

Atividade

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E
2.051
SERVIÇOS URBANOS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00
VALOR R$
Ordinários

Unidade

2.07.01

Atividade

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E
2.051
SERVIÇOS URBANOS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
42
VALOR R$
FEP

Unidade

2.07

Atividade

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E
2.051
SERVIÇOS URBANOS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
16
VALOR R$
CIDE

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.090
3.3.9.0.30.00
14

Atividade

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.090 – ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA – COVID 19
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS
VALOR R$
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Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.090
3.3.9.0.30.00
02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.090 – ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA – COVID 19
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS
VALOR R$

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
O contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2021.
Parágrafo único: O contrato poderá ser prorrogado no interesse da Administração, respaldado no
art. 57 da Lei Federal 8.666/1993.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de
1993, preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
§1º: A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os
acréscimos ou supressões que se façam necessárias nos serviços, até o limite legal de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
§2º: A variação do valor contratual para fazer face ao preço médio das tabelas de preço de
combustíveis da ANP, nos termos previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações
ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a
celebração de aditamento.
CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO
O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias, contados a partir da data da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor competente do setor responsável pela
fiscalização dos serviços, confirmando que os mesmos foram executados na forma contratada.
§1º: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
§2º: Antes do pagamento, o CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;
§3º: A nota fiscal/fatura deverá conter os tipos e quantitativos em litros dos combustíveis
fornecidos no período, acompanhada das respectivas requisições de abastecimento. A
apresentação dos valores totais por item deverá conter apenas duas casa decimais, para isso
deve-se arredondar a terceira casa decimal de acordo com as regras matemáticas.
§4º: Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
O valor das retenções deverá constar destacadamente da Fatura mensal e ser deduzido do total
a pagar.
§5º: A CONTRATADA regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária do parágrafo anterior. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
§6º: A CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas
e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
§7º: O desconto de qualquer valor no pagamento devido à CONTRATADA será precedido de
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processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes são inerentes.
§8º: É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
§9º: O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA.
§10º: Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará A CONTRATADA às seguintes
penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de mora de 2% sobre o valor do contrato por dia de atraso;
c) Multa compensatória de 2% sobre o valor do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Ibirapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
de 02 (dois) anos.
§1º: O descumprimento (ou inexecução) total ou parcial de qualquer cláusula do contrato
sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% sobre o valor do contrato por
ocorrência, até o limite de 10%;
c) Em caso de inexecução total, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Ibirapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02
(dois) anos.
§2º: Caso a CONTRATADA deixe de entregar ou apresente documentação falsa exigida, enseje
o retardamento da execução do objeto do contrato, falhe ou fraude na execução do contrato,
comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com
a União e, será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
§3º: As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos
regidos pela Lei nº 8.666/93:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
§4º: As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes são inerentes.
§5º: A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
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Pública é de competência exclusiva do Secretário de Administração.
§6º: As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
§7º: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
§8º: As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
§9º: Caso a Administração determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE.
§10º: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
§11º: A aplicação das multas previstas na presente cláusula podem ser aplicadas
cumulativamente com outra penalidade, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, nos termos
do art. 87, § 2º da Lei nº 8.666/93.
§12º: Não serão passíveis de penalização as situações decorrentes de caso fortuito, força
maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93, caberá:
I- Recurso hierárquico, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:
a) Rescisão do contrato, a que se refere o início I do artigo 79 da lei 8.666/93;
b) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa.
II- Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
III- Pedido de Reconsideração de Decisão do PREGOEIRO, no caso de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de dez dias úteis da
intimação do ato.
§1º: O recurso será dirigido ao Pregoeiro, que analisará e decidirá, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Nesse
caso, a decisão deverá ser proferida dentro de cinco dias úteis, contados do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
§2º: A intimação dos atos referidos na alínea “a”, do inciso I, e no inciso III do parágrafo 9º, será
feita mediante publicação no DOU.
§3º: Os recursos e impugnações fora do prazo não serão conhecidos, ressalvando-se a hipótese
recurso fundamentado em suposta ilegalidade da decisão recorrida.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:
I. O não cumprimento de Cláusulas contratuais e/ ou prazos;
II. O cumprimento irregular de Cláusulas contratuais e/ ou prazos;
III.O atraso injustificado no fornecimento do combustível
IV.A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no Contrato;
VI. O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei nº 8.666, de 1993;
VIII.A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
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IX. A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
X. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do Contrato;
XI.Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XII. A supressão do fornecimento, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do
valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
XIII. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
XIV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, assegurada à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que
seja normalizada a situação;
XV.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
XVI. O descumprimento da proibição constitucional de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666,
de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
§1º: Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
§2º: A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos
I a XI e XV desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
§3º: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
§4º: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XI a XV desta cláusula, sem que haja
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) Devolução da garantia, se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
§5º: A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste
instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Os empregados e propostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o
CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época
devida.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus
eventuais termos aditivos no Diário Oficial Do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura , para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data .
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A execução deste contrato regular-se-á pelas cláusulas contratuais e pela normas aplicáveis ao
mesmo, contidas (na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 044, de 2011, na Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei
Complementar nº 123, de 2006 e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos
e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de sua transcrição.
Parágrafo único: Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato
serão decididos pela CONTRATANTE, observadas as normas que regulam a execução
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA GARANTIA
A critério da CONTRATADA, e desde que previsto no instrumento convocatório, poderá ser
exigida prestação de garantia para a presente contratação, que não excederá 5% do valor do
contrato.
Parágrafo único: Caberá à CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia previstas
no § 1º da Lei nº 8.883/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
O foro para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato será o de Ubatã-Bahia,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só
efeito.
Município de Ibirapitanga, 04 de Janeiro de 2021

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, 04 de Janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

POSTO NOVO RIO II LTDA - ME
CNPJ/MF. .11.166.265/0002-61
ANTONIO SANTANA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:
1.__________________________________

2.__________________________________
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CONTRATO Nº. 0003/2021

CONTRATO
PARA
AQUISIÇÃO
DE
GENEROS
ALIMENTICIOS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA E A EMPRESA MERCADO PREÇO BOM ME, COMO A SEGUIR SE DESCREVE:
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60,
Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa:
AFONSO ROSA LADEIRA NETO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF.
17.554.398/0001-00, localizada na Avenida Alexandre Quinto, nº 20, Térreo - Centro - CEP. 45.500000 Cidade: Ibirapitanga - Bahia, neste ato representado pela(o) Sr(a). AFONSO ROSA LADEIRA
NETO, brasileiro, solteiro comerciante, portador do RG n.º 15.605.227-04, expedido pela SSP/BA,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.º
090.428.806-43, residente à Avenida Alexandre Quinto, nº 22, 1º andar, Centro, CEP 45.500-000
Ibirapitanga – BA. doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato em
decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial N˚ 0036/2020 realizado por
meio do processo administrativo nº 0120/2020, homologada por despacho do Exmº Prefeito datado de
04/01/2021 e publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas normas da Lei 8.666/93 e
suas 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 – OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é o fornecimento de gêneros Alimentícios para consumo das
Secretarias de Saúde, Sec. da Educação, Sec. de Desenvolvimento Social, Sec. de
Administração e Sec. de Infraestrutura e Gabinete do Prefeito conforme planilha anexa; a qual é
parte integrante desse Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
2.1 Prazo de Entrega:
2.1.1 A Contratada se compromete a atender as necessidades da Contratante efetuando os
fornecimentos conforme os prazos de entrega e condições previstas deste Contrato.
2.1.2 Os itens definidos pela Contratada como adequados para atender o presente Contrato e os
prazos de entrega previstos no Anexo
poderão ser alterados, desde que acordado pelas Partes e
formalizado através de Termo Aditivo.
2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço deste Contrato, não
implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos serão entregues nas unidades determinadas pelo setor de
compras por ocasião do pedido conforme especificados na requisição
assinada pelo funcionário
responsável pelo setor de compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições
conforme descrito no Contrato

Praça Manoel Jorge e Silva s/nº - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade com
as especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer danos aos
Produtos ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte ou
manuseio. Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da
Contratante e as normas
2.4 Transporte
2.4.1 A Contratada se obriga a tomar todas as medidas necessárias para realizar o transporte
adequado dos Produtos por todos os meios apropriados, bem como a utilizar todos os equipamentos
e acessórios adequados, com a assistência de prepostos ou subcontratados competentes e
confiáveis, sempre que necessário. A Contratada deverá organizar o transporte dos Produtos até o
local de entrega de forma a evitar danos aos mesmos, bem como evitar dificuldades ao
descarregamento dos Produtos no local de entrega.
2.4.2 Os prazos de entrega estabelecidos em cada Pedido deverão ser considerados improrrogáveis.
Caso um Pedido não seja entregue no prazo especificado, a contratante poderá cancelar o Pedido e
pleitear indenização da Contratada ou aceitar as entregas e reter dos pagamentos as indenizações
pré-fixadas, conforme item abaixo, independentemente de notificação prévia pela contratante a
respeito do descumprimento.
2.4.3 A contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais
casos poderá devolver os Produtos ou, à sua escolha, armazená-los por conta e risco da Contratada.
2.5 Aceitação e inspeção
2.5.1 Não obstante o disposto acima, a contratante se reservam o direito de verificar o progresso e a
execução adequada de cada Pedido e de conduzir quaisquer investigações e testes de qualidade que
considerarem necessários.
2.5.2 No caso de recusa de parte ou da totalidade de qualquer entrega, os Produtos recusados
poderão ser armazenados e devolvidos pela contratante por conta e risco da Contratada.
2.6 Condições Complementares
2.6.1 A Contratada deverá notificar imediatamente a contratante, por escrito, sobre qualquer atraso e
simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao motivo e/ou extensão do atraso, bem
como sobre todas as medidas que serão tomadas a fim de evitar tal atraso ou acelerar a entrega. No
caso de atraso na entrega, a contratante terão direito, sem prejuízo de qualquer outra medida, a
indenização pré-fixada e não compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Pedido
para cada semana de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento). A contratante deverão comunicar
sua decisão de reter o pagamento das indenizações no mais tardar até a data da primeira fatura após
o atraso. Tais indenizações serão devidas independentemente do direito da contratante de pleitear
outros danos que eventualmente venham a sofrer, relacionados à inexecução do Contrato por parte
da Contratada.
2.6.2 Caso haja a necessidade de fornecimento de certificados de qualidade para os Produtos da
Contratada, esta os enviará assim que solicitados pela contratante.
2.6.3 As quantidades constantes do Anexo
representam previsão de consumo de
meses, não
existindo compromisso de aquisição pela contratante
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato é celebrado pelo prazo determinado de 04 de janeiro a 31 de Dezembro de
2021, podendo ser prorrogado mediante ajuste entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as
embalagens e impostos, os impostos incidentes serão os praticados em cada Estado.
4.2 O valor a ser pago pela contratante à Contratada será na totalidade de R$ 2.068.137,50 (Dois
milhões sessenta e oito mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) referente aos Lotes
I, II, III e IV.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
53 - Ano - Nº 2473

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

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

4.3 Nos valores especificados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, tais
como
materiais,
embalagens,
administração,
impostos,
taxas,
seguros,
encargos
trabalhistas/sociais/fiscais, municipais/estaduais e federais.
4.4 Os preços dos Produtos objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto quando
houver aumentos nos preços dos Atacadistas distribuidores que interfiram no equilíbrio
financeiro deste contrato
4.5 Os preços só poderão ser atualizados monetariamente mediante negociação entre as
Partes e celebração de Termo Aditivo.
4.6 Caso ocorram mudanças na legislação vigente que venham a alterar as condições de
fornecimento constantes deste Contrato, o mesmo será suspenso para avaliação da viabilidade de
sua manutenção, caso seja do interesse de ambas as Partes.
CLAÚSULA QUINTA – DA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade
Atividade
Elemento de
Despesa
Fonte

2.01.01
2.002

Unidade

2.05.01

Atividade
Elemento de
Despesa
Fonte

2.006

Unidade

2.07.01

Atividade

2.051

Elemento de
Despesa
Fonte

3.3.9.0.30.00
00

00

2.057

Unidade
Atividade
Elemento de
Despesa
Fonte

15.000,00

MATERIAL DE CONSUMO
Ordinários

VALOR R$

150.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS

3.3.9.0.30.00

Atividade

VALOR R$

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00

2.08.01

MATERIAL DE CONSUMO
Ordinários

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.9.0.30.00

Unidade

Elemento de
Despesa
Fonte

GABINETE DO PREFEITO
GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP

MATERIAL DE CONSUMO
Ordinários

VALOR R$

65.000,00

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE SADERMA
GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. RURAL E
MEIO AMBIENTE

3.3.9.0.30.00
00

MATERIAL DE CONSUMO
Ordinários

3.01.01
2.027

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%

3.3.9.0.30.00
02

MATERIAL DE CONSUMO
FUS 15%

VALOR R$

VALOR R$

50.000,00

1.206.637,50
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Unidade
Atividade
Elemento de
Despesa
Fonte

3.01.01
2.028

14

MATERIAL DE CONSUMO
PAB

Unidade
Atividade
Elemento de
Despesa
Fonte

3.01.01
2.072

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

14

SIASUS

Unidade

4.01.01

Atividade

2.038

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVOMENTO
SOCIAL

Elemento de
Despesa
Fonte

3.3.9.0.30.00

60.000,00

VALOR R$

50.000,00

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00

Ordinários

4.01.01

Atividade

2.038

VALOR R$

50.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVOMENTO
SOCIAL

3.3.9.0.32.00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

00

Ordinários

Unidade

4.01.01

Atividade

2.046

Elemento de
Despesa
Fonte

VALOR R$

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Unidade

Elemento de
Despesa
Fonte

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMILIA - PSF

VALOR R$

284.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/SCFV/CRIANÇA E IDOSO)

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
29

CRAS/CREAS

Unidade

4.01.01

Atividade

2.047

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE

Elemento de
Despesa
Fonte
Unidade
Atividade
Elemento de
Despesa
Fonte

VALOR R$

56.000,00

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
29

CREAS/SCFV

VALOR R$

16.000,00

4.01.01
2.085

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00

Ordinário

VALOR R$

20.000,00
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Unidade
Atividade
Elemento de
Despesa
Fonte

5.01.01
2.013

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.9.0.30.00
01

MATERIAL DE CONSUMO
MDE

VALOR R$

45.000,00

CLÁUSULA SEXTA – FATURAMENTO
6.1 A emissão das Notas Fiscais será a cada entrega efetuada pela contratada.
6.2 Os pagamentos serão efetuados pela contratante, após aprovação das respectivas faturas e serão
efetuados mediante depósito em rede bancária a favor da Contratada, servindo o comprovante de
depósito como prova do pagamento.
6.3 A constatação de quaisquer irregularidades em faturas já quitadas motivará o ressarcimento dos
valores pagos indevidamente, corrigidos pelo
desde a data do pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
7.1 As notas fiscais resultantes dos fornecimentos serão emitidas pela Contratada para cada
Contratante e serão pagas no prazo de
(10 ) dias, contados da apresentação das notas fiscais:
7.2 A contratante terá o direito de reter os pagamentos caso a Contratada não cumpra as condições
de cada Pedido. Nestes casos, a Contratada não poderá pleitear juros (nem mesmo sobre uma parte
do preço), penalidades ou qualquer outro tipo de pagamento.
7.3 A ausência de qualquer rejeição expressa de uma nota fiscal não significará a aceitação dos
Produtos por parte da contratante. Esta aceitação, para que seja válida, deverá ser expressa e
explícita.
6.4 Em razão do meio de pagamento convencionado, a Contratada renuncia neste ato de forma
irrevogável e irretratável, à faculdade de emissão de duplicatas prevista no art. 2º da Lei 5.474/68, em
decorrência dos faturamentos pelos Serviços prestados nos termos do Contrato.
7.5 Ocorrendo indevida emissão de duplicatas em afronta ao estabelecido na presente cláusula, a
Contratada se obriga a providenciar de imediato a devida baixa ou resgate do título de crédito.
7.6 Havendo o apontamento ou efetivação de protestos de duplicatas indevidamente sacadas contra a
contratante, a Contratada responsável providenciará as respectivas cartas de anuência, diligenciando
idêntica providência junto aos terceiros envolvidos, no caso de endosso.
7.7 A Contratada responsável responderá por eventuais danos de ordem moral e material que a
contratante vierem a sofrer em decorrência de protesto de duplicatas emitidas em desatenção à
expressa vedação contida nesta cláusula.
7.8 Além da previsão contida no item anterior, a Contratada arcará com as despesas que forem
efetuadas para a sustação ou cancelamento do protesto, inclusive, custas judiciais e honorários
advocatícios. Nesses casos, a Contratada autoriza a contratante, desde já, de forma irrevogável e
irretratável, a descontar ou compensar créditos futuros que venham a ter ou cobrar por meio de
notificação para pronto pagamento no valor correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Pagar pontualmente pelo fornecimento.
8.2 Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou alterações a
serem adotadas sobre assuntos relacionados a este Contrato.
8.3 Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis
dúvidas existentes.
8.4 Liberar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais onde serão feitas as entregas, quando
em áreas internas da contratante.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar os fornecimentos com integral observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente às informações fornecidas pela contratante em estrita obediência às leis e exigências
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das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a contratante de quaisquer
responsabilidades pelo seu descumprimento.
9.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as
especificações técnicas previstas no Edital
, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste
Contrato.”
9.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades
desenvolvidas pela contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais
atrasos nos fornecimentos, salvo fatos imprevisíveis de definição exclusiva da contratante. Ocorrendo
feriados, as entregas poderão ser feitas antecipadamente ou posteriormente, com prévia
comunicação entre as Partes.
9.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados
às Contratantes ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou omissão sua ou de
seus prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou
posturas vigentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE
10.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela contratante, referentes a
know-how da contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as informações
técnicas, documentos e dados, deverão ser tratadas como confidenciais e não deverão ser divulgadas
a terceiros sem autorização prévia, por escrito, da contratante durante pelo menos 05 (cinco) anos
contados a partir da data de divulgação à Contratada. Tais informações deverão ser usadas
exclusivamente para a execução de cada Pedido ou na elaboração de ofertas ou cotações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela
Administração, onde seus membros fará a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de
sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MULTAS CONTRATUAIS
12.1 A mora de qualquer das Partes no cumprimento de quaisquer obrigações contratualmente
estabelecidas sujeitará a Parte infratora ao pagamento de uma multa não compensatória de 2 % (dois
por cento) sobre a obrigação em atraso, respondendo a Parte infratora, ainda, pelos danos e prejuízos
a que der causa, bem como pelo pagamento das verbas relativas a honorários advocatícios, custas e
demais despesas processuais que se apresentarem.
12.2 O pagamento de qualquer valor a título de multa não exime a Parte infratora de ressarcir
integralmente a Parte inocente os danos e prejuízos efetivamente suportados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
13.1 Se a Contratada ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em
parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato à
Contratante e ratificar por escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
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a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de pedido
de recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei 11.101, de
9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 15 (
quinze ) dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
14.2 Às Contratantes é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou
carta de rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do
cumprimento de todos os encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do
presente Contrato, ficando o pagamento das parcelas restantes condicionado ao atendimento desta
condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
15.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
15.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho
ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
15.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de
idade, nos termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
15.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em
locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e,
ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22 h e 5 h.
15.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar as Condições Gerais
de Compra, a Contratada se compromete a observar os princípios morais e éticos que devem reger
todas as relações entre as Partes, a respeitar os valores fundamentais da contratante e a dar ciência
e acompanhar o cumprimento do “Código de Conduta” por parte dos seus empregados alocados para
a execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIAS
16.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum Produto
seja rejeitado pelas áreas de inspeção da contratante, a mesma se compromete a substituí-lo
imediatamente e sem ônus para a contratante.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
17.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão quaisquer
marcas registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A Contratada
deverá indenizar e manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos, obrigações, perdas,
honorários advocatícios, despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer infração de direitos de
propriedade intelectual. A Contratada, às suas próprias custas, se assim solicitado pela Contratante,
deverá defender a contratante de quaisquer pleitos, processos e ações judiciais, vinculados a este
Contrato.
17.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e
outros documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens não
poderão ser copiados ou divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância, sem autorização prévia e
por escrito da contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
18.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor,
devidos pela contratante, salvo mediante autorização por escrito da contratante.
18.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela contratante a subcontratar parte de suas
obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob sua exclusiva e total responsabilidade.
A Contratada deverá informar a todos os subcontratados a respeito das cláusulas deste Contrato,
bem como aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as informações relativas às
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exigências da contratante, que se reservam no direito de recusar quaisquer subcontratados da
Contratada que não estejam em conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FRAUDE
19.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com
relação ao recebimento de quaisquer recursos pela contratante. A Contratada garante que não deu e
que não dará quaisquer gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em pagar
comissão a qualquer empregado, agente, funcionário, ou representante da contratante relacionado a
este Contrato ou qualquer outro contrato firmado com a contratante. Se a Contratada ou qualquer
pessoa, agindo em seu nome, estiver descumprindo as previsões acima definidas, a contratante
poderão (i) rescindir o Contrato e receber da Contratada o montante de quaisquer prejuízos sofridos
pela contratante, resultantes de tal rescisão; ou (ii) ser totalmente ressarcidas pela Contratada por
qualquer prejuízo sofrido pela contratante em conseqüência de qualquer violação desta cláusula,
independentemente da rescisão ou não do pedido em questão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA– DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da
contratante em razão do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou
trocas, sendo que o seu descumprimento acarretará, além das sanções administrativas, a
responsabilidade por perdas e danos.
20.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou
mesmo securitizá-lo, sem o prévio e expresso consentimento da contratante, sob pena de ensejar
justo motivo para rescisão do presente Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
20.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que possa
prejudicar o regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser comunicado
imediatamente à outra Parte, sempre por escrito.
20.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe
asseguram este Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época subsequente ou
em idêntica ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente para a repetição do ato
tolerado e nem criará quaisquer direito para quaisquer das Partes.
20.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as
obrigações das Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e
revogado todo e qualquer entendimento ou ajuste não consignado neste Contrato.
20.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente Contrato
são seus representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos atos
constitutivos, e que possuem plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
20.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as
demais, devendo a cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as
Partes aos mesmos resultados econômicos e jurídicos almejados.
20.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da contratante, ou a qualidade de Contratada, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios
diversos, impressos, homepage, etc., sob pena de imediata rescisão do Contrato e indenização pelos
prejuízos eventualmente causados às Contratantes, independentemente de aviso ou interpelação
judicial ou extrajudicial, salvo com a expressa autorização da contratante;
20.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não
limitadas, às hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de qualquer
uma delas;
20.10 Nada no Contrato poderá ser interpretado como tendo as Partes, estabelecido qualquer forma
de sociedade ou associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das Partes com as suas
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.
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20.11 Nível de Serviço – A Contratada garantirá um nível de atendimento dos Pedidos de no mínimo
95%, respeitando as datas de entregas nelas previstas.
20.11.1 A cada 1% abaixo da meta aqui definida será aplicada a Contratada uma multa de 0,2%
sobre o faturamento do mês da ocorrência da não conformidade. A penalidade não será aplicada
durante o primeiro mês de vigência, entretanto, as impontualidades ocorridas no período serão
notificadas a Contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ubatã Estado da Bahia, como o competente para
dirimir qualquer questão pertinente a este Contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que
privilegiado.
As Partes firmam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, para que se operem os efeitos
legais e jurídicos decorrentes.

Ibirapitanga - Bahia, 04 de janeiro de 2021
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, 04 de janeiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

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

Testemunhas:

1.______________________________________

2._________________________________

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
60 - Ano - Nº 2473

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

CONTRATO Nº. 0004/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE
SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
GRUPO LADEIRA DE IBIRAPITANGA LTDA –
ME.
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. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto,
60, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, como CONTRATANTE, e a Empresa: GRUPO LADEIRA DE
IBIRAPITANGA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF.
14.646.548/0001-18, localizada na Avenida Alexandre Quinto, nº 24, Térreo - Centro - CEP.
45.500-000 Cidade: Ibirapitanga - Bahia, neste ato representado pelo Sr. VGNER LADEIRA,
brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n.º 08.088.178-50, expedido pela SSP/BA,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.º
989.734.605-87, residente à Avenida Alexandre Quinto, nº 22, 1º andar, Centro, CEP 45.500-000
Ibirapitanga – BA. doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato,
em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial N˚ 0037/2020
realizado por meio do processo administrativo nº 0121/2020, homologada por despacho do Exmº
Prefeito datado de 04/01/2021 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 o fornecimento de materiais para construção
correspondente aos lotes I, II, IV e VII, 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

LOTE I
Itens

Desc. dos Produtos

Marca

Unid

Quant V. Unit

1

MANILHA DE CIMENTO ARMADO DE Nº
30

ITAPEL

UNID

30

2

MANILHA DE CIMENTO ARMADO Nº 40
COM FERRO

ITAPEL

UNID

100

3

MANILIA DE CIMENTO ARMADO N º 60
COM FERRO

ITAPEL

UNID

80

4

MANILHA DE CIMENTO ARMADO Nº 20
SEM FERRO

ITAPEL

UNID

50

5

MANILHA DE CIMENTO ARMADO DE N º
100 COM FERRO

ITAPEL

UNID

50

ITAPEL

METRO

6

AREIA LAVADA M²

P. Total

49,59

1.487,70

81,00

8.100,00

175,38

14.030,40

40,29

2.014,50

616,20

30.810,00

80,58

40.290,00

500
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26

AREIA PRETA M²
PARALEPIPADO 15 cm X 15 cm
TELHA DE AMIANTRO DE 4 mm x 220 m
FERRO VERGALHÃO Nº 3/8
FERRO VERGALHÃO Nº 5/16
FERRO VERGALHÃO Nº 7/8
FERRO VERGALHÃO Nº ½
FERRO VERGALHÃO PARA ESTRIVO
FERRO VERGALHÃO DE 1 POLEGADA
GUIA DE 80 cm LINEAR ( MEIO FIO )
BLOCO DE CERAMICA 8 FURROS 20 cm
X 20 cm
TELHA DE CERÂMICA
PISO DE CERAMICA TIPO A 40 X 40 cm
PISO DE CERAMICA TIPO B 40 X 40 cm
ARGAMASSA SACO COM 20 Kg
REJUNTE PARA PISO
BRITA COMUM M²
BRITA GRAVILHÃO M²
PEDRA PARA ALVENARIA M²
CIMENTO SACO COM 50Kg
ADUBO FARMULADO 10 10 10 SACO DE
50 Kg

ITAPEL

METRO

300

TRAVESSÃO

UNID

15.000

ETENITY

UNID

300

BELGO

BARRA

100

BELGO

BARRA

100

BELGO

BARRA

30

BELGO

BARRA

100

BELGO

BARRA

200

BELGO

UNID

50

BLOCOLAR

UNID

500

BLOCOLA

MIL

30

CERAMICA

MIL

20

CERAMICA

METRO

300

CERAMICA

METRO

200

ARGASOL

PAC

125

ARGASOL

Kg

170

UNIÃO

METRO

150

UNIÃO

METRO

150

UNIÃO

METRO

150

CANPIAL

SACO

700

FERTIPAR

SACO

50

80,58

24.174,00

0,80

12.000,00

23,70

7.110,00

70,14

7.014,00

46,88

4.688,00

48,91

1.467,30

9,10

910,00

10,42

2.084,00

123,99

6.199,50

30,30

15.150,00

760,00

22.800,00

760,00

15.200,00

36,02

10.806,00

34,00

6.800,00

15,16

1.895,00

7,58

1.288,60

163,00

24.450,00

163,00

24.450,00

124,18

18.627,00

33,18

23.226,00

123,24

6.162,00
333.234,00

TOTAL DO LOTE ( trezentos e trinta e três mil duzentos e trinta e quatro reias )

Itens

Desc. dos Produtos

LOTE II
Marca

Unid Quant P. Unit.

1

VASSOURA P/ VARRIÇÃO DE RUA
REDONDA

JACARANDÁ

UNID

100

2

LUVA DE CROMO PARA COLETA DE
LIXO

YELIG

PARES

100

VULCABRAS

PARES

50

MONSANTO

GALÃO

20

MONSANTO

GALÃO

20

3
4
5

BOTA DE BPRRACHA PRETA
HERBICIDA ROUNDUP GALÃO DE 20 LTS
HERBICIDA ROUNDUP GALÃO DE 5 LTS

P. Total

21,90

2.190,00

24,05

2.405,00

38,00

1.900,00

519,00

10.380,00

127,00

2.540,00
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6
7
8
9
10

BEZOCREOL PARA LINPEZA DE
ESGOTO
BALDE PRETO DE 12 LITROS
LIMA PARA AMOLAR FERRAMENTA
ARAME RECONZIDO
PLASTICO PRETO MT LINEAR

BEZOCREOL

LITRO

30

PLASTIVEL

UNID

100

K&F

UNID

30

BELGO

KG

200

LONAX

METRO

500

11

FERROLHO GALVANIZADO 12 mm
REFORÇADO

SILVANA

UNID

50

12

FERROLHO GALVANIZADO 10 mm
REFORÇADO

SILVANA

UNID

50

13

COLA PARA FORMICA GALÃO COM 3,6
LT

CASCOREZ

GALÃO

10

ITAMIL

KG

PAPAIZ

UNID

20

PAPAIZ

UNID

20

PAPAIZ

UNID

20

CANOA

KG

50

BELGO

KG

10

LEVORIN

UNID

30

MONSANTO

LITRO

10

BELGO

KG

20

K&F

UNID

100

BELGO

KG

100

BELGO

KG

100

K&F

UNID

10

GUARANI

UNID

100

NOVARE

UNID

50

NOVARE

UNID

50

3,M

UNID

100

CASCOLAR

KG

10

IRWIN

UNID

30

33

DISCO PARA MAQUITA PARA CONTAR
CERAMICA

IRWIN

UNID

30

34

DISCO PARA MAQUITA PARA CORTAR
FERRO

IRWIN

UNID

30

PERFILTEC

METRO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

35

CORDA DE FITILHO
CADEADO DE 40 mm
CADEADO Nº 50
CADEADO Mº 35
PEDRA DE AMOLAR
ELETRODO PARA SOLDA
CAMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO
ADESIVO PARA ADICIONAR NO
HERBICIDA
GRAMPO PARA CERCA
LAMINA DE SERRA
PREGO 3 X 9
PREGO 2 ¹/ ² X10
LAMINA PARA ROÇADEIRA
COMUNGO
FECHADURA DE EMBUTIR
FECHADURA DE SOBREPOR
MASCARA REDONDA DESCARTAVEL
COLA TENAZ
DISCO PARA MAQUITA PARA MADEIRA

ALUMINIO PARA BICA 40 cm

29,92

897,60

7,12

712,00

22,80

684,00

20,23

4.046,00

7,51

3.755,00

16,53

826,50

12,35

617,50

128,73

1.287,30

10,00

2.500,00

28,88

577,60

33,25

665,00

23,75

475,00

8,26

413,00

16,92

169,20

44,88

1.346,40

33,91

339,10

14,25

285,00

13,30

1.330,00

17,10

1.710,00

17,10

1.710,00

37,62

376,20

17,00

1.700,00

80,75

4.037,50

42,75

2.137,50

6,17

617,00

23,75

237,50

17,10

513,00

17,10

513,00

3,80

114,00

20,00

4.000,00

250

200
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36

PERFILTEC

METRO

DURAFORT

UNID

10

38

PIA PARA LAVAR ROUPA DE DUAS
BACIAS 60 X 120

DURAFORT

UNID

10

39

PIA DE COZINHA EM GRANITO 55 cm X
150 cm

DURAFORT

UNID

10

KEP

METRO

ALUMINIO PARA BICA DE 60 cm

37

PIA DE COZINHA UMA BACIA 120 X 60 cm

40

FORRO DE PVC METRO M²

41

BELGO
CARRO DE MÃO GALVANIZADO
CAÇAMBA FUNDA PNEUS COM CAMARA

42

RODA FORRO DE PVC METRO LENEAR

43

ARAME LISO GAVANIZADO

44

ARAME FARPADO ROLO COM 500 MT

45

ARAME FARPADO DE BOLA DE 250 M

46

LUVA DE PANO

47

ARAME LISO PARA CERCA

200

32,00

6.400,00

209,00

2.090,00

163,40

1.634,00

406,60

4.066,00

40,10

20.050,00

172,00

5.160,00

31,50

15.750,00

26,51

2.651,00

395,45

5.931,75

147,72

738,60

4,90

980,00

284,99

1.424,95

500

UNID

30

KEP

METRO

500

BELGO

KG

100

BELGO

ROLO

15

BELGO

BOLA

5

YELING

PAR

BELGO

ROLO

200
5

TOTAL DO LOTE (cento e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e tres reais e vinte centavos)

Itens

LOTE IV MÁQUINAS E FERRAMENTAS
Desc. dos Produtos
Marca
Unid Quant

P. Unit.

1

PÁ DE FERRO DE BICO
REDONDO

BELGO

UNID

100

25,57

2

ENXADA DE FERRO

BELGO

UNID

30

37,01

3

ENXADETE DE FERRO

BELGO

UNID

30

26,57

4

PICARETE DE FERRO

BELGO

UNID

30

87,78

5

CAVADOR DE FERRO RETO

BELGO

UNID

30

25,62

6

CAVADOR DE FERRO DE BOCA

BELGO

UNID

20

47,50

7

GANDANHO DE FERRO COM
DENTES

BELGO

UNID

20

17,08

8

GANDANHO MÃO DE ONÇA

BELGO

UNID

10

27,04

9

FACÃO DE FERRO DE 20
POLEGADA

TRAMONTINA

UNID

100

35,06

10

FACÃO DE FERRO DE 18
POLEGADA

TRAMONTINA

UNID

20

34,63

11

PODÃO DE FERRO

TRAMONTINA

UNID

30

19,92

12

TESOURA DE PODA GRANDE

TRAMONTINA

UNID

20

58,83

13

PULVERIZADOR COSTAL
MANUAL DE20 LITROS

DUCAPO

UNID

10

457,37

14

MARRETA DE 5 Kg

CORTAG

UNID

10

84,91

124.883,20

P. Total
2.557,00
1.110,30
797,10
2.633,40
768,60
950,00
341,60
270,40
3.506,00
692,60
597,60
1.176,60
4.573,70
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849,10
15

MARRETA DE 3 Kg

CORTAG

UNID

10

68,77

16

MARRETA DE 1 Kg

CORTAG

UNID

10

28,47

17

SERROTE DE FERRO GRANDE

CORTAG

UNID

10

25,88

18

SERROTE DE FERRO MEDIO

CORTAG

UNID

10

27,70

CORTAG

UNID

20

26,57

TEKNA

UNID

6

1.138,80

TEKNA

UNID

6

148,04

22

MAQUINA LIXADEIRA ELETRICA
110 OU 220 W

TEKNA

UNID

2

251,48

23

MAQUINA MOTOR SEERRO A
GASOLINA PATENÇIA DE 381 (
0 38 )

TEKNA

UNID

3

1.086,60

24

MAQUINA MAQUITA ELETRICA

TEKNA

UNID

3

428,94

25

CONPRESSOR DE AR DIRETO

TEKNA

UNID

2

782,89

26

MAQUINA CORTADOR DE
GRAMA MODELO CARRINHO
AGASOLINA

TEKNA

Unid

19

20

21

MARTELO COM CABO DE
MADEIRA
MAQUINA ROSADEIRA MANUAL
MATORIZADA A GASOLINA
OLEO 2 TEMPO POTENCIA DE
43
MAQUINA FURADEIRA INPACTO
DE ¹/² ELETRICA

687,70
284,70
258,80
277,00
531,40

6.832,80

888,24
502,96
3.259,80
1.286,82
1.565,78
-

TOTAL DO LOTE (trinta e sete mil, e duzentos reais)

37.200,00

LOTE VII - MADEIRA BENEFICIADA
Itens

Desc. dos Produtos

Unid

Quant

BELEM

METRO

400

23,75

2

PEÇA DE MADEIRA SERRADA
15 cm X 8 cm

BELEM

METRO

300

25,65

3

PEÇA DE MADEIRA SERRADA
20 cm X 8 cm

BELEM

METRO

300

26,60

4

CAIBO DE MADEIRA SERRADA7
BELEM
cm X 4 cm

METRO

500

5,32

5

RIPÃO DE MADEIRA SERRADA
7 cm X 3 cm

BELEM

METRO

2.000

4,65

6

RIPA DE MADEIRA SERRADA 4
cm X cm

BELEM

METRO

2.000

2,18

7

TÁBUA MADEIRA SERRADA2
cm X 30 cm X 2,5 MT.

BELEM

METRO

1.000

15,20

15.200,00

8

TÁBUADE MADEIRA SERRADA
DE 3 cm X 30 cm X 2,5 MT.

BELEM

METRO

1.000

19,00

19.000,00

9

PORTADE MADEIRA 2.10 cm X
0,80 cm

BELEM

UNID

30

285,00

1

PEÇA DE MADEIRA SERRADA
12 cm X 07 cm

PORTA DE MADEIRA 2.10X 90
10
cm
JANELA DE MADEIRA 1.10 X
11
3.00

Marca

BELEM
BELEM

UNID
UNID

20
30

P. Unit

P. Total

285,00
142,50

9.500,00
7.695,00
7.980,00
2.660,00
9.300,00
4.360,00

8.550,00
5.700,00
4.275,00
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12
13

JANELA DE MADEIRA 1.10 X
1.50
JANELA DE MADEIRA 1.10 X
1.00

BELEM

UNID

20

142,50

BELEM

UNID

30

143,50

14

JANELA DE MADEIRA 1.10 X 80

BELEM

UNID

50

142,50

15

JANELA DEMADEIRA 1.10 X 90
cm

BELEM

UNID

40

142,50

16

ADUELA DE MADEIRA2.10 X 15
cm X 80 cm

BELEM

PAR

50

51,77

17

ADUELA DE MADEIRA 2.10 X 15
cm X 90 cm

BELEM

PAR

20

50,35

18

ADUELA DE MADEIRA 1,10 X 15
cm X 80

BELEM

PAR

50

50,35

19

ADUELA DE MADEIRA 1.10 X 15
cm X 90 Cm

BELEM

PAR

20

50,35

20

ALISAGEM DE MADEIRA 6 cm X
1,5 cm

BELEM

METRO

500

9,02

21

COMPENSADO DE 10 cm

BELEM

UNID

50

128,34

22

COMPENSADO DE 15 cm

BELEM

UNID

50

151,05

23

COMPENSADODE 20 cm

BELEM

UNIDADE

50

208,05

24

MADERITE DE 10 mm

BELEM

UNID

50

46,55

25

CABO PARA MACHADO

BELEM

UNID

20

18,52

CABO PARA FERRAMENTA
26 REDONDO LISO
BELEM
UNID
100
16,00
COMPRIMENTO DE 1.5 MT.
TOTAL DO LOTE (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reias e noventa
centavos)

2.850,00
4.305,00
7.125,00
5.700,00
2.588,50
1.007,00
2.517,50
1.007,00
4.510,00
6.417,00
7.552,50
10.402,50
2.327,50
370,40
1.600,00
154.499,90

1.2
O fornecimento a ser feito pela Contratada será destinados às Secretarias de
Infraestrutura, Sec. de Saúde, Sec. de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, e
Secretaria de Agricultura do Município de Ibirapitanga para o exercício de 2021.
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 descrita neste
Contrato, não implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos deverão ser entregues em no máximo 3 (três) dias úteis
após recebimento de requisição emitida pela contratada, onde deverá constar os produtos e
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o local de entrega dos mesmos. As compras serão realizadas de acordo com a necessidade da
Contratante , conforme pedido emitido pelo Setor de Compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições
conforme descrito no Contrato, descarregados no local de entrega final indicado pela Contratante.
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade
com as especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer
danos aos Produtos ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte
ou manuseio. Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da
Contratante 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 pré-fixadas, conforme item abaixo, independentemente de
notificação prévia pela Contratante a respeito do descumprimento.
2.4.3 A Contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais
casos 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
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
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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 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, observado o
disposto na Cláusula Décima Terceira deste Contrato, podendo ser prorrogado mediante ajuste
entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as
embalagens e impostos, conforme descrito na proposta da contratada. Os impostos incidentes
serão os praticados em cada Estado.
4.2 O valor a ser pago pela Contratante à Contratada será de R$ 649.817,10 (seiscentos e
quarenta e nove mil oitocentos e dezessete reais e dez centavos) tendo como base os itens e
valores descritos na planilha de preços transcrita neste 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.
Unidade

2.08.01

Atividade

2.057

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE - SADERMA

Elemento de Despesa
Fonte

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV.
RURAL E MEIO AMBIENTE
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00
VALOR R$
Ordinários

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.013
3.3.9.0.30.00
01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
MDE

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.019
3.3.9.0.30.00
04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
MATERIAL DE CONSUMO
QSE
VALOR R$
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Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.024
3.3.9.0.30.00
19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
FUNDEB 40%

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.027
3.3.9.0.30.00
02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
FUS 15%

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.028
3.3.9.0.30.00
14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO P A B - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
MATERIAL DE CONSUMO
PAB
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.035
3.3.9.0.30.00
14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO SIA/AIH
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

4.01.01
2.038
3.3.9.0.30.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

Unidade

4.01.02

GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários

Elemento de Despesa
Fonte

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
2.047
COMPLEXIDADE
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
29
CREAS/SCFV
VALOR R$

Unidade

2.07.01

Atividade

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E
2.051
SERVIÇOS URBANOS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00
VALOR R$
Ordinários

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

2.07.01
1.017
3.3.9.0.30.00
42

Atividade

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários
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Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

2.07.01
2.052
3.3.9.0.30.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários

Unidade

2.07.01

Atividade

2.051

Elemento de Despesa
Fonte

4.4.90.52.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
VALOR R$
Ordinários

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 SÉTIMA – 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.”
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8.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades
desenvolvidas pela Contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais
atrasos nos fornecimentos, salvo fatos imprevisíveis de definição exclusiva da Contratante.
Ocorrendo feriados, as entregas poderão ser feitas antecipadamente ou posteriormente, com
prévia comunicação entre as Partes.
8.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos
causados à Contratante ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou
omissão sua ou de seus prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições
legais, regulamentos ou posturas vigentes.
8.5 Respeitar e cumprir, rigorosamente, o disposto na Legislação Ambiental vigente,
responsabilizando-se perante a Contratante, os Órgãos Ambientais e terceiros por todos e
quaisquer danos e prejuízos que, por sua culpa ou omissão, inclusive de seus prepostos, venha
causar ao meio ambiente.
8.6 Observar e fazer cumprir as disposições da Portaria n.º 85, de 17 de outubro de 1996, do
IBAMA, diligenciando para que a emissão da fumaça preta dos veículos no transporte utilizado
fique dentro do limite permitido.
CLÁUSULA NONA – CONFIDENCIALIDADE
9.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela Contratante,
referentes a know-how da Contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as
informações técnicas, documentos e dados, deverão ser tratadas como confidenciais e não
deverão ser divulgadas a terceiros sem autorização prévia, por escrito, da Contratante durante
pelo menos 05 (cinco) anos contados a partir da data de divulgação à Contratada. Tais
informações deverão ser usadas exclusivamente para a execução de cada Pedido ou na
elaboração de ofertas ou cotações.
CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de
todas as etapas deste Contrato, através da indicação de um ou mais funcionários 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 conseqüência 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de
pedido de recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei
11.101, de 9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 10
( dez ) dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
13.2 À Contratante é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou
carta de rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do
cumprimento de todos os encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do
presente Contrato, ficando o pagamento das parcelas restantes condicionado ao atendimento
desta condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
14.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
14.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e
trabalho ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
14.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos
de idade, nos termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
14.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em
locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem
como, em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à
escola e, ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22 h e 5
h.
14.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar o “Código de
Conduta” e as Condições Gerais de Compra. A Contratada se compromete a observar os
princípios morais e éticos que devem reger todas as relações entre as Partes, a respeitar os
valores fundamentais da Contratante e a dar ciência e acompanhar o cumprimento do “Código de
Conduta” por parte dos seus empregados alocados para a execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GARANTIAS
15.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum
Produto seja rejeitado pelas áreas de inspeção da Contratante, a mesma se compromete a
substituí-lo imediatamente e sem ônus para as Contratantes.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
16.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão
quaisquer marcas registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A
Contratada deverá indenizar e manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos,
obrigações, perdas, honorários advocatícios, despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer
infração de direitos de propriedade intelectual. A Contratada, às suas próprias custas, se assim
solicitado pela Contratante, deverá defender as Contratantes de quaisquer pleitos, processos e
ações judiciais, vinculados a este Contrato.
16.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e
outros documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens
não poderão ser copiados ou divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância, sem autorização
prévia e por escrito da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
17.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor,
devidos pela Contratante, salvo mediante autorização por escrito da Contratante.
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17.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela Contratante a subcontratar parte de
suas obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob sua exclusiva e total
responsabilidade. A Contratada deverá informar a todos os subcontratados a respeito das
cláusulas deste Contrato, bem como aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as
informações relativas às exigências da Contratante, que se reservam no direito de recusar
quaisquer subcontratados da Contratada que não estejam em conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FRAUDE
18.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com
relação ao recebimento de quaisquer recursos pela Contratante. A Contratada garante que não
deu e que não dará quaisquer gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em
pagar comissão a qualquer empregado, agente, funcionário, ou representante da Contratante
relacionado a este Contrato ou qualquer outro contrato firmado com a Contratante. Se a
Contratada ou qualquer pessoa, agindo em seu nome, estiver descumprindo as previsões acima
definidas, a Contratante poderá rescindir o Contrato e receber da Contratada o montante de
quaisquer prejuízos sofridos pela Contratante, resultantes de tal rescisão; ou ser totalmente
ressarcidas pela Contratada por qualquer prejuízo sofrido pela Contratante em consequência de
qualquer violação desta cláusula, independentemente da rescisão ou não do pedido em questão.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da
Contratante em razão do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou
trocas, sendo que o seu descumprimento acarretará, além das sanções administrativas, a
responsabilidade por perdas e danos.
19.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou
mesmo securitizá-lo, sem o prévio e expresso consentimento da Contratante, sob pena de ensejar
justo motivo para rescisão do presente Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
19.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que
possa prejudicar o regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser
comunicado imediatamente à outra Parte, sempre por escrito.
19.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe
asseguram este Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época
subsequente ou em idêntica ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente
para a repetição do ato tolerado e nem criará quaisquer direito para quaisquer das Partes.
19.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as
obrigações das Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e
revogado todo e qualquer entendimento ou ajuste não consignado neste Contrato.
19.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente
Contrato são seus representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos
atos constitutivos, e que possuem plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
19.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as
demais, devendo a cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza
as Partes aos mesmos resultados econômicos e jurídicos almejados.
19.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da Contratante, ou a qualidade de Contratada, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios
diversos, impressos, homepage, etc., sob pena de imediata rescisão do Contrato e indenização
pelos prejuízos eventualmente causados às Contratantes, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, salvo com a expressa autorização da Contratante;
19.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não
limitadas, às hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de
qualquer uma delas;
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
Página 13 de 14

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
73 - Ano - Nº 2473

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

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, 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.
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.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Ibirapitanga – BA, 04 de janeiro de 2021
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, 04 de janeiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal

GRUPO LADEIRA DE IBIRAPITANGA LTDA - ME
CNPJ/MF. 14.646.548/0001-18
VAGNER LADEIRA
CPF/MF. 989.734.605-87

TESTEMUNHAS

1____________________________________
RG:

2_________________________________
RG
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CONTRATO Nº. 0005/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
IVAN OLIVEIRA LIMA CASULO.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60,
Centro, Ibirapitanga – BAHIA,, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa:
IVAN OLIVEIRA LIMA CASULO, inscrita no CNPJ de n.º 08.262.457/0001 – 86, localizada na Praça
Centro Administrativo, n.º 40 – Centro no município de Ibirapitanga – BA, representado pelo Sra.º
CLAUDIA SANTOS SILVA portadora do RG de n.º 04.172.538-77 SSP/BA e inscrito no CPF sob o
n.º 000.212.345-23, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato
em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial N˚ 0037/2020 realizado
por meio do processo administrativo nº 0121/2020, homologada por despacho do Exmº Prefeito
datado de 04/01/2021 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 o fornecimento de materiais para construção, (material
elétrico, Hidráulico, de Pintura e Outros) referente aos lotes III, V, VI e XII 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.

LOTE III – SEDE E DISTRITOS

Itens

Marca

Unid

FESTCOR

1

TINTA LATEX A BASE DE ÁGUA
LATA DE 18 LITROS CORES
VARIADAS

UNID/M
arca

EUCATEX

2

TINTA ESMALTE SINTÉTICO
GALÃO DE 3.6 LT CORES
VARIADAS
TITA PARA PISO LATA DE 18 LT

NOVAC0R

UNID

50

ATLAS

UNID

50

ATLAS

UNID

50

ATLAS

UNID

50

ATLAS

UNID

30

ATLAS

UNID

40

3
4
5
6
7
8

Desc. dos Produtos

ROLO DE ESPUMA PARA
PINTURA DE 15 cm
ROLO DE ESPUMA PARA
PINTURA DE 20 cm
ROLO DE ESPUMAPARA
PINTURA DE 9 cm
PINCEL PARA PINTURA DE 5
POLEGADA
PINCEL PARA PINTURA DE 3
POLEGADA

UNID

Quant

P. Total

100
142,50

14.250,00

85,50

6.840,00

299,25

14.962,50

9,50

475,00

14,25

712,50

6,65

332,50

7,60

228,00

6,65

266,00

80
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9

TINTA LATEX SEMI BRILHO A
BASE DE AGUA LATA COM 18
LITROS

GLASSURIT

UNID

100

FARBEM

LITRO

100

ADERE

UNID

100

IRAJA

UNID

150

361,00

36.100,00

12,83

1.283,00

5,70

570,00

150,00

28.500,00

11

SOVENTE PARA PINTURA
FITA ADESIVA CREPE DE PAPEL
PARA ISOLAMENTO DE PINTURA

12

TINTA LATEX LIQUIBRILHO A
BASE DE ÁGUA LATA DE 18
LITROS CORES VARIADAS

13

LIXA PARA PAREDE Nº 100

NORTON

UNID

50

0,95

47,50

14

LIXA PARA PAREDE Nº 120

NORTON

UNID

100

0,95

95,00

LIXA DE FERRO Nº 80

NORTON

UNID

100

3,32

332,00

LIXA DE FERRO Nº 100

NORTON

UNID

100

3,32

332,00

LIXA DE FERRO Nº 120

NORTON

UNID

100

3,32

332,00

23,75

1.187,50

11,40

570,00

9,50

475,00

9,50

475,00

19,00

3.800,00

38,00

11.400,00

19,00

1.900,00

14,25

1.425,00

10

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ROLO DE LÃ DE CARNEIRO Nº 23
ATLAS
UNID
cm
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO Nº 15
ATLAS
UNID
cm
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO Nº 9
ATLAS
UNID
cm
ESPATULA DE FERRO PARA
MONFORT
UNID
PINTURA
MASSA CORRIDA SACO COM 20
ELLUS
UNID
kg
MASSA ACRÍLICA SACO COM 20
ELLUS
UNID
hg
CAL PARA PINTURA SACO COM
CONCREVEDA UNID
20 kg
C AL PARA PINTURA SACO COM
CONCREVEDA UNID
15 kg

50
50
50
50
200
300
100
100

BROXA PARA PINTIRA

ATLAS

UNID

40

VERNIZ GALÃO DE 3,6 LTS

IQUINE

UNID

60

FIXADOR P/ CAL 150 ML

PINTAFIX

UNID

200

SPLEY MULTIUSO 250 G

COLORGIN

UNID

30

VEDACIT

UNID

100

NEUTROL GALÃO DE 3,6 LTS

4,75

190,00

85,50

5.130,00

1,24

248,00

16,15

484,50

76,00

7.600,00

Cento e quarenta mil , quinhentos e quarenta e três reais )......
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LOTE V - MATERIAL HIDRÁULICO – SEDE E DISTRITOS

Itens

Marca

Unid

Quant

FORTLEV

UNID

100

FORTLEV

UNID

200

FORTLEV

UNID

200

FORTLEV

UNID

100

FORTLEV

UNID

100

COLA DE CANA 75g

TIGRE

UNID

100

FITA VEDA ROSCA 10 METROS

CENSI

UNID

100

FORTLEV

UNID

150

FORTLEV

UNID

200

FORTLEV

UNID

200

JOELHO SALDÁVEL DE 32 mm

FORTLEV

UNID

100

JOELHO SALDÁVEL 25 mm

FORTLEV

UNID

150

13

JOELHO SALDÁVEL DE 20 mm

FORTLEV

UNID

150

14

TE SALDÁVEL DE 25 mm

FORTLEV

UNID

100

0,95

95,00

TE SALDÁVEL DE 32 mm

FORTLEV

UNID

100

1,90

190,00

LUVA SALDÁVEL DE 32 mm

FORTLEV

UNID

100

1,43

143,00

LUVASALDÁVEL DE 25 mm

FORTLEV

UNID

100

0,76

76,00

LUVA SALDÁVEL DE 25 mm

FORTLEV

UNID

150

CAIXAD´AGUA DE 5000 LITROS

FORTLEV

UNID

5

CAIXA DÁGUA DE 2000 LITROS

FORTLEV

UNID

10

CAIXA DÁGUA DE 1000 LITROS

FORTLEV

UNID

35

CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS

FORTLEV

UNID

30

FORTLEV

UNID

100

ASTRA

UNID

100

ASTRA

UNID

100

ASTRA

UNID

50

FORTLEV

UNID

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Desc. dos Produtos
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE
200 mm COM 6 M
TUBO DE PVC P/ESGOTO 150 mm
COM 6 M
TUBO DE PVC P/ ESGOTO DE 100
mm COM 6 M
TUBO DE PVC P ESGOTO DE 50
mm COM 6 M
TUBO DE PCV P/ ESGOTO 40 mm
COM 6 M

TUBO DEPVC P/ ÁGUA DE 32 mm
COM 6 M
TUBO DE PVC P/ ÁGUA DE 25 mm
COM 6 M
RUBO DE PVC P/ ÁGUA 20 mm
COM 6 M

TUBO EM PVC PARA ÁGUA 50
mm COM 6 M
CAIXA DE DESCARDA DE 7
LITROS
CAIXA DE DESCARGA DE 10
LITROS
BOIA DE 20 mm P/ CAIXA DÁGUA
ADAPTADOR P/ CAIXA DÁGUA
25 mm

P. Unit

P. Total

403,75

40.375,00

232,75

46.550,00

80,75

16.150,00

52,25

5.225,00

42,75

4.275,00

7,60

760,00

5,70

570,00

44,65

6.697,50

23,75

4.750,00

18,05

3.610,00

1,90

190,00

0,76

114,00

0,48

72,00

0,76

114,00

1.795,51

8.977,55

1.121,00

11.210,00

475,00

16.625,00

285,00

8.550,00

80,75

8.075,00

30,40

3.040,00

31,35

3.135,00

7,60

380,00

11,40

1.140,00
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SIFÃO SAFONADA UMA SAIDA

ASTRA

UNID

100

ASTRA

UNID

100

IBER

ROLO

30

IBER

ROLO

30

34

SIFÃO SAFONADA DUAS SAIDA
MANGUEIRA PLASTICA PRETA
DE 32 mm ROLO COM 100 M
MANGUEIRA PLÁSTICA PRETA
DE 25 mm ROLO COM 100 M
REGISTRO PLÁSTICO DE 20 mm

KRONA

UNID

100

9,50

950,00

35

REGISTRO PLÁSTICO¾

KRONA

UNID

100

10,45

1.045,00

36

REGISTRO PLASTICO ¹/2
TORNEIRA PLÁSTICA 20 mm

RONA
KRONA

UNID
UNID

100
100

9,50

950,00

37

8,55

855,00

38

TORNEIRA INOX

ROMIS

UNID

50

66,50

3.325,00

ENGATE

KRONA

UNID

100

ESPUDE PARA VASO SANITARIO

KRONA
SANTA
CLARA

UNID

80

UNID

30

ROMIS

UNID

100

FORTLEV

UNID

100

ASTRA

UNID

100

UNID

20

UNID

50

UNID

30

LITRO

50

UNID

50

28,50

1.425,00

UNID

20

665,00

13.300,00

LITRO

20

76,00

1.520,00

855,00

17.100,00

23,75

593,75

28
29
30
31

39
40
41
42
43
44

VASO SANITARIO BRANCO
PARAFUSO PARA VASO
SANITARIO
ADAPTADOR PARA CAIXA
D’AGUA 32 mm
SIFRAO DE COPO

51

PIA DE FIBRA PARA CAZINHA120
DURAFORT
M
PIA LAVATORIO DE CERAMICA
DURAFORT
COM COLUNA PARA BANHEIRO
PIA LAVATORIO DE CERAMICA
SANTA
SEM COLUNA
CLARA
ACIDO URITRICO LITRO DE 1000
CONCREVEDA
ML
CANO PARA IRRIGACAO AZUL
KEEP
DE 50 mm PN 40
BOMBA D AGUA 7 5 CV 60 MCA
RAIMA

52

TORDO DE LITRO

53

LONA PLÁSTICO PRETO E
BRANCO ROLO COM 100 M CO 4
M DE LARGURA

46
47
48
49
50

MONSANTO

56

REGRADOR PLASTICO DE 12 LT
TUBO DE PVC PARA ÁGUA DE 50
mm COM 6 M
TAMPA PARA VASO SANITÁRIO

57

KITE PARA BANHEIRA PORTA
PAPEL HING. PORTA SABONETE
E PORTA TOALHA

54
55

59

TORNEIRA PARA LAVATORIO
BICO MOVEL
TONEIRA PARA PIA INOX 20mm

60

REGISTRO DE GAVETA 1 pol.

58

LONAX

ROLO

6,65

665,00

18,05

1.805,00

161,50

4.845,00

95,00

2.850,00

3,80

380,00

2,85

228,00

152,00

4.560,00

5,70

570,00

22,80

2.280,00

2,85

285,00

133,00

2.660,00

152,00

7.600,00

76,00

2.280,00

7,60

380,00

20

METASSUL

UNID

25

KEEP

UNID

100

ASTRA

UNID

100

JAPI

UNID

30

80,70

8.070,00

28,50

2.850,00

47,50

1.425,00

ROMIS

UNID

50

66,50

3.325,00

ROMIS

Unid

50

71,25

3.562,50

ROMIS

UNID

50

57,00

2.850,00
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REGISTRO 1/2 DE METAL
PRESSÃO
REGISTRO 3/4 DE METAL
PRESSÃO
TE DE ESGOTO DE 150 mm COM
REDUÇÃO PARA 100mm

ROMIS

UNID

50

ROMIS

UNID

50

FORTLEV

UNID

50

TE DE ESGOTO DE 100mm

FORTLEV

UNID

50

JOELHO DE ESGOTO DE 100mm

FORTLEV

UNID

50

66

JOELHO DE ESGOTO DE 50mm

FORTLEV

UNID

50

1,90

95,00

67

JOELHO DE ESGOTO DE 150 mm

FORTLEV

UNIG

50

32,30

1.615,00

LUVA DE ESGOTO DE 100mm

FORTLEV

UNID

50

LUVA DE ESGOTO DE 150mm

FORTLEV

UNID

50

LUVA DE ESGOTO DE 50mm

FORTLEV

UNID

50

LUVA DE ÁGUA LR AZUL 25X 1/²

FORTLEV

UNID

50

JOELHO PARA ÁGUA LR 25X1/²

FORTLEV

UNID

50

BACIA C/CAIXA ACOPLADA
BRANCA
REPARO KIT COMPLETO P/CX
COP DUAL FLO

SANTA
CLARA

UNID

20

ASTRA

UNID

10

61
62
63
64
65

68
69
70
71
72
73
74

52,25

2.612,50

52,25

2.612,50

47,50

2.375,00

11,40

570,00

4,75

237,50

4,75

237,50

23,75

1.187,50

2,85

142,50

3,80

190,00

3,80

190,00

427,50

8.550,00

123,87

Trezentos e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais )....................................

1.238,70
307.477,00

LOTE VI - MATERIAL ELÉTRICO – SEDE E DISTRITOS

Itens

Desc. dos Produtos

Unid

Quant

SILL

PEÇA

10

SILL

PEÇA

10

SILL

PEÇA

20

SILL

PEÇA

50

SILL

PEÇA

50

SILL

PEÇA

50

SILL

PEÇA

50

ADERE

UNID

100

8,08

808,00

LAMPADA VAPOR DE SODIO 70

GLHIT

UNID

700

25,65

17.955,00

10

LAMPADA VAPOR DE SODIO 250

GLHIT

UNID

200

47,50

9.500,00

11

EXATRON

UNID

300

28,50

8.550,00

INTELLI

PARES

80

14,25

1.140,00

13

RELÊ FOTO-ELETRICO
CONECTOR PERFURADO P/ REDE
DE BAIXA
BOTAS PARA ELETICISTA

SAAD

PARES

5

114,00

570,00

14

LUVA PARA ELETRICISTA

SAAD

PARES

10

95,00

950,00

8

FIO RÍGIDO DE COBRE 1,5 mm( Nº
14) PEÇA COM 100 M
FIO RÍGIDO DE COBRE 2,5 mm (Nº
12) PEÇA COM 100 M
FIO RÍGIDO DE COBRE DE 4
mm(Nº 10) PEÇA COM 100 M
FIO RÍGIDO DE COBRE DE 6 mm
(Nº 8) PEÇA COM 100 M
FIO FLEXIVEL DE 1,5 mm PEÇA
COM 100 M
FIO FLEXIVEL DE 2,5 mm PEÇA
COM 100 M
FIO FLEXIVEL DE 4 mm PEÇA
COM 100 M
FITA ISOLANTE DE 20 Mt

9

1
2
3
4
5
6
7

12

P. Unit

P. Total

114,00

1.140,00

104,50

1.045,00

190,00

3.800,00

570,00

28.500,00

85,50

4.275,00

256,65

12.832,50

380,00

19.000,00
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CAPACETE PLÁSTICO PARA
ELETRICISTA
O CULOSPARA ELETRICISTA
BRAÇO DE TEMPO COM
LUMINARIA
REATOR VAPOR DE SÓDIO DE 70
WATTS
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250
WATTS
BOCAL DE LOUÇA PARA
LÂMPADADE 70 WATTS
BOCAL DE LOUÇA PARA
LÂMPADADE 250 WWATTS
BASE PARA RELER FOTOELETRICO
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40
ANÉRES
DISJUNTOR DE 15 AMPERES

34

LÂMPADA ECONOMICA (FRIA
)DE 50 WATTS
LÂMPADA ECONOMICA (FRIA )
DE 36 WATTS
LÂMPADA ECONOMICA (FRIA )
DE 30 WATTS
LÂMPADA ECONOMICA (FRIA
)DE 25 WATTAS
LÂMPADA ECONOMICA (FRIA )
DE 15 WATTS
LÂMPADA ECONOMICA (FRIA
)DE 46 WATTS
LÂMPADA MISTA DE 160 WATTS
X 220 VOLTS
TOMADA DE EMBUTIR DE 10
AMPERES
LÂMPADA FLORECENTE
TUBULAR DE 40 WATTS
SUPORTE PARA LÂMPADA
FLORECENTE

35

REATOR PARA LÂMPADA
FLORECENTE DE 40 WATTS
BIVOLT

25
26
27
28
29
30
31
32
33

39

CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA
COMPLETA
CAIXA PADRÃO BIFÁSICA
COMPLETA
CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA
COMPLETA
TOMADA DE EMBUTIR DE 20
AMPERES

40

REATOR PARA
LÂMPADAFLORECENTE DE 20
WATTS BIVOLTE

36
37
38

VONDER

UNID

10

VONDER

UNID

10

OLIVA

UNID

50

OSRAM

UNID

100

OSRAM

UNID

100

RADIAL

UNID

100

RADIAL

UNID

100

FOXLUX

UNID

100

ELETROMAR

UNID

100

ELETROMAR

UNID

50

GLHIT

UNID

100

GLHIT

UNID

100

GLHIT

UNID

100

GLHIT

UNID

100

GLHIT

UNID

50

GLHIT

UNID

100

GLHIT

UNID

100

RADIAL

UNID

100

GLHIT

UNID

200

INTELLI

UNID

200

OSRAM

UNID

150

TAF

UNID

100

TAF

UNID

40

TAF

UNID

40

RADIAL

UNID

200

OSRAM

UNID

60

19,00

190,00

19,00

190,00

52,25

2.612,50

85,50

8.550,00

95,00

9.500,00

3,80

380,00

14,25

1.425,00

14,25

1.425,00

28,50

2.850,00

15,20

760,00

61,75

6.175,00

36,10

3.610,00

19,00

1.900,00

15,20

1.520,00

11.40

570,00

47,50

4.750,00

22,80

2.280,00

6,65

665,00

8,55

1.710,00

2,85

570,00

36,10

5.415,00

54,15

5.415,00

152,00

6.080,00

190,00

7.600,00

7,60

1.520,00

27,00

1.620,00
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44

LÂMPADA FLRECENTE
TUBULAR DE 20 WATTS
CAIXA 20 X 20 PARA
DISTRIBUIÇÃO
CAIXA 4 X 4 PARA
DISTRIBUIÇÃO
CAIXA PARA TOMADA 4 X 2

45

LUMINARIA PLAFON

46
47

INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE 1
TECLA
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS

48

INTERRUPTOR DE 3 TECLAS

41
42
43

49
50

GLHIT

UNID

40

TAF

UNID

50

FORTELEV

UNID

200

FORTELEV

UNID

200

ILUMI

UNID

100

RADIAL

UNID

300

RADIAL

UNID

150

RADIAL

UNID

50

CONDUITE DE 25 mm

FORTELEV

METRO

1200

CONDUITE DE 32 mm

FORTELEV

METRO

1250

MUGITEC

UNID

50

RADIAL

UNID

300

INTELLI

UNID

40

INTELLI

UNID

20

GLHIT

UNID

10

GLHIT

UNID

30

55

HASTE PARA A TERRAMENTO
DE 2.22 MT COM CONECTOR
BOCAL COM RABICHO
CALHA PARA LÂMPADA
FLORECENTE DE 40
CALHA PARA LÂMPADA
FLORECENTE DE 20
REFLETOR COM LÂMPADA DE
VAPOR DE MERCÚRIO DE 400

56

REFLETOR COM LÂMPADA
FLRECENTE DE VAPOR DE
MERCÚRIO 400 WATTS X220
VOLTS

51
52
53
54

9,50

380,00

28,50

1.425,00

2,85

570,00

1,43

286,00

4,75

475,00

4,94

1.482,00

8,74

1.311,0

11,90

595,00

0,95

1.140,00

2,38

2.975,00

23,75

1.187,50

2,85

855,00

14,25

570,00

14,25

285,00

114,00

1.140,00

190,00

5.700,00

1.140,00

39.900,00

1.615,00

40.375,00

11,40

285,00

47,50

9.500,00

4,75

1.425,00

76,00

15.200,00

85,50

17.100,00

65

FIO CABO DE 10 mm PEÇA COM
100 MT
FIO CABABO DE 16 mm PEÇA
COM 100 MT
TOMADA PARA COMPUTADOR
LAMPADA FLORECENTE 40w
LONGA DE LED 18w
LAMPADA HOLOGENA 70100X220w
LAMPADA A VAPOR DE METAL
TURBULAR 250 w
LAMPADA A VAPOR DE METAL
TURBULAR 150 w
LAMPADA AVAPOR DE METAL
TURBULAR 400W
FIO CABA FLEXIVEL 6mm

66

FIO RIGIDO DE COBRE 10mm

SILL

PEÇA

20

855,00

17.100,00

67

FIO RIGIDO DE COBRE 16mm

SILL

PEÇA

20

1.900,00

38.000,00

DIJUNTOR UNIPALAR 70 amp

ELETROMAR

UNID

50

38,00

1.900,00

DIJUNTOR UNIPALAR 50 amp

ELETROMAR

UNID

20

28,50

570,00

57
58
59
60
61
62
63
64

68
69

SILL

PEÇA

35

SILL

PEÇA

25

RADIAL

UNID

25

GLHIT

UNID

200

GLHIT

UNID

300

GLHIT

UNID

200

GLHIT

UNID

200

GLHIT

UNID

100

133,00

13.300,00

SILL

PEÇA

100

655,50

65.550,00
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70
71

DIJUNTOR TRIPOLAR 100amp

ELETROMAR

UNID

20

DIJUNTOR TRIPOLAR 70amp

ELETROMAR

UNID

20

95,00

1.900,00

85,50

1.710,00

72

TUBO ELETRODUTO ³/4

KRONA

UNID

200

11,40

2.280,00

73

TUBO ELETRODUTO 1 pol

KRONA

UNID

200

23,75

4.750,00

74

TUBO ELETRODUTO 1¹/2

KRONA

UNID

50

19,00

950,00

75

TUBO ELETODUTO 1 ¹/2
RACK DE 1 POLO LEVE
S/RODANA
RODANA PARA RACK
PARAFUSO FRANCES C/PORCA
1/2XCK0
FIO CABO TORCIDO FLEXIVEL
2X2.5
GRANPO ISOLANTE PACOTE
COM 200g
FIO CABO PP 2X2.50mm
REATOR VAPOR DE SODIO DE
400W
REATOR VAPOR DE SODIO DE
150W

KRONA

UNID

50

19,00

950,00

GERMER

UNID

50

6,65

332,50

GERMER

UNID

50

6,65

332,50

ROMIS

UNID

50

5,70

285,00

SILL

PEÇA

100

570,00

57.000,00

DELSARTO

PACT.

100

4,75

475,0

SILL

PEÇA

20

598,50

11.970,00

OSRAM

UNID

120

161,50

19.380,00

OSRAM

UNID

120

76
77
78
79
80
81
82
83

133,00

(Quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatro reais e cinquenta centavos)..............

15.960,00
588.204,50

LOTE XII - MATERIAL HIDRÁULICO - ITAMARATI

Itens
1
2
3
4
5
6

Desc. dos Produtos
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE
200 mm COM 6 M
TUBO DE PVC P/ESGOTO 150 mm
COM 6 M
TUBO DE PVC P/ ESGOTO DE 100
mm COM 6 M
TUBO DE PVC P ESGOTO DE 50
mm COM 6 M
TUBO DE PCV P/ ESGOTO 40 mm
COM 6 M
COLA DE CANA 75g

Marca

Unid

Quant

FORTLEV

UNID

30

FORTLEV

UNID

20

FORTLEV

UNID

20

FORTLEV

UNID

50

FORTLEV

UNID

50

TIGRE

UNID

50

CENSI

UNID

50

FORTLEV

UNID

50

FORTLEV

UNID

80

FORTLEV

UNID

50

FORTLEV

UNID

30

P. Unit

P. Total

403,75

12.112,50

232,75

4.655,00

80,75

1.615,00

52,25

2.612,50

42,75

2.137,50

7,60

380,00

5,70

285,00

44,65

2.232,50

23,75

1.900,00

18,05

902,50

1,90

57,00

11

FITA VEDA ROSCA 10 METROS
TUBO DEPVC P/ ÁGUA DE 32 mm
COM 6 M
TUBO DE PVC P/ ÁGUA DE 25 mm
COM 6 M
RUBO DE PVC P/ ÁGUA 20 mm
COM 6 M
JOELHO SALDÁVEL DE 32 mm

12

JOELHO SALDÁVEL 25 mm

FORTLEV

UNID

50

0,76

38,00

13

JOELHO SALDÁVEL DE 20 mm

FORTLEV

UNID

50

0,48

24,00

14

TE SALDÁVEL DE 25 mm

FORTLEV

UNID

30

0,95

28,50

15

TE SALDÁVEL DE 32 mm

FORTLEV

UNID

30

1,90

57,00

16

LUVA SALDÁVEL DE 32 mm

FORTLEV

UNID

30

1,43

42,90

7
8
9
10
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17

LUVASALDÁVEL DE 25 mm

FORTLEV

UNID

30

0,76

22,80

18

LUVA SALDÁVEL DE 25 mm

FORTLEV

UNID

30

0,76

22,80

19

CAIXAD´AGUA DE 5000 LITROS

FORTLEV

UNID

05

1.795,51

8.977,55

CAIXA DÁGUA DE 2000 LITROS

FORTLEV

UNID

05

1.121,00

5.605,00

CAIXA DÁGUA DE 1000 LITROS

FORTLEV

UNID

10

475,00

4.750,00

CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS

FORTLEV

UNID

10

285,00

2.850,00

TUBO EM PVC PARA ÁGUA 50
mm COM 6 M

FORTLEV

UNID

30

80,75

2.422,50

ASTRA

UNID

30

30,40

912,00

ASTRA

UNID

30

31,35

940,50

ASTRA

UNID

20

7,60

152,00

FORTLEV

UNID

30

11,40

342,00

ASTRA

UNID

30

6,65

199,50

ASTRA

UNID

30

18,05

541,50

IBER

ROLO

10

161,50

1.615,00

20
21
22
23
24
25
26
27
28

CAIXA DE DESCARDA DE 7
LITROS
CAIXA DE DESCARGA DE 10
LITROS
BOIA DE 20 mm P/ CAIXA DÁGUA
ADAPTADOR P/ CAIXA DÁGUA
25 mm
SIFÃO SAFONADA UMA SAIDA

IBER

ROLO

10

95,00

950,00

34

SIFÃO SAFONADA DUAS SAIDA
MANGUEIRA PLASTICA PRETA
DE 32 mm ROLO COM 100 M
MANGUEIRA PLÁSTICA PRETA
DE 25 mm ROLO COM 100 M
REGISTRO PLÁSTICO DE 20 mm

KRONA

UNID

30

9,50

285,00

35

REGISTRO PLÁSTICO¾

KRONA

UNID

30

10,45

313,50

REGISTRO PLASTICO ¹/2

RONA

UNID

30

9,50

285,00

29
30
31

36
37

TORNEIRA PLÁSTICA 20 mm

KRONA

UNID

30

8,55

256,50

38

TORNEIRA INOX

ROMIS

UNID

20

66,50

1330,00

39

ENGATE

KRONA

UNID

20

3,80

76,00

40

ESPUDE PARA VASO SANITARIO

KRONA
SANTA
CLARA

UNID

30

2,85

85,50

UNID

20

152,00

3.040,00

UNID

30

5,70

171,00

UNID

30

22,80

684,00

UNID

30

2,85

85,50

UNID

10

133,00

1.330,00

UNID

20

152,00

3.040,00

UNID

20

76,00

1.520,00

LITRO

20

7,60

152,00

UNID

20

28,50

570,00

UNID

05

665,00

3.325,00

LITRO

05

76,00

380,00

41

VASO SANITARIO BRANCO

51

PARAFUSO PARA VASO
ROMIS
SANITARIO
ADAPTADOR PARA CAIXA
FORTLEV
D’AGUA 32 mm
SIFRAO DE COPO
ASTRA
PIA DE FIBRA PARA CAZINHA120
DURAFORT
M
PIA LAVATORIO DE CERAMICA
DURAFORT
COM COLUNA PARA BANHEIRO
PIA LAVATORIO DE CERAMICA
SANTA
SEM COLUNA
CLARA
ACIDO URITRICO LITRO DE 1000
CONCREVEDA
ML
CANO PARA IRRIGACAO AZUL
KEEP
DE 50 mm PN 40
BOMBA D AGUA 7 5 CV 60 MCA
RAIMA

52

TORDO DE LITRO

42
43
44
46
47
48
49
50

MONSANTO
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53

LONA PLÁSTICO PRETO E
BRANCO ROLO COM 100 M CO 4
M DE LARGURA

56

REGRADOR PLASTICO DE 12 LT
TUBO DE PVC PARA ÁGUA DE 50
mm COM 6 M
TAMPA PARA VASO SANITÁRIO

57

KITE PARA BANHEIRA PORTA
PAPEL HING. PORTA SABONETE
E PORTA TOALHA

54
55

59

TORNEIRA PARA LAVATORIO
BICO MOVEL
TONEIRA PARA PIA INOX 20mm

60

REGISTRO DE GAVETA 1 pol.

LONAX

ROLO

05

METASSUL

UNID

05

KEEP

UNID

50

ASTRA

UNID

50

JAPI

UNID

10

855,00

4.275,00

23,75

118,75

80,70

4.035,00

28,50

1.425,00

47,50

475,00

ROMIS

UNID

20

66,50

1.330,00

ROMIS

Unid

20

71,25

1.425,00

ROMIS

UNID

20

57,00

1.140,00

ROMIS

UNID

20

52,25

1.045,00

ROMIS

UNID

20

52,25

1.045,00

FORTLEV

UNID

20

47,50

950,00

TE DE ESGOTO DE 100mm

FORTLEV

UNID

20

11,40

228,00

JOELHO DE ESGOTO DE 100mm

FORTLEV

UNID

20
4,75

95,00

66

JOELHO DE ESGOTO DE 50mm

FORTLEV

UNID

20

1,90

38,00

67

JOELHO DE ESGOTO DE 150 mm

FORTLEV

UNIG

20

32,30

646,00

68

LUVA DE ESGOTO DE 100mm

FORTLEV

UNID

20

4,75

95,00

69

LUVA DE ESGOTO DE 150mm

FORTLEV

UNID

20

23,75

475,00

70

LUVA DE ESGOTO DE 50mm

FORTLEV

UNID

20

2,85

57,00

71

LUVA DE ÁGUA LR AZUL 25X 1/²

FORTLEV

UNID

20

3,80

76,00

72

JOELHO PARA ÁGUA LR 25X1/²
BACIA C/CAIXA ACOPLADA
BRANCA
REPARO KIT COMPLETO P/CX
COP DUAL FLO

FORTLEV
SANTA
CLARA

UNID

20

3,80

76,00

UNID

10

427,50

4.275,00

ASTRA

UNID

05

58

61
62
63
64

REGISTRO 1/2 DE METAL
PRESSÃO
REGISTRO 3/4 DE METAL
PRESSÃO
TE DE ESGOTO DE 150 mm COM
REDUÇÃO PARA 100mm

65

73
74

123,87

Cem mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos) )............

619,35
100.256,15

1.1
1.2 O fornecimento a ser feito pela Contratada será destinados às secretarias de
Infraestrutura, Sec. de Saúde, Sec. de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, e
Secretaria de Agricultura do Município de Ibirapitanga para o exercício de 2020.
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.
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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 descrita neste
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 2 (dois) dias úteis
após recebimento de requisição emitida pela contratada, onde deverá constar os produtos e o
local de entrega dos mesmos. As compras serão realizadas de acordo com a necessidade da
Contratante , conforme pedido emitido pelo Setor de Compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições
conforme descrito no Contrato, descarregados no local de entrega final indicado pela Contratante.
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade
com as especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer
danos aos Produtos ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte ou
manuseio. Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da
Contratante 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
pré-fixadas, conforme item abaixo, independentemente de notificação prévia pela Contratante a
respeito do descumprimento.
2.4.3 A Contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais
casos 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
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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 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, podendo ser
prorrogado mediante ajuste entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as
embalagens e impostos, conforme descrito na proposta da contratada. Os impostos incidentes serão
os praticados em cada Estado.
4.2 O valor a ser pago pela Contratante à Contratada será de R$ 1.136.480,65 (um milhão cento e
trinta e seis mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco entavos) tendo como base os
itens e valores descritos na planilha de preços anexada neste 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.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DO FATURAMENTO
Unidade

2.08.01

Atividade

2.057

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
- SADERMA

Elemento de Despesa
Fonte

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. RURAL
E MEIO AMBIENTE
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00
VALOR R$
Ordinários

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.013
3.3.9.0.30.00
01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
MDE

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.019
3.3.9.0.30.00
04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
MATERIAL DE CONSUMO
QSE
VALOR R$
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Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.024
3.3.9.0.30.00
19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
FUNDEB 40%

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.027
3.3.9.0.30.00
02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
FUS 15%

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.028
3.3.9.0.30.00
14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO P A B - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
MATERIAL DE CONSUMO
PAB
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.035
3.3.9.0.30.00
14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO SIA/AIH
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

4.01.01
2.038
3.3.9.0.30.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

Unidade

4.01.01

GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
2.047
COMPLEXIDADE
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
29
CREAS/SCFV
VALOR R$

Unidade

2.07.01

Atividade

Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
2.051
URBANOS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00
VALOR R$
Ordinários

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

2.07.01
1.017
3.3.9.0.30.00
42

Atividade

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários
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Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

2.07.01
2.054
3.3.9.0.30.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários

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 SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Pagar pontualmente pelo fornecimento.
7.2 Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou alterações a
serem adotadas sobre assuntos relacionados a este Contrato.
7.3 Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis
dúvidas existentes.
7.4 Liberar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais onde serão feitas as entregas,
quando em áreas internas da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Executar os fornecimentos com integral observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente às informações fornecidas pela Contratante em estrita obediência às leis e exigências
das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a Contratante de quaisquer
responsabilidades pelo seu descumprimento.
8.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as
especificações técnicas previstas pela Legislação, sob pena de aplicação de penalidades previstas
neste Contrato.”
8.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades
desenvolvidas pela Contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais
atrasos nos fornecimentos, salvo fatos imprevisíveis de definição exclusiva da Contratante.
Ocorrendo feriados, as entregas poderão ser feitas antecipadamente ou posteriormente, com prévia
comunicação entre as Partes.
8.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados
à Contratante ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou omissão sua ou de
seus prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou
posturas vigentes.
8.5 Respeitar e cumprir, rigorosamente, o disposto na Legislação Ambiental vigente,
responsabilizando-se perante a Contratante, os Órgãos Ambientais e terceiros por todos e quaisquer
danos e prejuízos que, por sua culpa ou omissão, inclusive de seus prepostos, venha causar ao meio
ambiente.
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
88 - Ano - Nº 2473

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

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 nomeação de um ou mais, 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 TRECEIRA – RESCISÃO
13.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de pedido
de recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei 11.101, de
9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 10 (
dez ) dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
13.2 À Contratante é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou
carta de rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do
cumprimento de todos os encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do
presente Contrato, ficando o pagamento das parcelas restantes condicionado ao atendimento desta
condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
14.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
14.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho
ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
14.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de
idade, nos termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
14.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em
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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 substituílo 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.
CLÁUSULA 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.
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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, 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
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 - BA, 04 de janeiro de 2021

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, 04 de janeiro de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

IVAN OLIVEIRA LIMA CASULO - ME
CONTRATADA
CLAUDIA SANTOS SILVA

REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas
1 ____________________________________
RG:

2 __________________________________
RG
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CONTRATO Nº. 0006/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE
SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
JOSERILDES SENA REIS – ME.
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. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto,
60, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, como CONTRATANTE, e a Empresa: JOSERILDES SENA REIS
- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 08.401.563/0001-01, localizada na
rua do Comercio, 518 CEP 45.500-000 – Distrito de Itamarati – Município de Ibirapitanga-BA, nº,
neste ato representado pela Sra. JOSERILDES SENA REIS, brasileira, comerciante, portadora do
RG n.º 07.772.948-00, expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda – CPF 993.269.495-91, residente à rua do Comercio, s/n 1º
andar CEP 45.500-000 – Distrito de Itamarati – Município de Ibirapitanga-BA doravante
denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência do resultado
da licitação na modalidade Pregão Presencial N˚ 0037/2020 realizado por meio do processo
administrativo nº 0121/2020, homologada por despacho do Exmº Prefeito datado de 04/01/2021 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 o fornecimento de materiais para construção
correspondente aos lotes VIII, IX, X e XIII, 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 deste Contrato.
1.2
O fornecimento a ser feito pela Contratada será destinados às Secretarias de
Infraestrutura, Sec. de Saúde, Sec. de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, e
Secretaria de Agricultura do Município de Ibirapitanga para o exercício de 2021.
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.
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2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço descrita neste
Contrato, não implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos deverão ser entregues em no máximo 3 (três) dias úteis
após recebimento de requisição emitida pela contratada, onde deverá constar os produtos e
o local de entrega dos mesmos. As compras serão realizadas de acordo com a necessidade da
Contratante , conforme pedido emitido pelo Setor de Compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições
conforme descrito no Contrato, descarregados no local de entrega final indicado pela Contratante.
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade
com as especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer
danos aos Produtos ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte
ou manuseio. Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da
Contratante 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 pré-fixadas, conforme item abaixo, independentemente de
notificação prévia pela Contratante a respeito do descumprimento.
2.4.3 A Contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais
casos 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
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
Página 2 de 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
94 - Ano - Nº 2473

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

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 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, observado o
disposto na Cláusula Décima Terceira deste Contrato, podendo ser prorrogado mediante ajuste
entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as
embalagens e impostos, conforme descrito na proposta da contratada. Os impostos incidentes
serão os praticados em cada Estado.
4.2 O valor a ser pago pela Contratante à Contratada será de R$ 723.774,30 (setecentos e vinte e
três mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos) tendo como base os itens e valores
descritos na planilha de preços transcrita neste 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.
Unidade

2.08.01

Atividade

2.057

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE - SADERMA

Elemento de Despesa
Fonte

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV.
RURAL E MEIO AMBIENTE
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00
VALOR R$
Ordinários

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.013
3.3.9.0.30.00
01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
MDE
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Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.019
3.3.9.0.30.00
04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
MATERIAL DE CONSUMO
QSE
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.024
3.3.9.0.30.00
19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
FUNDEB 40%

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.027
3.3.9.0.30.00
02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
FUS 15%

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.028
3.3.9.0.30.00
14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO P A B - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
MATERIAL DE CONSUMO
PAB
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.035
3.3.9.0.30.00
14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO SIA/AIH
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

4.01.01
2.038
3.3.9.0.30.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

Unidade

4.01.02

GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários

Elemento de Despesa
Fonte

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA
2.047
COMPLEXIDADE
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
29
CREAS/SCFV
VALOR R$

Unidade

2.07.01

Atividade

Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E
2.051
SERVIÇOS URBANOS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
00
VALOR R$
Ordinários
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Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

2.07.01
1.017
3.3.9.0.30.00
42

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

2.07.01
2.052
3.3.9.0.30.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$
Ordinários

Unidade

2.07.01

Atividade

2.051

Elemento de Despesa
Fonte

4.4.90.52.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMI
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
VALOR R$
Ordinários

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 SÉTIMA – 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
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exigências das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a Contratante de
quaisquer responsabilidades pelo seu descumprimento.
8.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as
especificações técnicas previstas pela Legislação, sob pena de aplicação de penalidades
previstas neste Contrato.”
8.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades
desenvolvidas pela Contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais
atrasos nos fornecimentos, salvo fatos imprevisíveis de definição exclusiva da Contratante.
Ocorrendo feriados, as entregas poderão ser feitas antecipadamente ou posteriormente, com
prévia comunicação entre as Partes.
8.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos
causados à Contratante ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou
omissão sua ou de seus prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições
legais, regulamentos ou posturas vigentes.
8.5 Respeitar e cumprir, rigorosamente, o disposto na Legislação Ambiental vigente,
responsabilizando-se perante a Contratante, os Órgãos Ambientais e terceiros por todos e
quaisquer danos e prejuízos que, por sua culpa ou omissão, inclusive de seus prepostos, venha
causar ao meio ambiente.
8.6 Observar e fazer cumprir as disposições da Portaria n.º 85, de 17 de outubro de 1996, do
IBAMA, diligenciando para que a emissão da fumaça preta dos veículos no transporte utilizado
fique dentro do limite permitido.
CLÁUSULA NONA – CONFIDENCIALIDADE
9.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela Contratante,
referentes a know-how da Contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as
informações técnicas, documentos e dados, deverão ser tratadas como confidenciais e não
deverão ser divulgadas a terceiros sem autorização prévia, por escrito, da Contratante durante
pelo menos 05 (cinco) anos contados a partir da data de divulgação à Contratada. Tais
informações deverão ser usadas exclusivamente para a execução de cada Pedido ou na
elaboração de ofertas ou cotações.
CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de
todas as etapas deste Contrato, através da indicação de um ou mais funcionários 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.

Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
Página 6 de 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
98 - Ano - Nº 2473

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

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 conseqüência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato
às Contratantes e ratificar por escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de
pedido de recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei
11.101, de 9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 10
( dez ) dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
13.2 À Contratante é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou
carta de rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do
cumprimento de todos os encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do
presente Contrato, ficando o pagamento das parcelas restantes condicionado ao atendimento
desta condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
14.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
14.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e
trabalho ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
14.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos
de idade, nos termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
14.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em
locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem
como, em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à
escola e, ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22 h e 5
h.
14.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar o “Código de
Conduta” e as Condições Gerais de Compra. A Contratada se compromete a observar os
princípios morais e éticos que devem reger todas as relações entre as Partes, a respeitar os
valores fundamentais da Contratante e a dar ciência e acompanhar o cumprimento do “Código de
Conduta” por parte dos seus empregados alocados para a execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GARANTIAS
15.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum
Produto seja rejeitado pelas áreas de inspeção da Contratante, a mesma se compromete a
substituí-lo imediatamente e sem ônus para as Contratantes.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
16.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão
quaisquer marcas registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A
Contratada deverá indenizar e manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos,
obrigações, perdas, honorários advocatícios, despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer
infração de direitos de propriedade intelectual. A Contratada, às suas próprias custas, se assim
solicitado pela Contratante, deverá defender as Contratantes de quaisquer pleitos, processos e
ações judiciais, vinculados a este Contrato.
16.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e
outros documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens
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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.
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
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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, 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.
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.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Ibirapitanga – BA, 04 de janeiro de 2021
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, 04 de janeiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal

JOSERILDES SENA REIS – ME
CNPJ/MF. 08.401.563/0001-01
JOSERILDES SENA REIS,
Responsável Çegal

TESTEMUNHAS

1____________________________________
RG:

2_________________________________
RG
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CONTRATO N.º 0007-2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O FUNDO MUNICÍPAL DE
SAÚDE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
GEISA DE OLVEIRA DIAS CALHEIRA ME, INSCRITO NO
CNPJ/MF . 10.784.249/0001-99.

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. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60,
Centro, Ibirapitanga – BAHIA, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: GEISA DE
OLIVEIRA DIAS CALHEIRA-ME, Inscrito no CNPJ/MF. 10.784.249/0001-99, com Sede na Rua
Manoel Souza Chaves, 722 – Santana, no Município de Ipiaú – Bahia, representado pela Srª. GEISA
DE OLVEIRA DIAS CALHEIRA, Inscrito no CPF/MF. 040.519.935-07, RG. 14553483-92 – SSP-BA,
doravante denominado CONTRATADO, com base no PP n.º 0038/2020, resolvem celebrar o
presente Contrato de Fornecimento de Gás Oxigênio, autorizado pelo despacho constante do
Processo Administrativo n.º 0122/2020, mediante as cláusulas e condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade pregão
presencial, tombado sob n.º 0038/2020, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela
contratada, tendo sido observadas as disposições contidas na lei 10.520/01 e 8.666/93 e suas
alterações posteriores, e o decreto municipal nº 044/2011.:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o fornecimento parcelado e contínuo de Gás Oxigênio,
Destinados a Manutenção do Hospital Municipal Dr. Edvaldo Magalhães Nascimento, na Sede
deste Município com previsão total anual conforme planilhas constantes do Processo
Administrativo nº 0122/2020 e §1º desta cláusula.
§1º: Estima-se que serão consumidos os seguintes quantitativos de Gás Oxigênio:
Item
01
02

Produto
Gás Oxigênio 10 M³
Gás Oxigênio Medicinal G

Unid
Cilindro
Cilindro

Quant
400
400

V. Unit
250,00
135,00

V. Total
100.000,00
54.000,00

§2º: Quanto ao quantitativo, esclarece-se que só será pago o que efetivamente for consumido.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O contrato vigorará a partir da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021
Parágrafo único: O contrato poderá ser prorrogado mediante celebração de termo Aditivo
respeitando os limites estabelecidos no Art. 57 da Lei Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelos produtos contratados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais)
O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor competente do setor responsável pela fiscalização
dos serviços, confirmando que os mesmos foram executados na forma contratada.
§1º: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
§2º: Antes do pagamento, o CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade fiscal nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, e juntado ao processo de
pagamento;
§3º: Na hipótese de irregularidade o CONTRATADO deverá regularizar a sua situação no prazo de
até 05 dias (cinco dias), prorrogável por igual período sob pena de aplicação das penalidades
previstas neste contrato.
§4º: A nota fiscal/fatura deverá conter os tipos e quantitativos fornecidos no período, acompanhada
das respectivas requisições . A apresentação dos valores totais por item deverá conter apenas duas
casa decimais, de acordo com as regras matemáticas.
§5º: Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. O
valor das retenções deverá constar destacadamente da Fatura mensal e ser deduzido do total a
pagar.
§6º: A CONTRATADA regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária do parágrafo anterior. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
§7º: A CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.
§8º: O desconto de qualquer valor no pagamento devido à CONTRATADA será precedido de
processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes são inerentes.
§9º: É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
§10º: O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito no
estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA. Agencia 0357-3 e conta corrente 21.426-4
Banco do Brasil
§11º: Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.027
3.3.9.0.30.00
02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
MATERIAL DE CONSUMO
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.090
3.3.9.0.30.00
14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.090 – ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA – COVID 19
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS
VALOR R$

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.090
3.3.9.0.30.00
02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.090 – ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA – COVID 19
MATERIAL DE CONSUMO
SIASUS
VALOR R$

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DA EXECUÇÃO
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado e a execução regular-se-á
pelas cláusulas contratuais e pelas normas aplicáveis ao mesmo, contidas (na Lei nº 10.520, de
2002, no Decreto Municipal nº 044, de 2011, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006 e na Lei nº 8.666,
de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte
integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição.
Parágrafo único: Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato
serão decididos pela CONTRATANTE, observadas as normas que regulam a execução contratual.
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE obriga-se a:
a)
Acompanhar e fiscalizar, através de servidor especialmente designado, o cumprimento das
obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA, quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da mesma;
b)
Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente;
c)
Fornecer à CONTRATADA a “Requisição de solicitação do produto, devidamente preenchida,
datada e assinada.
d)
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas do contrato;
e)
Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas na proposta e no contrato;
f)
Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de preposto por ela
credenciada;
g)
Cumprir fielmente o Contrato;
A CONTRATADA obriga-se a:
a)
Atender prontamente
CONTRATANTE;

às

requisições

do

produto,

sempre

que

solicitada

pela
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b)
Responsabilizar-se integralmente por todos os ônus referentes ao fornecimento ora
contratado, tais como fretes, impostos, seguros, taxas, encargos sociais e obrigações trabalhistas e
civis, decorrentes do objeto do presente contrato;
c)
Indicar preposto, informando e mantendo atualizados seu telefone fixo, celular e e-mail de
contato;
d)
Providenciar, através de seu preposto, a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do contrato, prestando os devidos
esclarecimentos ao setor de fiscalização da CONTRATANTE;
e)
Fornecer à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal/fatura mensal, cópia das
“Requisições do produto ” relativas ao mês de Competência.
f)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Presencial,
comunicando imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção do presente;
g)
Responsabilizar-se pelos danos materiais ou pessoais causados à CONTRATANTE, quando
decorrentes de dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a
promover o ressarcimento a preços de mercado, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da
comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a Instituição
reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder
denunciar o contrato, de pleno direito;
h)
Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, o produto em
que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua aplicação nos veículos que o
utilizar;
i)
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários na aquisição do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado;
j)
Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades,
cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões;
l)
Responder por todo ônus, relativo a salários e encargos sociais e legais, impostos e seguros,
referente aos seus empregados;
m)
Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe integralmente o ônus
decorrente, independente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
n)
Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem
como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria
objeto deste Contrato, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes;
o)
Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, quanto para a execução
dos serviços em si;
p)
Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em
dependência da CONTRATANTE;
q)
Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste
contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
r)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas através da presente contratação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE ,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
s)
Não contratar durante a prestação dos serviços servidor pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE;
t)
Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará A CONTRATADA às seguintes penalidades:
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a) Advertência por escrito;
b) Multa de mora de 2% sobre o valor do contrato por dia de atraso;
c) Multa compensatória de 2% sobre o valor do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Ibirapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
§1º: O descumprimento (ou inexecução) total ou parcial de qualquer cláusula do contrato sujeitará a
CONTRATADA às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% sobre o valor do contrato por
ocorrência, até o limite de 10%;
c) Em caso de inexecução total, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Ibirapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
§2º: Caso a CONTRATADA deixe de entregar ou apresente documentação falsa exigida, enseje o
retardamento da execução do objeto do contrato, falhe ou fraude na execução do contrato,
comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e, será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
§3º: As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão
também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela
Lei nº 8.666/93:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
§4º: As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado
à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
§5º: A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é
de competência exclusiva do Secretário de Administração.
§6º: As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
§7º: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
§8º: As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
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§9º: Caso a Administração determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE.
§10º: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
§11º: A aplicação das multas previstas na presente cláusula podem ser aplicadas cumulativamente
com outra penalidade, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, nos termos do art. 87, § 2º da Lei nº
8.666/93.
§12º: Não serão passíveis de penalização as situações decorrentes de caso fortuito, força maior,
devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.
§ 13º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 14º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93, caberá:
I- Recurso hierárquico, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de:
a) Rescisão do contrato, a que se refere o início I do artigo 79 da lei 8.666/93;
b) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa.
II- Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto
do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
III- Pedido de Reconsideração de Decisão do PREGOEIRO, no caso de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de dez dias úteis da intimação do ato.
§1º: O recurso será dirigido ao Pregoeiro, que analisará e decidirá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Nesse caso, a
decisão deverá ser proferida dentro de cinco dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.
§2º: A intimação dos atos referidos na alínea “a”, do inciso I, e no inciso III do parágrafo 9º, será feita
mediante publicação no DOU.
§
3º: Os recursos e impugnações fora do prazo não serão conhecidos, ressalvando-se a hipótese
recurso fundamentado em suposta ilegalidade da decisão recorrida.
CLÁUSULA DECIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de
sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
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§3º: Caberá à pessoa que autorizar o abastecimento realizar o ateste das notas fiscais/faturas
correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993,
preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
§1º: A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou
supressões que se façam necessárias nos serviços, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
§2º: A variação do valor contratual para fazer face ao preço médio das tabelas de preço de mercado
nos termos previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações
financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - 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 TERCEIRA – DA RESCISÃO
São motivos para a rescisão do presente contrato, nos termos do art. 78 da lei n° 8.666, de 1993:
I.
o não cumprimento de cláusulas contratuais e/ ou prazos;
II.
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais e/ ou prazos;
III.
o atraso injustificado no fornecimento do produto licitado
IV. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à administração;
IV.
a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no contrato;
VI. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei
nº 8.666, de 1993;
VIII. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
IX .a dissolução da sociedade, ou falecimento da contratada;
X. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
execução do contrato;
XI
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a contratante
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XII.
a supressão do fornecimento, por parte da contratante, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da lei nº 8.666, de 1993;
XIII. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna,
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
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desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à contratada, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a
situação;
XIV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela administração,
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, assegurada à contratada o direito
de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
XV.
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
XVI. o descumprimento da proibição constitucional de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de
1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
§1º: os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
§2º: a rescisão deste contrato poderá ser:
a)
determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos
i a xi e xv desta cláusula;
b)
amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a administração;
c)
judicial, nos termos da legislação.
§3º: a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
§4º: quando a rescisão ocorrer com base nos incisos xi a xv desta cláusula, sem que haja culpa da
contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:
a)
devolução da garantia, se houver;
b)
pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
§5º: a rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia
contratual, para ressarcimento da contratante, e dos valores das multas e indenizações a ela
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos
causados à contratante, além das sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
os empregados e propostos da contratada não terão qualquer vínculo empregatício com o
contratante, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação
trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste contrato e de seus eventuais
termos aditivos no diário oficial do município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura , para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data .
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO PRODUTOS
A CONTRATADA, fica obrigada a trocar os produtos que apresentarem defeito no prazo máximo de
2 (dois) dias a contar da data de notificação sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
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.
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Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de
direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga-Ba,04 de Janeiro de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 04 de Janeiro de 2021

Isravan Lemos Barcelos
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
PEFEITO MUNICIPAL
Contratante

GEISA DE OLIVEIRA DIAS CALHEIRA-ME
CNPJ/MF. 10.784.249/0001-99
Geisa de Oliveira Dias Calheira
CPF/MF. 040.519.935-07
RG. 14553483-92 – SSP-BA

TESTEMUNHAS

1__________________________________________
RG

2__________________________________________
RG
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CONTRATO Nº. 0008/2021

CONTRATO , QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA E A EMPRESA R SENA DOCIO MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO – FABRICA DE SONHOS TIO ROBINHO
COMO A SEGUIR SE DESCREVE:

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60, Centro,
Ibirapitanga – BAHIA, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: R SENA DOCIO MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO – FABRICA DE SONHOS TIO ROBINHO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito
no CNPJ/MF. 18.215.360/0001-76, localizada na rua 24 de fevereiro, 341 Bairro Izaias Dócio CEP 45.443000 Igrapiúna Bahia , neste ato representado pela(o) Sr(a). ROBSON SENA DÓCIO, brasileiro, portador
do RG n.º 06.514.220-94, expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o n.º 872.692.605-91, doravante denominado CONTRATADO, resolvem
celebrar o presente contrato em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial
N˚ 0040/2020 realizado por meio do processo administrativo nº 0124/2020, homologada por despacho do
Exmº Prefeito datado de 04/01/2021 e publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas
normas da Lei 8.666/93 e suas 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:
Contratação de empresa para fornecimento e prestação de serviço de instalação de parques infantil nas
unidades escolares do Município conforme planilha anexa onde consta os materiais a serem usados, as
quantidades, os preços unitários e preço total, a qual é parte integrante do contrato.

Observações: 1)
O modelo do parque infantil faz parte do presente edital como descrito na planilha;
2) Competirá a empresa contratada a total responsabilidade sobre transporte, integridade, segurança e
instalação dos equipamentos ora licitados.
3) Todas as estruturas e equipamentos do parque infantil devem estar em perfeitas condições de uso,
ser de boa qualidade e atender às normas de segurança e às exigências do presente edital.
CLÁUSULA SEGUNDA II PRAZO E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO OBJETO:
II.1 – Os equipamentos ora licitados, deverão ser entregues e instalados após a assinatura do contrato,
na Praça da Bandeira, Bairro Centro, localizada entre as ruas Osvaldo Aranha e Sete de Setembro, Bairro
Centro, neste município, no prazo máximo de até quinze dias a contar da solicitação emitida pelo fiscal
anuente do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA Das Obrigações:
III.1 - Das Obrigações da Contratada:
III.1.1 - Caberá à CONTRATADA o planejamento da instalação do parque infantil e serviços nos seus
aspectos administrativos e técnicos, mantendo no local de instalação materiais e equipamentos
necessários. A CONTRATADA deverá manter o local permanentemente limpo, devendo ao final de cada
dia de trabalho recolher os materiais e equipamentos e realizar a limpeza da área.
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III.1.2 – A CONTRATADA colocará na direção geral dos serviços, com presença permanente, profissional
devidamente habilitado com aptidões imprescindíveis ao normal andamento dos serviços de instalação e
consecução do projeto.
III.1.3 - A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à fiscalização
exercida pelo Município, qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços ou, ainda, no
controle técnico dos mesmos, qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade da
execução dentro do prazo pactuado.
III.1.4 - Quaisquer erros ou imperícias na execução dos serviços, constatados pelo Município obrigarão a
CONTRATADA, à sua conta e risco, a corrigi-los, sem prejuízo das responsabilidades atribuídas a quem
tiver dado causa.
III.1.5 - Na conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover todo o equipamento utilizado e o
material excedente e entulhos de qualquer espécie, entregando a área de instalação do parque
rigorosamente desimpedida.
III.1.6 - A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE,
cujas reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente.
III.1.7 - O Município poderá exigir a retirada do local prepostos da CONTRATADA que não estejam
exercendo suas tarefas ou se comportando a contento, bem como a substituição de todo e qualquer
material e/ou equipamento impugnado pela Administração Municipal.
III.1.8 - Os serviços impugnadas pelo CONTRATANTE, no que concerne a sua execução ou à qualidade
dos materiais fora do especificado e padrões exigidos, deverão ser imediatamente adequados, sob pena
de incidir a CONTRATADA nas penalidades previstas neste contrato.
IIII.1.9 - A execução dos serviços objeto deste contrato dar-se-á dentro das condições estabelecidas
neste instrumento contratual, sendo que a CONTRATADA compromete-se a executá-lo com zelo,
probidade, eficiência e responsabilidade, atendendo os requisitos mínimos de qualidade, utilidade,
resistência e segurança previstos nas pertinentes "Normas Técnicas", formuladas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
III.1.10 - A CONTRATADA reconhece, por este instrumento, que é responsável, em qualquer caso, por
danos ou prejuízos que, eventualmente, venham a sofrer o CONTRATANTE, coisa, propriedade ou
pessoa de terceiros, em decorrência da execução dos serviços, correndo às suas expensas, sem
responsabilidade ou ônus para o CONTRATANTE, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou
prejuízos possam motivar. A responsabilidade da CONTRATADA é integral, nos termos da legislação
licitatória, defesa do consumidor e do Código Civil Brasileiro, não sendo a fiscalização dos serviços motivo
para diminuição de sua responsabilidade.
III.1.11 - A CONTRATADA, em decorrência do livre acesso que lhe é facultado ao local da execução do
projeto, declara conhecer perfeitamente a área e características de localização, não podendo, sob
protesto algum, alegar desconhecimento das mesmas, das condições de acesso e demais pormenores.
III.1.12 - Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as conseqüências de sua
imprudência, imperícia ou negligência de seus empregados ou prepostos, notadamente:
III.12.1 - imperfeição ou insegurança dos brinquedos e serviços;
III.12.2 - furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos;
III.12.3 - acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos e máquinas, empregados seus ou
de terceiros, na obra ou em decorrência dela.
III.1.13 - A CONTRATADA se obriga a manter em constante e permanente vigilância sobre os serviços
executados, bem como sobre materiais, equipamentos, máquinas e sinalização, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por qualquer perda ou dano que venha a sofrer.
III.1.14 - A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal,
inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que
contratualmente advierem de prejuízos causados a terceiros.
III.1.15 - Além dos encargos e responsabilidades atribuídas à CONTRATADA em cláusulas específicas,
esta ainda deverá prevenir todo e qualquer risco de acidente de trabalho, pondo em prática todas as
normas concernentes à Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho expedidas pelo Ministério do
Trabalho, mediante entrega dos Equipamentos de Proteção Individual, devendo fiscalizar e disciplinar a
sua efetiva utilização.
III.2 - Das Obrigações da Contratante:
III.2.1 - Permitir à CONTRATADA pleno acesso ao local de trabalho, bem como todas as condições
necessárias para a execução do serviço no local contratado.
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III.2.2 – Determinar, través do fiscal anuente do contrato, todas as condições para a execução do presente
contrato.
CLÁUSULA QUARTA Da fiscalização:
IV.1 - Em conformidade com art. 67 da Lei 8.666/93, fica estabelecido que os Srs. KARLO DALMAR
BATISTA GOMES, CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LOPES e EUSTÁQUIO COSTA CUNHA, serão os
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, conforme portaria
069/2021 de 04 de janeiro de 2021.
CLÁUSULA QUINTA Do valor e condições de pagamento:
V.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em moeda corrente nacional, o valor total R$
137.280,00 (cento e trinta e sete mil duzentos e oitenta reais).
V.2 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em moeda corrente nacional, após avaliação
minuciosa e aprovação pelo Fiscal – Anuente do presente instrumento, mediante apresentação da fatura.
V.3 - Em caso de qualquer descumprimento no que estiver previsto neste contrato e/ou em seus anexos,
o pagamento poderá ser cancelado.
V.4 - Os pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades assumidas, quaisquer que
sejam, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços executados.
CLÁUSULA SEXTA Da rescisão:
VI.1 - O presente contrato poderá ser rescindido, obedecidas as determinações contidas nos artigos 77
a 79, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, subsidiada, no que for possível e necessário, pela legislação
civil pertinente em vigor.
CLÁUSULA SÉTIMA Das penalidades:
VII.1 - DA CONTRATADA:
VII.1.1 - advertência por escrito sempre que verificadas irregularidades, para as quais a CONTRATADA
tenha concorrido. A advertência será aplicada independente de outras sanções cabíveis, quando houver
afastamento das condições contratuais ou especificações estabelecidas.
VII.1.2 – As penalidades serão aplicadas:
a) Quando houver atraso por culpa da contratada;
b) Quando parar injustificadamente os serviços;
c) Quando houver descumprimento das cláusulas contratuais.
VII.1.3- sem prejuízo de outras cominações, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes multas:
a) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual será
considerada inexecução contratual;
b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato;
c) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato. Observação: As multas serão
calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
VII.1.4 - suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade ou
falta;
VII.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar, dependendo da gravidade ou falta;
VII.1.6 - na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei;
VII.1.7 - as penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a critério do
CONTRATANTE, admitida sua reiteração;
VII.1.8 - quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos
decorrentes para o CONTRATANTE.
VII.2 - DAS PENALIDADES DO CONTRATANTE:
VII.2.1 - no caso de atraso imotivado do pagamento do valor ajustado, o CONTRATANTE pagará o valor
atualizado financeiramente, de acordo com o índice do IGPM.
CLÁUSULA OITAVA Da dotação orçamentária:
VIII.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação:
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UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 2.024 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
FONTE: 19

CLÁUSULA NONA Do Foro:
IX.1 - As partes elegem o foro da cidade de Ubatã Bahia, para dirimir as questões porventura derivadas
do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por
estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas instrumentais abaixo assinadas.
Ibirapitanga-BA, 04 de janeiro de 2021.

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, 04 de Janeiro de 2021.
_____________________________

Município de Ibirapitanga
SETOR DE PUBLICAÇÃOR SENA DOCIO MATERIAIS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal
Contratante

R SENA DOCIO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO – FABRICA DE SONHOS TIO
ROBINHO
CNPJ/MF. 18.215.360/0001-76

TESTEMUNHAS
1__________________________________
RG:

2 _____________________________________
RG
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CONTRATO N.º 0009/2021
CONTRATO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA,
E, DO OUTRO LADO, ILÁRIO ARCANJO VIEIRA
FILHO – ME.
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. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto,
60, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a
Empresa: ILÁRIO ARCANJO VIEIRA FILHO – ME, Inscrito no CNPJ de n.º 96.848.130/0001 –
58, localizada na Avenida Alexandre Quinto, 31, Térreo no município de Ibirapitanga – BA, CEP
45.500 – 000, representado pelo Sr. ISAQUE MATOS VIEIRA, portador do RG n.º 13.311.260-08
SSP/BA e Inscrito no CPF sob o n.º 062.344.485-76, doravante denominado CONTRATADO, com
base no Pregão Presencial n.º 0041/2020, 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 126/2020, 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 0041/2020, pelo qual foi
escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições
contidas na Lei 10.520/01 e 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços de hospedagem
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Administração e
Secretaria de Desenvolvimento Social do município.
Lote I – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO

UND.

QUANTIDADE

Hospedagem

Und

1000

VL. UNT

60,00

VL. TOTAL

60.000,00

Lote II – SECRETARIA DE SAÚDE
ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO

UND.

QUANTIDADE

Hospedagem

Und

750

VL. UNT

60,00

VL. TOTAL

45.000,00

Lote III – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO

UND.

QUANTIDADE

Hospedagem

Und

750

VL. UNT

VL. TOTAL

60,00

45.000,00
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LOTE IV SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO

UND.

QUANTIDADE

Hospedagem

Und

500

VL. UNT

VL. TOTAL

60,00

30.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O presente contrato tem o seu preço global no valor de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), a ser
pago pelo CONTRATANTE proporcionalmente às quantidades efetivamente utilizadas pela
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.
§ 4.º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando estabelecido que
esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

2.05.01
2.006
3.3.9.0.39.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR R$
45.000,00
Ordinários

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

5.01.01
2.013
3.3.9.0.39.00
01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR R$
60.000,00
MDE

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

3.01.01
2.027
3.3.9.0.39.00
02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR R$
45.000,00
FUS 15%

Unidade
Atividade
Elemento de Despesa
Fonte

4.01.01
2.038
3.3.9.0.39.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR R$
30.000,00
Ordinários
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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) prestar o serviço descritos) na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta apresentada;
b) oferecer serviços de qualidade;
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 subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de
sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo
Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto,
assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.
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CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2021, a podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo conforme
art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - 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.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três)
vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o presente
contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga – BA, 04 de janeiro de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga(BA), 04 de janeiro de 2021

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

ILÁRIO ARCANJO VIEIRA FILHO – ME
ISAQUE MATOS VIEIRA- P.P.
Representante Legal
Contratado
TESTEMUNNHAS

1________________________________________________ 2____________________________________________
RG
RG
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CONTRATO Nº. 0010/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE,
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO a
EMPRESA: SIMCON CONTABILIDADE LTDA - ME,
Inscrita no CNPJ/MF. 12.327.784/0001-46.
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 - Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no
CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a
Empresa: SIMCON CONTABILIDADE LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no
CNPJ/MF. 12.327.784/0001-46, Localizada na Praça dos Imigrantes, 242 – Centro - CEP. 45.345000 - Município de Jaguaquara – Bahia, Representada neste ato pelo Sr. Moacir Bernardino Santos,
brasileiro, casado, contador, Portador do RG. 052088958039 – SSP/BA, Inscrito no CPF/MF.
704.668.405-78, doravante denominado CONTRATADO, com base na Inexigibilidade N°.
001/2021, e disposições da Lei Federal n 14.039 de 17 de Agosto de 2020, e 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato para os Serviços Especializados
em Assessoria e Consultoria Técnica Contábil neste Município, autorizado pelo despacho constante
do Processo Administrativo Nº. 003/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Inexigibilidade,
tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº. 001/2021, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei 14.039/20
e 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços
Assessoria e Consultoria Técnica Contabil, (Orientação, Organização Contabil e Finançeira,
Elaboração e Orientação das Prestações de Contas Mensais e Escrituração Contabil, Elaboração e
Orientação ás Respostas de Diligencias e Notificações mensais do TCM e outros Órgão
Fiscalizadores, Elaboração da Prestação de Contas Anual, nos Periodo de Janeiro a Dezembro de
2021, neste Município, conforme Processo de Inexigibilidade N˚ 001/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – E DA EXECUÇÃO
Os Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil de acordo com vistas aos atendimentos
das normas básicas a Lei Federal Nº 4.320/64 e Lei complementar Nº 101/00 e outras de natureza
Financeira.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo os Serviços prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título dos Serviços
Especializados a importância Estimada de R$ 331.500,00(Trezentos trinta um mil quinhentos
reais), em 12 parcelas mensais de R$ 25.500,00(Vinte cinco mil quinhentos reais), e mais 01
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parcela de R$ 25.500,00 R$, referente á prestação de contas anual, pelos Serviços constantes no
objeto do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Das Dotações orçamentárias
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade Orçamentária: 2.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
Atividade/Projeto: 2.009 – Gestão das Ações da Secretaria de Finanças
Código: 3.3.90.35.00 – Serviços Consultoria
Fonte de Recursos: 00 – Ordinários
Valor: 157.500,00
Unidade Orçamentária: 3.01 – Fundo Municipal de Saúde – 15%
Atividade/Projeto: 2.027 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Código: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02 – Saúde - 15%
Valor: 72.000,00
Unidade Orçamentária: 4.01 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Atividade/Projeto: 2.038 – Gestão das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social
Código: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00 - Ordinários
Valor: 30 .000,00
Unidade Orçamentária: 5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Atividade/Projeto: 2.013 – manutenção do Fundo Municipal de Educação
Código: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 01 – Educação 25%
Valor: 72.000,00
CLÁULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Do contratado:
a) Executar o objeto da forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução
do presente contrato;
c) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele (a)
assumidas;
e) Manter
01(Um) funcionário no Município para lançar e liquidar os processos de
emprenhos/pagemntos
Da contratante:
a) Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do
CONTRATANTE:
b) Pagar o valor constante na cláusula terceira e quarta do presente contrato;
c) Dar a (o) Contratada (o) as condições necessárias a garantir a execução de Contrato, o que inclui
o pagamento das despesas com o transporte, alimentação e hospedagem fora da Sede do Município,
quando estiver acompanhando o Chefe do Poder Executivo para audiências, reuniões e/ou eventos
que exijam abordagem de natureza jurídica.
d) Para execução dos serviços objeto desta licitação, a contratante deverá colocar a disposição do
(a) contratado (a), quando estiver em suas dependências equipamentos de informática com os
programas instalados e disponíveis para acessar os bancos de dados, Servidores responsáveis pela
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execução dos serviços pertinentes e documentos e informações necessárias correlatas à execução
do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a execução do presente CONTRATO ficará a cargo da COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, nomeada através da Portaria N˚069/2021 de 04 DE JANEIRO
DE 2021, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
A comissão designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do objeto do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
a) fiscalizar e atestar a realização dos serviços elencados no objeto do presente CONTRATO;
b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo a
CONTRATADA adotar as providencias necessárias;
c) garantir a CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes
relacionados a prestação dos serviços descritos no objeto do presente CONTRATO;
d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial
aplicações de sanções e alterações do mesmo.
8.3. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia
e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente
ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento
de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de
Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre
o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA DECIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - da vigência
O presente instrumento de contrato terá vigência de 05 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de
2021, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo
respeitando o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNADA - 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, 05 de Janeiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 05 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64
Junilson Gomes Batista
CPF/MF.496.755.915-87
Prefeito Municipal
Contratante

SIMCON CONTABILIDADE LTDA – ME
CNPJ/MF. 12.327.784/0001-46
Moacir Bernardino Santos
CPF/MF. 704.668.405-78
Contratado
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CONTRATO Nº. 0011/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO
LADO, CAMPINHOS, PARANHOS, CANGUÇU E ADVOGADOS
ASSOCIADOS ME - CNPJ/MF. 04.933.145/0001-04.

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 - Centro, Ibirapitanga –
Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e
domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado,
doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: CAMPINHOS, PARANHOS, CANGUÇU E
ADVOGADOS ASSOCIADOS ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF.
04.933.145/0001-04, neste ato representado pelos seus sócios administradores, os Senhores: Dr. Fernando
Gonçalves Canguçu Virgens, inscrito no CPF/MF. 152.888.645-68 e OAB/BA 15.656, e a Dra. Carina
Cristina Canguçu Virgens, inscrita no CPF/MF. 912.138.375-49 e OAB/BA 17.130, com endereço
profissional na Rua Ewerton Visco, 290 – Salas 103 a 105 – CEP. 41.820-022 – Caminho das Arvores Salvador – Bahia., doravante denominado CONTRATADO, com base na Inexigibilidade n°. 002/2021, e
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
Contrato para os Serviços Especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica neste Município, autorizado
pelo despacho constante do Processo Administrativo Nº. 009/2021, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Inexigibilidade, tombado
na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 002/2021, 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 para a Prestação de Serviços com Consultoria Jurídica
nas Áreas de Administração Pública, Incluindo a Prestação de Serviços Jurídicos em Parceria com a
Procuradoria Jurídica do Município e Assessoria Junto a Comissão Permanente de Licitação, com
Acompanhamento dos Processos na Justiça Federal, além dos procedimentos Administrativos Perante os
Tribunais de Contas do Município, do Estado e da União – TCM, TCE e TCU, Atendendo Assim as Demandas
da Secretaria Municipal de Administração deste Município, durante o exercicio de 2018, conforme Processo
de Inexigibilidade N˚ 002/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – E DA EXECUÇÃO
Os Serviços de assessoria para monitorização e acompanhamento de processos licitatórios serão
executados na forma de exames de documentos necessários para prestação de contas junto ao TCM –
tribunal de Contas do Município.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pelo os Serviços prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título dos Serviços
Especializados a importância Estimada de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais),
em parcelas mensais e iguais de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), pelos Serviços constantes no
objeto do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
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Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2.006 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração
3.3.9.0.35.00 – Serviços de Consultoria
00 – Recursos Ordinários
120.000,00

CLÁULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Do contratado:
a) Executar o objeto da forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do
presente contrato;
c) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele (a) assumidas;
Da contratante:
a) Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:
b) Pagar o valor constante na cláusula terceira e quarta do presente contrato;
c) Dar a (o) Contratada (o) as condições necessárias a garantir a execução de Contrato, o que inclui o
pagamento das despesas com o transporte, alimentação e hospedagem fora da Sede do Município, quando
estiver acompanhando o Chefe do Poder Executivo para audiências, reuniões e/ou eventos que exijam
abordagem de natureza jurídica.
d) Para execução dos serviços objeto desta licitação, a contratante deverá colocar a disposição do (a)
contratado (a), quando estiver em suas dependências equipamentos de informática com os programas
instalados e disponíveis para acessar os bancos de dados, Servidores responsáveis pela execução dos
serviços pertinentes e documentos e informações necessárias correlatas à execução do objeto desta
Licitação.
CLÁUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a execução do presente CONTRATO ficará a cargo da COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, nomeada através da Portaria N˚. 069/2021 de 04 de Janeiro de
2021, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
A comissão designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
objeto do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
a) fiscalizar e atestar a realização dos serviços elencados no objeto do presente CONTRATO;
b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo a CONTRATADA
adotar as providencias necessárias;
c) garantir a CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados
a prestação dos serviços descritos no objeto do presente CONTRATO;
d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial
aplicações de sanções e alterações do mesmo.
8.3. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado
às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou
de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo
Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto,
assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA DECIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência de 05 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021,
podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo respeitando o disposto
no art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNAD - 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, 05 de Janeiro de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 05 de Janeiro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64
Junilson Gomes Batista
CPF/MF.496.755.915-87
Prefeito Municipal
Contratante

CAMPINHOS, PARANHOS, CANGUÇU E ADVOGADOS ASSOCIADOS ME

CNPJ/MF. 04.933.145/0001-04
Fernando Gonçalves Canguçu Virgens
OAB/BA 15.656
Carina Cristina Canguçu Virgens
OAB/BA 17.130
Responsável Legal
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CONTRATO Nº. 0012/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA,
E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA: ASCENSÃO CONSULTORIA E
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA inscrita no CNPJ/MF.
12.387.369/0001-88.

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 - Centro, Ibirapitanga – Bahia,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado,
portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na
Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado, doravante
designado CONTRATANTE, e a Empresa: ASCENSÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF. 12.387.369/0001-88, localizada na Avenida do
Cinquentenário, 52 – 1° Andar – Sala 1 – Centro – CEP. 45.600-002 – Município de Itabuna – Bahia, neste ato
representado pelo seu sócio administrador o Sr. Marcos Antônio Farias Pinto, brasileiro, solteiro, advogado,
portador do RG. 01.729.243-32 – SPP/BA, inscrito no CPF/MF. 192.042.995-68, OAB/BA. 14421, doravante
denominado CONTRATADO, com base na Inexigibilidade N°. 003/2021, e disposições da Lei Federal 14.039/20
e 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato para os Serviços
Especializados em Assessoria e Consultoria neste Município, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo Nº. 010/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Inexigibilidade, tombado
na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 003/2021, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela
CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei 14.039/20 e 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assessoria
na Analise Mensal da Folha de Pagamento dos Servidores, INSS, CNIS, pendencia junto á receita Federal do
Brasil, realização de treinamento técnico, regularização e acompanhamento das contribuições previdenciárias,
incluindo dívidas relacionadas a previdência, informações e regularização do PASEP, emissão de Certidão
Negativa de Débitos (CND E/OU CPD-EM), parcelamentos de dívidas fiscais, e acompanhamento de Processos
juntos a Secretaria de Administração deste Município, conforme Processo de Inexigibilidade N˚ 003/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – E DA EXECUÇÃO
Os Serviços de assessoria para monitorização e acompanhamento de processos licitatórios serão executados
na forma de exames de documentos necessários para prestação de contas junto ao TCM – tribunal de Contas
do Município.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo os Serviços prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título dos Serviços Especializados
a importância Estimada de R$ 132.000,00(Cento trinta dois mil reais), em parcelas mensais e iguais de R$
11.000,00(Onze mil reais), pelos Serviços constantes no objeto do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município
de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:
Valor:

02.05 - Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
2.006 - Gestão das Ações da Secretaria de Administração
3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria
00 - Recursos ordinários
132.000,00

CLÁULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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Do contratado:
a) Executar o objeto da forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente
contrato;
c) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele (a) assumidas;
Da contratante:
a) Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:
b) Pagar o valor constante na cláusula terceira e quarta do presente contrato;
c) Dar a (o) Contratada (o) as condições necessárias a garantir a execução de Contrato, o que inclui o pagamento
das despesas com o transporte, alimentação e hospedagem fora da Sede do Município, quando estiver
acompanhando o Chefe do Poder Executivo para audiências, reuniões e/ou eventos que exijam abordagem de
natureza jurídica.
d) Para execução dos serviços objeto desta licitação, a contratante deverá colocar a disposição do (a) contratado
(a), quando estiver em suas dependências equipamentos de informática com os programas instalados e
disponíveis para acessar os bancos de dados, Servidores responsáveis pela execução dos serviços pertinentes
e documentos e informações necessárias correlatas à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a execução do presente CONTRATO ficará a cargo da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
DE CONTRATOS, nomeada através da Portaria N˚069/2021 de 04 de janeiro de 2021, nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93.
A comissão designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto
do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
a) fiscalizar e atestar a realização dos serviços elencados no objeto do presente CONTRATO;
b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo a CONTRATADA
adotar as providencias necessárias;
c) garantir a CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados a
prestação dos serviços descritos no objeto do presente CONTRATO;
d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações
de sanções e alterações do mesmo.
8.3. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às
sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a gravidade
da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - PMI
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro – CEP: 45.500-000 - Ibirapitanga – Bahia
E-mail: admgovernodopovo.ct@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
128 - Ano - Nº 2473

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

Secretaria Municipal da Administração
Setor de Licitação
CNPJ:13.846.753/0001-64

Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo
a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como
prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA DECIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência de 05 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021,
podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo respeitando o disposto no
art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNAD - 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.
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, 05 de Janeiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO
Ibirapitanga - Bahia, 05 de Janeiro de 2021

ASCENSÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64
Junilson Gomes Batista
CPF/MF.496.755.915-87
Prefeito Municipal
Contratante

CNPJ/MF. 12.387.369/0001-88
Marcos Antônio Farias Pinto
CPF/MF. 192.042.995-68

Responsável Legal

TESTEMUNHAS:

1__________________________________

2__________________________________
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CONTRATO N.º 0013/2021
Contrato de Fornecimento que entre a Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga e a Empresa: MIRACI DA CONCEIÇÃO SANTOS, pessoa
jurídico inscrito no CNPJ/MF. 28.224.112/0001-45.

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. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado,
portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida
Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado, doravante designado
CONTRATANTE, a Empresa: MIRACI DA CONCEIÇÃO SANTOS, pessoa jurídico inscrito no CNPJ/MF.
28.224.112/0001-45, Localizada na Rua Manoel Martins de Brito, 680 – Centro - CEP: 45.500-000 - Município de
Ibirapitanga - Bahia, neste Ato Representado pela Sra. Miraci da Conceição Santos, portadora do RG. 0961940816 – SSP-BA, inscrita no CPF/MF. 015.891.345-08, doravante denominado CONTRATADO, com base na
Dispensa de Licitação Nº 001/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, autorizado pelo despacho constante do
Processo Administrativo Nº 001/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Dispensa de Licitação,
tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº 001/2021, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada
pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei no 8.666/93, em especial ao Art 24,
Inciso II e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação Pronta
para Atender as Demandas das Diversas Secretarias do Município, para Atender as Demandas das Referidas
Secretarias.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência do dia 06 de Janeiro de 2021 ate 30 de abril de 2021, com
início a partir de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo
Aditivo respeitando o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pela Prestação dos Serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor estimado em R$ 16.800,00
(Dezesseis mil oitocentos reais).
CLÁUSULA QUINTA – Da 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:

2.05 – Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
2.006 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
00 –Ordinários
4.200,00

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

3.01 – Secretaria Municipal de Saúde – SMS
2.027 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde – 15%
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
02 – Saúde 15%
4.200,00

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

4.01 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES
2.038 – Gestão das Ações Da Secretaria de Desenvolvimento Social
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
00 –Ordinários
4.200,00
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Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:
Valor:

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC
2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
01 – Educação 25%
4.200,00

CLÁULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Do contratado:
a) Executar o objeto da forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente
contrato;
c) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele (a) assumidas;
Da contratante:
a) Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:
b) Pagar o valor constante na cláusula terceira e quarta do presente contrato;
c) Dar a (o) Contratada (o) as condições necessárias a garantir a execução de Contrato, o que inclui o pagamento
das despesas com o transporte, alimentação e hospedagem fora da Sede do Município, quando estiver
acompanhando o Chefe do Poder Executivo para audiências, reuniões e/ou eventos que exijam abordagem de
natureza jurídica.
d) Para execução dos serviços objeto desta licitação, a contratante deverá colocar a disposição do (a) contratado
(a), quando estiver em suas dependências equipamentos de informática com os programas instalados e
disponíveis para acessar os bancos de dados, Servidores responsáveis pela execução dos serviços pertinentes e
documentos e informações necessárias correlatas à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a execução do presente CONTRATO ficará a cargo da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
DE CONTRATOS, nomeada através da Portaria N˚. 069/2021 de 04 de Janeiro de 2021, nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93.
A comissão designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto
do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
a) fiscalizar e atestar a realização dos serviços elencados no objeto do presente CONTRATO;
b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo a CONTRATADA adotar
as providencias necessárias;
c) garantir a CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados a
prestação dos serviços descritos no objeto do presente CONTRATO;
d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações
de sanções e alterações do mesmo.
8.3. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA
pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às
sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a gravidade
da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
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Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93, este Contrato
poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a
ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como
prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA DECIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA 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 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, 06 de Janeiro de 2021.
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 06 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

MIRACI DA CONCEIÇÃO SANTOS
CNPJ/MF. 28.224.112/0001-45
Miraci da Conceição Santos
CPF/MF. 015.891.345-08
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: ___________________________
RG:

Nome: _____________________________
RG
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CONTRATO N.º 0014/2021
Contrato de Prestação de Serviços que entre a Prefeitura Municipal
de Ibirapitanga e a Empresa: L A MATOS PUBLICIDADE - CNPJ/MF.
07.724.117/0001-67.

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. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e
domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado,
doravante designado CONTRATANTE, a Empresa: L A MATOS PUBLICIDADE, pessoa jurídico inscrito no
CNPJ/MF. 07.724.117/0001-67, Localizada na Avenida Alexandre Quinto, 115 – Centro - CEP: 45.550-000 Município de Ibirapitanga - Bahia, neste Ato Representado pelo Sr. Luiz Alberto Matos, portador do RG.
7802517 16 – SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 794.378.345-04, doravante denominado CONTRATADO, com
base na Dispensa de Licitação Nº 002/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, autorizado pelo despacho
constante do Processo Administrativo Nº 002/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Dispensa de Licitação,
tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº 002/2021, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei no 8.666/93, em
especial ao Art 24, Inciso II e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços na Divulgação de Atos
Institucionais da Administração Municipal Através de Carro e Moto de Som, na Sede e Zona Rural deste
Município, Atendendo as Demandas das Secretarias.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência do dia 06 de Janeiro de 2021 ate 31 de Dezembro de 2021,
com início a partir de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em
Termo Aditivo respeitando o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pela Prestação dos Serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor estimado em R$
17.100,00(Dezessete mil cem reais).
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

2.01 – Gabinete do Prefeito
2.002 – Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
00 –Ordinários
17.100,00

CLÁULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Do contratado:
a) Executar o objeto da forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do
presente contrato;
c) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele (a) assumidas;
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Da contratante:
a) Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:
b) Pagar o valor constante na cláusula terceira e quarta do presente contrato;
c) Dar a (o) Contratada (o) as condições necessárias a garantir a execução de Contrato, o que inclui o
pagamento das despesas com o transporte, alimentação e hospedagem fora da Sede do Município, quando
estiver acompanhando o Chefe do Poder Executivo para audiências, reuniões e/ou eventos que exijam
abordagem de natureza jurídica.
d) Para execução dos serviços objeto desta licitação, a contratante deverá colocar a disposição do (a)
contratado (a), quando estiver em suas dependências equipamentos de informática com os programas
instalados e disponíveis para acessar os bancos de dados, Servidores responsáveis pela execução dos
serviços pertinentes e documentos e informações necessárias correlatas à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a execução do presente CONTRATO ficará a cargo da COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, nomeada através da Portaria N˚. 069/2021 de 04 de Janeiro de 2021,
nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
A comissão designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
objeto do presente CONTRATO, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
a) fiscalizar e atestar a realização dos serviços elencados no objeto do presente CONTRATO;
b) comunicar eventuais falhas na realização do objeto do presente CONTRATO, cabendo a CONTRATADA
adotar as providencias necessárias;
c) garantir a CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados a
prestação dos serviços descritos no objeto do presente CONTRATO;
d) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial
aplicações de sanções e alterações do mesmo.
8.3. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às
sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo
a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como
prorrogá-lo quando do seu vencimento.
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CLÁUSULA DECIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA 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 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, 06 de Janeiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 06 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

L A MATOS PUBLICIDADE
CNPJ/MF. 07.724.117/0001-67
Luiz Alberto Matos
CPF/MF. 794.378.345-04
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: _____________________________________
RG:

Nome: _________________________________
RG
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0003/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0015/2021
Cláusula Primeira – Das Partes

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, que entre si celebram de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, situado a Praça Manoel Jorge e Silva s/nº - Centro, nesta
cidade, que passa a denominar – se LOCATÁRIA, legalmente representada pelo Prefeito
Municipal Sr JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87,
residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60, Centro, Ibirapitanga – BAHIA e do
outro lado como LOCADOR a Sr. ANTONIO CARLOS MIRANDA DA SILVA, residente na
Manoel Martins de Brito Nº 56 - Ibirapitanga-Bahia, portador da Cédula de Identidade nº
02.443.600-30 SSP/BA e inscrito no CPF/MF. 240.151.645-04, que de comum acordo
firmam o presente instrumento na forma e condições seguintes na qualidade de proprietário
do imóvel Localizado na Rua Manoel Martins de Brito 297 –, Ibirapitanga-Bahia,
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação DL 0003/2021,
do Processo Administrativo nº 0011-A/2021, baseada no, Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº
8.666/93.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto Locação de imóvel Localizado na Rua Manoel Martins de Brito
297 –, Ibirapitanga-Bahia para Instalação e Funcionamento do Deposito para Servir a
Secretaria de Administração, no período de 06 de janeiro a 31 de dezembro de 2021,
conforme especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação de Nº. DL 0003/2021, que passam a
integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), perfazendo o valor total
do Contrato em R$ 12.540,00 (Doze mil quinhentos e quarenta reais).
4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus
valores, anualmente, reajustados por índice adotado em Lei, ou na falta de previsão específica, pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta da seguinte dotação
orçamentária:
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Unidade Orçamentária: 2.05.01 - Secretaria de Administração
Projeto / Atividade: 2.006 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00 – Outros Ser. de terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos : 00 – Recursos Ordinários

Cláusula Sexta – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do MUNICÍPIO, em parcelas, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente. Na conta do
contratado.
Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência do dia 06 janeiro a 31 de dezembro de 2021, podendo ser
prorrogado conforme interesse das partes amparado no art. 57 da lei 8.666/93.

Cláusula Oitava – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente ao Funcionamento do Deposito para
Servir a Secretaria de Administração
8.2 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e funcionamento do
próprio órgão, vedada sua utilização para quaisquer outros fins, bem como sua transferência,
sublocação, empréstimo ou cessão, a qualquer título, no todo ou em parte.
Cláusula Nona – Das Obrigações do Locador
9.1 - O LOCADOR fica obrigado:
I - a fornecer ao MUNICÍPIO descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega com
expressa referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos
anteriores à locação;
II - a entregar ao MUNICÍPIO o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem como lhe
garantir, durante a vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
III - a pagar os impostos, as taxas e despesas extraordinárias, que incidam ou venham a incidir sobre
o imóvel;
9.2 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação
em pagamento, o MUNICÍPIO tem preferência para adquirir o imóvel, em igualdade de condições
com terceiros, devendo o LOCADOR dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial
ou extrajudicial.
Cláusula Décima – Das obrigações do MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO fica obrigado:
I - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinárias de telefone, consumo de força, luz, água
e esgoto;
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II - levar ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a
ela incumba, bem com as eventuais turbações de terceiros;
III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus agentes;
IV - cientificar o LOCADOR da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de
qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;
V - a permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;
VI - a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
Cláusula Décima Primeira – Da alteração contratual
11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
vedada a alteração do objeto, assim, como quaisquer modificações na destinação ou utilização do
imóvel.
11.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até
o limite do respectivo valor, será feito mediante apostilamento sendo dispensado a celebração de
aditamento.
Cláusula Décima Segunda – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de
uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem interrupção do curso normal da
execução do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido:
I - Por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo;
II - na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Décima Quarta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos do LOCADOR para com o MUNICÍPIO, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em
Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for
o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Do Executor
O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Administração será designado um Executor para o
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil.
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Cláusula Décima Sexta - Da Publicação
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo MUNICÍPIO.
Cláusula Décima Sétima – Do Fórum
Fica eleito o fórum da Comarca de Ubatã Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas
ao cumprimento do presente Contrato.
Ibirapitanga – Ba, 06 de janeiro de 2021

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, 06 de janeiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito
Contratante

ANTONIO CARLOS MIRANDA DA SILVA,
CPF/MF. 240.151.645-04
Contratado

TESTEMUNHAS

1______________________________________ 2__________________________________
RG:
RG
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0004/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0016/2021

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, que entre si celebram de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ nº. 13.846.753/000164, situado a Praça Manoel Jorge e Silva s/nº, Centro, nesta cidade, que passa a denominar –
se LOCATÁRIA, legalmente representada pelo Prefeito Municipal JUNILSON BATISTA

GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.45800 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida
Alexandre Quinto, 60, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e do outro lado como LOCADORA a
Srª. HILDETE MARIA DOS SANTOS SILVA, Residente na Travessa Durval Eugenio, s/n,
centro, nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade sob nº 03.101.899-85 SSP/BA e
inscrito(a) no CPF/MF sob nº 309.804.615-53, que de comum acordo firmam o presente
instrumento na forma e condições seguintes na qualidade de proprietário do imóvel localizado
na Rua Francisco Quinto nº 46, nesta cidade.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº DL
0004/2020, do Processo Administrativo nº 011-B/2021, baseada no inciso X, Art. 24, c/c o Art.
26 da Lei nº 8.666/93 e ao disposto na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a locação de imóvel, localizado na Rua Francisco Quinto nº 46 neste
município, destinado ao funcionamento do Alojamento dos Policiais Militares conforme termo de
convenio entre a Prefeitura municipal de Ibirapitanga e a Secretaria de Segurança Publica da
Bahia, conforme especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação de Nº. DL 0004/2021, que
passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), perfazendo o valor total do
Contrato em R$ 10.080,00 (Dez mil e oitenta reais).
4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus
valores, anualmente, reajustados por índice adotado em Lei, ou na falta de previsão específica,
pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro – Ibirapitanga-BA, CEP: 45.500-000
e-mail: admgovernodopovo.ct@gmail.com
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Órgão / Unidade: 2.05.01 Secretaria Municipal de Administração
Projeto / Atividade: 2.006 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 00 - Recursos Ordinários
Cláusula Sexta – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do MUNICÍPIO, em parcelas, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente.
Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência do dia 06 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021, podendo ser
prorrogado com amparo no art. 57 da Lei 8.666/93
Cláusula Oitava – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente ao funcionamento da republica
dos Policiais.
8.2 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e funcionamento
do próprio órgão, vedada sua utilização para quaisquer outros fins, bem como sua transferência,
sublocação, empréstimo ou cessão, a qualquer título, no todo ou em parte.
Cláusula Nona – Das Obrigações do Locador
9.1 - O LOCADOR fica obrigado:
I - a fornecer ao MUNICÍPIO descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega
com expressa referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos
anteriores à locação;
II - a entregar ao MUNICÍPIO o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem como
lhe garantir, durante a vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
III - a pagar os impostos, as taxas e despesas extraordinárias, que incidam ou venham a incidir
sobre o imóvel;
9.2 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou
dação em pagamento, o MUNICÍPIO tem preferência para adquirir o imóvel, em igualdade de
condições com terceiros, devendo o LOCADOR dar-lhe conhecimento do negócio mediante
notificação judicial ou extrajudicial.
Cláusula Décima – Das obrigações do MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO fica obrigado:
I - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinárias de telefone, consumo de força, luz,
água e esgoto;
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro – Ibirapitanga-BA, CEP: 45.500-000
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II - levar ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja
reparação a ela incumba, bem com as eventuais turbações de terceiros;
III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus agentes;
IV - cientificar o LOCADOR da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de
qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;
V - a permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;
VI - a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
Cláusula Décima Primeira – Da alteração contratual
11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo
Aditivo, vedada a alteração do objeto, assim, como quaisquer modificações na destinação ou
utilização do imóvel.
11.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou
penalização financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
Cláusula Décima Segunda – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita
de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso
normal da execução do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido:
I - Por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo;
II - na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Décima Quarta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos do LOCADOR para com o MUNICÍPIO, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos
em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo,
quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Quinta – Do Executor
O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Administração designará um Executor para o Contrato,
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira
e Contábil.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro – Ibirapitanga-BA, CEP: 45.500-000
e-mail: admgovernodopovo.ct@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MMBMJ8IO9+BVQSVUCAQ1SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Fevereiro de 2021
142 - Ano - Nº 2473

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ:13.846.753/0001-64
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
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Cláusula Décima Sexta - Da Publicação
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo MUNICÍPIO.
Cláusula Décima Sétima – Do Fórum
Fica eleito o fórum da Comarca de Ibirapitanga do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer
dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.
Ibirapitanga – Bahia, 06 de Janeiro de 2021

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, 06 de Janeiro de 2021.
_____________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Município de Ibirapitanga
JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal
Contratante

HILDETE MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF nº. 309.804.615-53
Contratado
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0005/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0017/2021
Cláusula Primeira – Das Partes
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, que entre si celebram de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, situado a Praça Manoel Jorge e Silva s/nº, Centro, nesta
cidade, que passa a denominar – se LOCATÁRIA, legalmente representada pelo Prefeito
Municipal JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87,
residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e do
outro lado como LOCADOR o Sr. JALDO LEMOS RIGAUD, residente na Rua Cael, nº 113
apart 601, CEP 40.290-490, Acupe de Brotas, Salvador -Bahia, Portador da RG nº
01.139.554-05 SSP/BA e Inscrito no CPF/MF 093.072.575-15 que de comum acordo firmam
o presente instrumento na forma e condições seguintes na qualidade de proprietária do
imóvel localizado na Rua Miguel Ferreira nº 17 centro na sede do município
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº DL
00058/2021, do Processo Administrativo nº 011-C/2021, baseada no inciso X, Art. 24, c/c o
Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e ao disposto na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a locação de imóvel construído de tijolos sobre alvenaria, situado
na Rua Miguel Ferreira nº 17 Centro na sede do Município, medindo 12,90 mts de frente e
24.20 mets. de frente ao fundo perfazendo uma área construída 312.16 m², piso de
cerâmica, laje coberta com telhas comuns, pintada na parte interior, e exterior 01 porta e 01
janela frontal, 03 janelas laterais, 01 porta no fundo. Todas gradeadas, dividida em 14
cômodos; 03 salas, 05 quartos, 04 banheiros, 01 escritório, 01 dispensa além de área de
serviço e garagem. Possui também um terreno anexo no fundo medindo 455.37 m²,
perfazendo assim uma área utilizável de 767.55 m²,a ser usado pelo CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I, conforme especifica a Justificativa de Dispensa de
Licitação de Nº. 0005/2021, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), perfazendo o valor
total do Contrato em R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), pelo período de 06
(seis) meses
4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter
seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em Lei, ou na falta de previsão
específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
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Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 3.01.01 – Fundo Municipal de Saúde
Projeto /Atividade: 2027 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde – 15%
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 02 – Saúde 15%

Cláusula Sexta – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do MUNICÍPIO, em parcelas, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente.
Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência do dia 06 de janeiro a 30 de junho de 2021, podendo ser
prorrogado por meio de termo aditivo conforme art. 57 da Lei 8.666/93.
Cláusula Oitava – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente ao funcionamento do CAPS
(CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL).
8.2 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e
funcionamento do próprio órgão, vedada sua utilização para quaisquer outros fins, bem
como sua transferência, sublocação, empréstimo ou cessão, a qualquer título, no todo ou
em parte.
Cláusula Nona – Das Obrigações do Locador
9.1 - O LOCADOR fica obrigado:
I - a fornecer ao MUNICÍPIO descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua
entrega com expressa referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos
vícios ou defeitos anteriores à locação;
II - a entregar ao MUNICÍPIO o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem
como lhe garantir, durante a vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
III - a pagar os impostos, as taxas e despesas extraordinárias, que incidam ou venham a
incidir sobre o imóvel;
9.2 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou
dação em pagamento, o MUNICÍPIO tem preferência para adquirir o imóvel, em igualdade
de condições com terceiros, devendo o LOCADOR dar-lhe conhecimento do negócio
mediante notificação judicial ou extrajudicial.
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Cláusula Décima – Das obrigações do MUNICÍPIO
10.1 O MUNICÍPIO fica obrigado:
I - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinárias de telefone, consumo de força,
luz, água e esgoto;
II - levar ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja
reparação a ela incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus
agentes;
IV - cientificar o LOCADOR da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de
qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele,
Locatário;
V - a permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de
18.10.91;
VI - a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
Cláusula Décima Primeira – Da alteração contratual
11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo
Aditivo, vedada a alteração do objeto, assim, como quaisquer modificações na destinação
ou utilização do imóvel.
Cláusula Décima Segunda – da Indenização
12.1 O LOCATÁRIO terá direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, valendose, sobre tais benfeitorias, o direito de retenção, desde que as benfeitorias úteis tenham sido
consentidas e autorizadas pelo LOCADOR.
Cláusula Décima Terceira – Da Dissolução
13.1 O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto,
manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem
interrupção do curso normal da execução do Contrato.
Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão
14.1 O Contrato poderá ser rescindido:
I - Por ato unilateral da Administração a qualquer tempo, reduzido a termo no respectivo
processo;
II - na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
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Cláusula Décima Quinta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
15.1 Os débitos do LOCADOR para com o MUNICÍPIO, decorrentes ou não do ajuste, serão
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente,
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Sexta – Do Executor
16.1 O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, designará
um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Sétima - Da Publicação
17.1 A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo
MUNICÍPIO.
Cláusula Décima oitava – Do Foro
18.1 Fica eleito o fórum da Comarca de Ibirapitanga do Estado da Bahia, para dirimir
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.
Ibirapitanga – Bahia, 06 de janeiro de 2021
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, 06 de janeiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

Jaldo Lemos Rigaud
CPF/MF. 093.072.575-15
Contratado
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 0018/2021

Cláusula Primeira – Das Partes
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, que entre si celebram de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ nº. 13.846.753/0001-64,
situado a Praça Manoel Jorge e Silva s/nº, , centro, nesta cidade, que passa a denominar – se
LOCATÁRIA, legalmente representada pelo Prefeito JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.
496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60, Centro, Ibirapitanga –
BAHIA,, e do outro lado como LOCADORA a Srª. NUBIA MAIZA BATISTA SANTANA SILVA,
residente na Praça João Vitor, nº 113 centro na sede do Município, portador da Cédula de Identidade
nº 03.546.181-05 SSP/BA e inscrito(a) no CPF/MF nº 673.894.905-78, que de comum acordo firmam
o presente instrumento na forma e condições seguintes na qualidade de proprietária do imóvel
localizado na Praça Manoel Jorge e Silva, centro na sede do Município.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação n.° 0006/2021, do
Processo Administrativo n.º 011-D/2021, baseada no Inciso X, Art. 24, c/c o Art. 26 da Lei nº
8.666/93 e ao disposto na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a Locação do Imóvel destinado a instalação e funcionamento da Sede da
Secretaria de Saúde, localizado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro, na Sede do Município,
conforme especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação de n.º 0006/2021, que passam a
integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 3.000,00 (Três mil reais), perfazendo o valor total do Contrato em R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais)
4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus
valores, anualmente, reajustados por índice adotado em Lei, ou na falta de previsão específica, pelo
Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

3.01.01- Fundo Municipal de Saúde
2.027 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 – Recursos Ordinários
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láusula Sexta – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do MUNICÍPIO, em parcelas, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente.
Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência do dia 06 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado
por meio de aditivo conforme art. 57 Lei 8.666/93
Cláusula Oitava – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta locação destina-se exclusivamente ao funcionamento da Sede da
Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
8.2 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e funcionamento do
próprio órgão, vedada sua utilização para quaisquer outros fins, bem como sua transferência,
sublocação, empréstimo ou cessão, a qualquer título, no todo ou em parte.
Cláusula Nona – Das Obrigações do Locador
9.1 - O LOCADOR fica obrigado:
I - a fornecer ao MUNICÍPIO descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega com
expressa referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos
anteriores à locação;
II - a entregar ao MUNICÍPIO o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem como lhe
garantir, durante a vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
III - a pagar os impostos, as taxas e despesas extraordinárias, que incidam ou venham a incidir sobre
o imóvel;
9.2 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação
em pagamento, o MUNICÍPIO tem preferência para adquirir o imóvel, em igualdade de condições
com terceiros, devendo o LOCADOR dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial
ou extrajudicial.
Cláusula Décima – Das obrigações do MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO fica obrigado:
I - a pagar, pontualmente, o aluguel, despesas ordinárias de telefone, consumo de força, luz, água e
esgoto;
II - levar ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a
ela incumba, bem com as eventuais turbações de terceiros;

III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus agentes;
IV - cientificar o LOCADOR da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de
qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;
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V - a permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;
VI - a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
Cláusula Décima Primeira – Da alteração contratual
11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,
vedada a alteração do objeto, assim, como quaisquer modificações na destinação ou utilização do
imóvel.
11.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até
o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
Cláusula Décima Segunda – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de
uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal
da execução do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido:
I - Por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo;
II - na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Décima Quarta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos do LOCADOR para com o MUNICÍPIO, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em
Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for
o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Do Executor
O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, designará um Executor
para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Sexta - Da Publicação
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo MUNICÍPIO.
Cláusula Décima Sétima – Do Foro
Fica eleito o fórum da Comarca de Ubatã do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do 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 – BA, 06 de janeiro de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga – BA, 06 de janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal
Contratante

NUBIA MAIZA BATISTA SANTANA SILVA
Contratado

TESTEMUNHAS:

________________________________________
RG:

___________________________________
RG
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0007/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0019/2021

Cláusula Primeira – Das Partes
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, que entre si celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ nº. 13.846.753/0001-64, situado a Praça Manoel Jorge
e Silva s/nº, , centro, nesta cidade, que passa a denominar – se LOCATÁRIA, legalmente representada pelo
Prefeito Municipal Sr. ISRAVAN LEMOS BARCELOS , residente na Rua Pedro Policarpo Santana, nesta
Cidade, portador da Cédula de Identidade sob nº 02.539.279-43 SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob nº
433.778.745-34, e do outro lado como LOCADOR a Sr. EVALDO JUVENAL FERREIRA, residente na Fazenda
Nossa Senhora de Fátima no Município de Parai do Norte, portador da Cédula de Identidade nº 11.670.444-60
SSP/BA e inscrito no CPF/MF. 314.693.678-07, que de comum acordo firmam o presente instrumento na forma e
condições seguintes.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº DL 0007/2021, do
Processo Administrativo nº 004/2021, baseada no, Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, combinando com a Lei
Municipal 866/2014, Art. 22.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a Locação de Imóvel localizado na rua Paulo Pinto, nº 33, conforme consta no recibo
de fornecimento de Água emitido pela EMBASA Destinado, a Residência de Pessoa Carente de Recursos
Financeiros, (Aluguel Social) residente neste Município. Sra. Natailda Amaro dos Santos – RG 11.986.565-30 e
CPF 036.829.175-86, conforme relatório emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a mesma se
encontra em situação de risco e vulnerabilidade, conforme especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação de
Nº. DL 0007/2021, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 200,00 (duzentos reais) mensal, perfazendo o valor total do Contrato em R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Depositado na conta corrente do contratado; Agencia 3027 Conta
Corrente 0521905-1 - BRADESCO
4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus valores,
anualmente, reajustados por índice adotado em Lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC.
Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 4.01.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.045 – Gestão das Ações do Benefícios Eventuais
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários
Cláusula Sexta – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
MUNICÍPIO, em parcelas, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente.
Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência
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O Contrato terá vigência do dia 06 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por meio de
termo aditivo.
Cláusula Oitava – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente ao residência pessoa carente aluguel social,
neste Município.
8.2 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e funcionamento do próprio órgão,
vedada sua utilização para quaisquer outros fins, bem como sua transferência, sublocação, empréstimo ou
cessão, a qualquer título, no todo ou em parte.
Cláusula Nona – Das Obrigações do Locador
9.1 - O LOCADOR fica obrigado:
I - a fornecer ao MUNICÍPIO descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega com expressa
referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
II - a entregar ao MUNICÍPIO o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem como lhe garantir,
durante a vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
III - a pagar os impostos, as taxas e despesas extraordinárias, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel;
9.2 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em
pagamento, o MUNICÍPIO tem preferência para adquirir o imóvel, em igualdade de condições com terceiros,
devendo o LOCADOR dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial ou extrajudicial.
Cláusula Décima – Das obrigações do MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO fica obrigado:
I - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinárias de telefone, consumo de força, luz, água e esgoto;
II - levar ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a ela
incumba, bem com as eventuais turbações de terceiros;
III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus agentes;
IV - cientificar o LOCADOR da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de qualquer intimação,
multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;
V - a permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;
VI - a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu
uso normal;
Cláusula Décima Primeira – Da alteração contratual
11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
alteração do objeto, assim, como quaisquer modificações na destinação ou utilização do imóvel.
11.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do respectivo
valor, dispensa a celebração de aditamento.
Cláusula Décima Segunda – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das
partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do
Contrato.
Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão
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O Contrato poderá ser rescindido:
I - Por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo;
II - na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Décima Quarta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos do LOCADOR para com o MUNICÍPIO, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa
e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a
rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Do Executor
O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, designará um Executor para o
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil.
Cláusula Décima Sexta - Da Publicação
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo MUNICÍPIO.
Cláusula Décima Sétima – Do Fórum
Fica eleito o fórum da Comarca de Ibirapitanga do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.
Ibirapitanga – Bahia, 06 de janeiro de 2021

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, 06 de janeiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito
Contratante

EVALDO JUVENAL FERREIRA,
CPF/MF. 314.693.678-07,
Contratado

TESTEMUNHAS:

1___________________________________________ 2___________________________________________
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0008/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0020/2021
Cláusula Primeira – Das Partes
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, que entre si celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ nº. 13.846.753/0001-64, situado a Praça
Manoel Jorge e Silva s/nº, centro, nesta cidade, que passa a denominar – se LOCATÁRIA, legalmente
representada pelo Prefeito Municipal Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador da
Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente
e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60, Centro, Ibirapitanga – BAHIA,, e do outro lado como
LOCADOR a Sra RAIMUNDA VALENTIM SOUZA - CPF 437.124.605-20, residente na rua Agudenses,
1044 CS 3 CEP 06331-160 – Carapicuiba SP, que de comum acordo firmam o presente instrumento na
forma e condições seguintes:
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação DL N° 0008/2021, do
Processo Administrativo Nº 007/2021, baseada no, Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, combinando com a
Lei Municipal 866/2014, Art. 22.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a Locação de Imóvel residencial construída de blocos sobre alvenaria, cobertura
de telha comum situada na rua Alexandro Guimarães, 144 Qd. 09 Lote 45 Bairro Cesar Borges Distrito de
Itamarati _ Ibirapitanga-BA, medindo 5.00 mts de frente por 8 .00 met de frente ao fundo perfazendo uma
área construída de40 m² divididos em 05 (cinco) cômodos assim divididos: 01 (uma) sala, 02 (dois)
quartos, 01 (um) Banheiro, 01 (uma) cozinha, destinado a Residência de Pessoa Carente de Recursos
Financeiros, (Aluguel Social) residente neste Município. Sra. DORILENE BATISTA DE OLIVEIRA, – RG:
05.130.953-06, e CPF nº 539.264.205-53, conforme relatório emito pela Secretaria de Desenvolvimento
Social, a mesma se encontra em situação de risco e vulnerabilidade conforme especifica a Justificativa de
Dispensa de Licitação de DL N°. 0008/2021, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 200,00 (Duzentos e reais), perfazendo o valor total do Contrato em
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) Depositado na conta corrente da contratada; Agencia:
5658-8, – Conta Poupança: 7.718-6 BANCO DO BRASIL
4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus valores,
anualmente, reajustados por índice adotado em Lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 4.01.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.045 – Gestão das Ações do Benefícios Eventuais
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários
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Cláusula Sexta – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
MUNICÍPIO, em parcelas, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente.
Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência do dia 06 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por
meio de termo aditivo.
Cláusula Oitava – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente ao residência pessoa carente aluguel
social, neste Município.
8.2 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e funcionamento do próprio
órgão, vedada sua utilização para quaisquer outros fins, bem como sua transferência, sublocação,
empréstimo ou cessão, a qualquer título, no todo ou em parte.
Cláusula Nona – Das Obrigações do Locador
9.1 - O LOCADOR fica obrigado:
I - a fornecer ao MUNICÍPIO descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega com
expressa referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à
locação;
II - a entregar ao MUNICÍPIO o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem como lhe
garantir, durante a vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
III - a pagar os impostos, as taxas e despesas extraordinárias, que incidam ou venham a incidir sobre o
imóvel;
9.2 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em
pagamento, o MUNICÍPIO tem preferência para adquirir o imóvel, em igualdade de condições com
terceiros, devendo o LOCADOR dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial ou
extrajudicial.
Cláusula Décima – Das obrigações do MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO fica obrigado:
I - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinárias de telefone, consumo de força, luz, água e
esgoto;
II - levar ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a ela
incumba, bem com as eventuais turbações de terceiros;
III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus agentes;
IV - cientificar o LOCADOR da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;
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V - a permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;
VI - a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes
do seu uso normal;
Cláusula Décima Primeira – Da alteração contratual
11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada
a alteração do objeto, assim, como quaisquer modificações na destinação ou utilização do imóvel.
11.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o
limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
Cláusula Décima Segunda – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma
das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da
execução do Contrato.
Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido:
I - Por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo;
II - na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Décima Quarta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos do LOCADOR para com o MUNICÍPIO, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em
Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o
caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Do Executor
O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, designará um Executor para
o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Sexta - Da Publicação
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo MUNICÍPIO.
Cláusula Décima Sétima – Do Fórum
Fica eleito o fórum da Comarca de Ubatã do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.
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Ibirapitanga – Bahia, 06 de janeiro de 2021

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, 06 de janeiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito
Contratante

RAIMUNDA VALENTIM SOUZA
-CPF 437.124.605-20
Contratado

TESTEMUNHAS

1_______________________________________ 2____________________________________
RG
RG
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0009/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0021/2021

Cláusula Primeira – Das Partes
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, que entre si celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ nº. 13.846.753/0001-64, situado a Praça Manoel Jorge e
Silva s/nº, centro, nesta cidade, que passa a denominar – se LOCATÁRIA, legalmente representada pelo Prefeito
Municipal Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito
no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de
Ibirapitanga – Bahia, e do outro lado como LOCADOR a Sr RENILDO SANTOS E MELO, residente na Faz. Santa
Maria, Zona Rural, neste Município, portadora da Cédula de Identidade Nº. 05.593.486,22 SSP/BA, e inscrita no
CPF/MF. 604.139.565-04 que de comum acordo firmam o presente instrumento na forma e condições seguintes:
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação DL N° 0009/2021, do Processo
Administrativo Nº 005/2021, baseada no, Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, combinando com a Lei Municipal
796/2013, Art. 22.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a Locação de Imóvel residencial com 5 cômodos sendo: 2 (dois) quartos 01 (uma)sala 01
(uma) cozinha e 01 (um0 banheiro, localizado na Trav 2ª Amazonas, 45 Bairro do Cigano no Distrito de Itamarati,
Destinado a Residência de Pessoa Carente de Recursos Financeiros, (Aluguel Social) residente neste Município. Sra
EMANUELLY DE JESUS MENEZES – RG 20.189.333-96 CPF/MF 031.860.765-44, conforme relatório emito pela
Secretaria de Desenvolvimento Social, a mesma se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, conforme
especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação de DL N°. 0009/2021, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 200,00 (Duzentos e reais), perfazendo o valor total do Contrato em R$ 2.400,00
(dois mil e qutrocentos reais). Depositado na conta corrente da contratada; Agencia: 2113X – Conta Corrente:
14.792-3 Bc Brasil
4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus valores, anualmente,
reajustados por índice adotado em Lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC.
Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 4.01.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.045 – Gestão das Ações do Benefícios Eventuais
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários
Cláusula Sexta – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
MUNICÍPIO, em parcelas, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente.
Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência do dia 06 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por meio de
termo aditivo.
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Cláusula Oitava – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente ao residência pessoa carente aluguel social, neste
Município.
8.2 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e funcionamento do próprio órgão,
vedada sua utilização para quaisquer outros fins, bem como sua transferência, sublocação, empréstimo ou cessão, a
qualquer título, no todo ou em parte.
Cláusula Nona – Das Obrigações do Locador
9.1 - O LOCADOR fica obrigado:
I - a fornecer ao MUNICÍPIO descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega com expressa
referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
II - a entregar ao MUNICÍPIO o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem como lhe garantir, durante a
vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
III - a pagar os impostos, as taxas e despesas extraordinárias, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel;
9.2 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o
MUNICÍPIO tem preferência para adquirir o imóvel, em igualdade de condições com terceiros, devendo o LOCADOR
dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial ou extrajudicial.
Cláusula Décima – Das obrigações do MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO fica obrigado:
I - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinárias de telefone, consumo de força, luz, água e esgoto;
II - levar ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a ela incumba,
bem com as eventuais turbações de terceiros;
III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus agentes;
IV - cientificar o LOCADOR da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de qualquer intimação,
multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;
V - a permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;
VI - a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso
normal;
Cláusula Décima Primeira – Da alteração contratual
11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração
do objeto, assim, como quaisquer modificações na destinação ou utilização do imóvel.
11.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do respectivo
valor, dispensa a celebração de aditamento.
Cláusula Décima Segunda – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes,
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.
Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido:
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I - Por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo;
II - na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Décima Quarta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos do LOCADOR para com o MUNICÍPIO, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e
cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão
unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Do Executor
O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, designará um Executor para o
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Sexta - Da Publicação
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo MUNICÍPIO.
Cláusula Décima Sétima – Do Fórum
Fica eleito o fórum da Comarca de Ubatã do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.
Ibirapitanga – Bahia, 06 de janeiro de 2021

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, 06 de janeiro de 20221

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito
Contratante

RENILDO SANTOS DE MELO
CPF 604.139.565-04
Contratado
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0010/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0022/2021

Cláusula Primeira – Das Partes
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, que entre si celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ nº. 13.846.753/0001-64, situado a Praça Manoel Jorge e
Silva s/nº, centro, nesta cidade, que passa a denominar – se LOCATÁRIA, legalmente representada pelo Prefeito
Municipal Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG

nº. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida
Alexandre Quinto, 60, Centro, Ibirapitanga – BAHIA,, e do outro lado como LOCADOR a Sra VALMIRA
BOMFIM SILVA - CPF 042.683.025-30, residente na rua Polo nº 70ª Mercado do povo Porto Seguro BA, que de
comum acordo firmam o presente instrumento na forma e condições seguintes:
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação DL N° 0010/2021, do Processo
Administrativo Nº 006/2021, baseada no, Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, combinando com a Lei Municipal
796/2013, Art. 22.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a Locação de Imóvel residencial com 5 cômodos sendo: 2 (dois) quartos 01 (uma)sala 01
(uma) cozinha e 01 (um) banheiro, localizado na rua Amazonas, s/n Bairro do Cigano no Distrito de Itamarati,
Destinado a Residência de Pessoa Carente de Recursos Financeiros, (Aluguel Social) residente neste Município. Sr
PULO ROBERTO BOMFIM - CPF 041.910.765-74, conforme relatório emito pela Secretaria de Desenvolvimento
Social, a mesma se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, conforme especifica a Justificativa de Dispensa
de Licitação de DL N°. 0010/2021, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 200,00 (Duzentos e reais), perfazendo o valor total do Contrato em R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais). Depositado na conta corrente da contratada; Agencia: 0555, operação 13 – Conta
Poupança: 00041274-0 Caixa Econômica Federal
4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus valores, anualmente,
reajustados por índice adotado em Lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC.
Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 4.01.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.045 – Gestão das Ações do Benefícios Eventuais
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários
Cláusula Sexta – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
MUNICÍPIO, em parcelas, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente.
Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência do dia 06 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por meio de
termo aditivo.
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Cláusula Oitava – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente ao residência pessoa carente aluguel social, neste
Município.
8.2 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e funcionamento do próprio órgão,
vedada sua utilização para quaisquer outros fins, bem como sua transferência, sublocação, empréstimo ou cessão, a
qualquer título, no todo ou em parte.
Cláusula Nona – Das Obrigações do Locador
9.1 - O LOCADOR fica obrigado:
I - a fornecer ao MUNICÍPIO descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega com expressa
referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
II - a entregar ao MUNICÍPIO o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem como lhe garantir, durante a
vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
III - a pagar os impostos, as taxas e despesas extraordinárias, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel;
9.2 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o
MUNICÍPIO tem preferência para adquirir o imóvel, em igualdade de condições com terceiros, devendo o LOCADOR
dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial ou extrajudicial.
Cláusula Décima – Das obrigações do MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO fica obrigado:
I - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinárias de telefone, consumo de força, luz, água e esgoto;
II - levar ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a ela incumba,
bem com as eventuais turbações de terceiros;
III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus agentes;
IV - cientificar o LOCADOR da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de qualquer intimação,
multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;
V - a permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;
VI - a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso
normal;
Cláusula Décima Primeira – Da alteração contratual
11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração
do objeto, assim, como quaisquer modificações na destinação ou utilização do imóvel.
11.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do respectivo
valor, dispensa a celebração de aditamento.
Cláusula Décima Segunda – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes,
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.
Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido:
I - Por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo;
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II - na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Décima Quarta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos do LOCADOR para com o MUNICÍPIO, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e
cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão
unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Do Executor
O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, designará um Executor para o
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Sexta - Da Publicação
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo MUNICÍPIO.
Cláusula Décima Sétima – Do Fórum
Fica eleito o fórum da Comarca de Ubatã do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.
Ibirapitanga – Bahia, 06 de janeiro de 2021

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, 06 de janeiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito
Contratante

Natiele do Sacramento Silva
P/ Procuração
Contratado
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CONTRATO Nº. 023/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA –
BAHIA, E, DO OUTRO LADO, EMPRESA: X MED COMERCIO ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA - CNPJ/MF.
17.152.968/0001-80.

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. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado, doravante
designado CONTRATANTE, e a Empresa: X MED COMERCIO - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 17.152.968/0001-80, Localizado na Rua da Ladeira, s/n
– Granjas Rurais Presidente Vargas - CEP: 41.230-015 - Município de Salvador – Bahia, representando neste
ato pelo Sr. ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DA SILVA, portador do RG: 04.998.568-05 - SSP-BA, Inscrito no
CPF/MF: 429.502.445-72, doravante denominado CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação Nº.
020/2020, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o
presente Contrato de Prestação de Serviços, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo
Nº. 0129/2020, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Dispensa de Licitação,
tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº. 020/2020, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei no 8.666/93 e suas
alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços na
Manutenção e Conserto do Equipamento de Raio X, do Hospital Municipal Dr. Edvaldo Magalhães Nascimento
neste Município, Atendendo as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os serviços serão executados a partir do dia de assinatura do contrato até o dia 08 de Janeiro de 2021 ate 31
de Dezembro de 2021.
O presente instrumento de contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por
convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelos Serviços Prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 40.500,00(Quarenta mil
e quinhentos reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado após atestado pela administração, mediante apresentações
das Notas Fiscais tipo DANF, em nome da Empresa contratada.
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:

3.01.01 – Fundo Municipal de Saúde
2.027 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde – 15%
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
02 - Saúde 15%
40.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - PMI
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro – CEP: 45.500-000 - Ibirapitanga – Bahia
E-mail: admgovernodopovo.ct@gmail.com
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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 N˚. 069/2021 de 04 de
Janeiro de 2021, 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 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, 08 de Janeiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 08 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

X MED COMERCIO - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA

CNPJ/MF. 17.152.968/0001-80
Antônio Carlos Bezerra da Silva
CPF/MF: 429.502.445-72
Contratado

Testemunhas:

1)___________________________________
CPF/MF:

2) __________________________________
CPF/MF:
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CONTRATO Nº. 0024/2021
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. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de 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 Dispensa de Licitação N°. 0011/2021, 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, autorizado pelo despacho
constante do Processo Administrativo Nº. 008/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Dispensa, tombado na
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº 0011/2021, 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 Execução dos Serviços de Limpeza, Roçagem
e Abertura de Rios e Valetas e Aplicação de Herbicidas, na Sede e Distritos, para Atender as Demandas da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município, conforme Processo de Dispensa Licitação N°
008/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os Serviços Prestados, ficarão de acordo com a necessidade da administração, pelo período de 15 de Janeiro
de 2021 ate 30 de Março de 2021 a partir da assinatura contrato.
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$ 17.100,00(Dezessete mil cem reais), pelos Serviços constantes no
objeto do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município
de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

2.07 – Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMI
2.051 – Gestão das Ações dos Serviços da Sec. de Obras e Serviços Urbanos
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
00 – Ordinários
17.100,00

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:
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˚. 069/2021 de 04 de
Janeiro de 2021, 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 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.
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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.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 15 de Janeiro de 2021
___________________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 15 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64
Junilson Batista Gomes
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:
!. _________________________________
RG.

2. ___________________________________
RG.
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CONTRATO N.º 0025/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
EMPRESA: UILMA DE JESUS SOUZA – MEI - CNPJ/MF.
29.177.578/0001-08.

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. JUNILSON BATISTA GOMES,
brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente
e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado,
doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: UILMA DE JESUS SOUZA - MEI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 29.177.578/0001-08, Localizado na Rua Almeirindo Novais, 88 A - CEP:
45.500-000 - Município de Ibirapitanga – Bahia, representando neste ato pela Sra. Uilma de Jesus Souza,
portadora do RG: 16476946 39 - SSP-BA, Inscrita no CPF/MF: 062.262.895-03, doravante denominado
CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação n.º 012/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21
de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, autorizado pelo
despacho constante do Processo Administrativo n.º 018/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Dispensa de Licitação,
tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 012/2021, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei no 8.666/93 e suas
alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Empresa Especializada para a Aquisição de Materiais de Higiene
e Limpeza, Destinando a Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
O fornecimento dos Materiais serão a partir do dia de assinatura do contrato até o dia 25 de Janeiro de 2021
a ate 30 de Abril de 2021.
O presente instrumento de contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado
por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pela aquisição dos Materiais de Limpeza, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$
17.385,80(Dezessete mil trezentos oitenta cinco reais e oitenta centavos)
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado após atestado pela administração, mediante
apresentações das Notas Fiscais tipo DANF, em nome da Empresa contratada.
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:

3.01.01 – Fundo Municipal de Saúde
2.027 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde – 15%
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
02 - Saúde 15%
17.385,80

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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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 N˚. 069/2021 de 04 de
Janeiro de 2021, 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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - PMI
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro – CEP: 45.500-000 - Ibirapitanga – Bahia
E-mail: admgovernodopovo.ct@gmail.com
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Secretaria Municipal da Administração
Gabinete do Prefeito
CNPJ:13.846.753/0001-64

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 Janeiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 25 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

UILMA DE JESUS SOUZA – MEI
CNPJ/MF. 29.177.578/0001-08
Uilma de Jesus Souza
CPF/MF: 062.262.895-03
Contratado

Testemunhas:

1)_____________________________________

2) __________________________________
CPF/MF:
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CONTRATO Nº. 0026/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA:
FUNERARIA CAMAMU LTDA - CNPJ/MF. 11.167.043/0001-82.

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. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.1660.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado, doravante
designado CONTRATANTE, e a Empresa: FUNERÁRIA CAMAMU LTDA, pessoa Jurídica de direito privado,
Inscrita no CNPJ/MF. 11.167.043/0001-82, Localizado na Rua Quintino Bocaiuva, 178/B – Centro – Município de
Camamu – Bahia, neste ato representado pelo Sr. José Cosme do Espirito Santo Costa, portador do RG.
05.878.419-58 SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 937.031.985-91, doravante denominado CONTRATADO, com base
na Carta Convite N°. 001/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento Urnas Funerária, autorizado pelo despacho constante do
Processo Administrativo Nº. 019/2021, 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 001/2021, 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 no Fornecimento de Urnas Funerárias, com
Visor, em Madeira Envernizada, com Alça Parreira e no Tamanho Adequado a Necessidade, para Atendimento
as Demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deste Município na sede do Município e no
Distrito de Camamuzinho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
A aquisição, ficarão de acordo com a necessidade da administração, nos períodos de 25 de Janeiro de 2021 a
31 de Dezembro de 2021, conforme Processo Licitatório Carta Convite N° 001/2021, a partir da assinatura
contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pela aquisição, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título de Fornecimento de Urnas Funerárias a
Empresa recebera a importância de R$ 84.943,00(Oitenta quatro mil novecentos quarenta três reais), pelo
fornecimento 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: 4.01.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto / Atividade - 2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFICIO EVENTUAIS
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recursos: 00 – Recurso Ordinários
Valor R$ 84.943,00

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:
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;
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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˚. 069/2021 de 04 de
Janeiro de 2021, 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 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.
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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.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 25 de Janeiro de 2021

___________________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 25 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

FUNERARIA CAMAMU LTDA
CNPJ/MF. 11.167.043/0001-82
JOSÉ COSME DO ESPIRITO SANTO COSTA
CPF/MF. 937.031.985-91
Contratado

TESTEMUNHAS:

1) _____________________________________

2) _______________________________________
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CONTRATO Nº. 0027/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA: J
MENEZES LTDA - CNPJ/MF. 37.142.276/0001-14.

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. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado, doravante
designado CONTRATANTE, e a Empresa: FUNERARIA J MENEZES LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF. 37.142.278/0001-14, localizada na Praça da Feira, 11 – Centro – Distrito de Itamarati CEP. 45.430-000 - Município Ibirapitanga – Bahia, representada neste momento pelo Sr. Joelismario Brito
Menezes, portador do RG. 5.464.2251 SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 432.892.638-19, doravante denominado
CONTRATADO, com base na Carta Convite N°. 001/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Funeral, autorizado pelo
despacho constante do Processo Administrativo Nº. 019/2021, 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 001/2021, 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 no Fornecimento de Urnas Funerárias, com
Visor, em Madeira Envernizada, com Alça Parreira e no Tamanho Adequado a Necessidade, para Atendimento
as Demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deste Município nos Distritos de Itamarati e
Novo Horizonte.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
A aquisição, ficarão de acordo com a necessidade da administração, nos períodos de 25 de Janeiro de 2021 a
31 de Dezembro de 2021, conforme Processo Licitatório Carta Convite N° 001/2021, a partir da assinatura
contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pela Aquisição, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título de Fornecimento de Urnas Funerárias a
Empresa recebera a importância de R$ 85.315,00(Oitenta cinco mil trezentos quinze reais), pelos
Fornecimento 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: 4.01.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto / Atividade - 2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFICIO EVENTUAIS
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recursos: 00 – Recurso Ordinários
Valor R$ 85.315,00

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:
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;
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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˚. 069/2021 de 04 de
Janeiro de 2021, 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 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.
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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.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 25 de Janeiro de 2021

___________________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 25 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

FUNERARIA J MENEZES LTDA
CNPJ/MF. 37.142.278/0001-14
Joelismario Brito Menezes
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