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CONTRATO N.º 0028/2021
Contrato de Prestação de Serviços com a Coleta de Resíduo da
Saúde, com a Empresa: TERRAZUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELICNPJ/MF. 29.013.697/0001-17.

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: TERRAZUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, pessoa jurídica direito
privado, inscrito no CNPJ/MF. 29.013.697/0001-17, Localizada na Rod. BR 116, Km 678 (Jequié/Salvador), s/n –
Distrito Baixão - CEP: 45.211-899 - Município de Jequié – Bahia, representando neste ato pelo Sr. Leandro
Henrique de Oliveira, portador do RG. 12074329-97 SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 858.919.875-89, doravante
denominado CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação Nº 0013/2021, 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 0023/2021, 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 0013/2021, pelo qual foi escolhida a proposta
o
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei n 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 para Prestação de Serviços na Coleta,
Transporte e Tratamento Através de Destruição (Incineração), e dar o Destino Final as Cinza dos Resíduos de
Hospitalar, Atendendo as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência do dia 01 de Fevereiro 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$ 16.800,00
(Dezesseis mil oitocentos 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:

03.01 – Secretaria Municipal de Saúde
2.027 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde -15%
3.3.9.0.39.00 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
02 – Saúde 15%
16.800,00

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.
CLÁUSULA DECIMA - COBRANÇA JUDICIAL
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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, 01 de Fevereiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 01 de Fevereiro de 2021

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

TERRAZUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
CNPJ/MF. 29.013.697/0001-17
LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CPF/MF. 858.919.875-89
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: _____________________________________
RG:

Nome: _________________________________
RG
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CONTRATO N.º 0029/2021
Contrato de Prestação de Serviços que entre a Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga e a Empresa: MARIA NILZA SANTOS RIBEIRO - CNPJ/MF.
19.723.268/0001-80.

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, 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, a Empresa: MARIA NILZA SANTOS RIBEIRO, pessoa jurídico inscrito no
CNPJ/MF. 19.723.268/0001-80, Localizada na Rua Manoel Martins de Brito, s/n – Centro - CEP: 45.550-000 Município de Ibirapitanga - Bahia, neste Ato Representado pelo Sr. Etenildo Neres Veloso, portador do RG.
05.758.290-44-SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 463.076.995-15, doravante denominado CONTRATADO, com base
na Dispensa de Licitação Nº 014/2021, 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 0024/2021, 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 0014/2021, 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 Locação de Toldos 4,0m
x 4,0m e 6,0m x 6,0m, para Atender as Demandas das Secretarias de Administração e Saúde deste Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência do dia 01 de Fevereiro de 2021 ate 30 de Junho 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$
17.400,00(Dezessete mil quatrocentos 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:

2.05 – 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
3.000,00

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%
14.400,00

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, 01 de Fevereiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 01 de Fevereiro de 2021

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

MARIA NILZA SANTOS RIBEIRO
CNPJ/MF. 19.723.268/0001-80
ETENILDO NERES VELOSO
CPF/MF. 463.076.995-15
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: _____________________________________
RG:

Nome: _________________________________
RG:
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CONTRATO Nº. 0030/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO
LADO, A EMPRESA: VENCEDORA: SOUZA & LUZ COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA - CNPJ/MF. 40.394.711/0001-02.

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: SOUZA & LUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 40.394.711/0001-02, localizada na Praça Simões Filho, 55 - Centro - CEP:
45.450-000 – Município de Gandu - Bahia, neste ato representada pela Sra. Dilma Souza Luz, portadora do
RG. 8428314 95 SSP-BA, inscrita no CPF/MF. 014.120.225-41, doravante denominado CONTRATADO, com
base na Licitação Carta Convite n°. 003/2021, 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. 025/2021, 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. 003/2021, 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 a Contratação de Empresa do Especializada na Prestação de Serviços de
Paisagismo do (Corredor Verde), e nas Praças da Sede e Distritos deste Município, para Atender as Demandas
da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os serviços prestados, ficarão de acordo com a necessidade da administração, pelo período de 05 de
Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo os serviços prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título da Aquisição dos Móveis a
importância de acordo com a medição, o presente contrato totaliza o montante de 172.556,25(Centro setenta
dois mil quinhentos cinquenta seis reais e vinte cinco centavos).

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: 2.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Projeto / Atividade - 2.057 – Gestão das Ações da Secretaria de Agricultura Desev. Rural e Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00 – Recurso Ordinários
Valor R$ 172.556,25

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:

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEYMC9NQJEDS77H7E2DQ4W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Sexta-feira
5 de Março de 2021
9 - Ano - Nº 2510

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
Gabinete do Prefeito

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, 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, 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 Fevereiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 05 de Fevereiro de 2021

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

SOUZA & LUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF. 40.394.711/0001-02
Dilma Souza Luz
CPF/MF. 014.120.225-41
Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome: ____________________________________
RG:

Nome: __________________________________
RG:
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0015/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0031/2021

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 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 inscrito no CPF/MF 433.778.745-34, e do outro lado como LOCADOR o
Sr. CLAUDIONOR NASCIMENTO CORREIA., residente na rua Munhoz, 42 Viela-B Cidade
Satélite Guarulhos SP, portador da Cédula de Identidade nº 53.166.843-5 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF. 445.615.125-00, que de comum acordo firmam o presente instrumento na forma e
condições seguintes na qualidade de proprietário do imóvel localizado na Rua Anísio Nemério s/n
Centro na sede do Município.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº DL
0011/2021, do Processo Administrativo nº 014/2021, baseada no, Art. 24, inciso X da Lei Federal
nº 8.666/93, combinando com o Art. 22 da Lei Municipal 866/2014
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a Locação de Imóvel, construído de blocos sobre alvenaria, cobertura
de telha comum situado na rua Rua Anísio Nemério s/n Centro na sede do Município, medindo
4.90 m de frente por 610.30 m frente ao fundo perfazendo uma área construída de 50.47 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. MAURA SOUZA – RG 03.858.097-78 e CPF/MF
364.142.985-49, 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 Nº. DL 0015/2021, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 200,00 (duzentos Reais), perfazendo o valor total do Contrato em
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Depositado na conta corrente do contratado;
Agencia 0247 (13) 23219-5 Poupança Caixa Econômica
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: 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 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2021, podendo ser
prorrogado por meio de aditivos.
Cláusula Oitava – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente a residência pessoa carente
aluguel social, neste Município.
8.2 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e funcionamento do
que propõe a Cláusula Terceira, 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
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;
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
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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 – Da Indenização
O LOCATÁRIO terá direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, valendo-se, sobre
tais benfeitorias, o direito de retenção, desde que as benfeitorias úteis tenham sido consentidas e
autorizadas pelo LOCADOR.
Cláusula Décima Sexta – Do Executor
O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, designará um Executor para o
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Sétima - Da Publicação
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo MUNICÍPIO.
Cláusula Décima Oitava – Do Fórum
Fica eleito o fórum da Comarca de Ubatã do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do presente Contrato.
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o presente contrato
em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga-Ba, 01 de fevereiro de 2021.
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga-BA, 01 de fevereiro de 2021

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito
Contratante

CLAUDIONOR NASCIMENTO CORREIA
CPF/MF. 445.615.125-00
Contratado

TESTEMUNHAS
1____________________________________

2__________________________________
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0016-2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0032-2021

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. 03.166.458-00 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto,
60, Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e inscrito no CPF/MF 433.778.745-34, e do outro lado como
locadora a Sra. ERICO CATUTE BATISTA, residente na Rua São João nº 124, Distrito de
Itamaraty, neste Município, portador da RG.20.166.824-69 SSP/BA e inscrito no
CPF/MF.043.062.415-80, que de comum acordo firmam o presente instrumento na forma e
condições seguintes:
Cláusula Primeira – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº DL 00162021, do Processo Administrativo nº 026/2021, 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 Segunda– Do Objeto
O Contrato tem por objeto a Locação de Imóvel, Destinado ao Funcionamento da Casa de Apoio
aos Agentes de combate as Endemias, Localizado na BR 101 nº 235 – Distrito de Itamarati,
neste Município., conforme especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação de Nº. DL 00162020, que passam a integrar o presente Termo.
2.1: As despesas decorrentes do consumo de água e energia elétrica correrão por conta do
contratado.
Cláusula Terceira – Do valor
3.1 - O aluguel mensal é de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), perfazendo o valor total do
Contrato em R$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais).
3.2 - 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 Quarta – Da Dotação Orçamentária
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta das seguintes
dotação orçamentária:
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Unidade Orçamentária: 03.01.01 – Fundo Municipal de Saúde
Projeto / Atividade: 2.027 – Gestão das Ações do Fundo Munic. de Saúde 15%
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos : 02 – Saúde 15%
Cláusula Quinta – 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 Sexta – Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência do dia 05 de fevereiro a 31 de dezembro de 2021, podendo ser
prorrogado por meio de termo aditivo.
Cláusula Sétima – Da Destinação e Utilização
7.1 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente ao Funcionamento da Casa de
Apoio aos Agentes de combate as Endemias no Distrito de Itamarati, neste Município.
7.2 - 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 Oitava – Das Obrigações do Locador
8.1 - 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;
8.2 - 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 Nona – Das obrigações do MUNICÍPIO
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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 – Da alteração contratual
10.1 - 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.
10.2 - 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 Primeira – Da indenização
O LOCATÁRIO terá direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, valendo-se, sobre
tais benfeitorias, o direito de retenção, desde que as benfeitorias úteis tenham sido consentidas
e autorizadas pelo LOCADOR.
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
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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 Saúde, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas em Lei.
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, 05 de fevereiro 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 direito16
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Ba, 05 de fevereiro de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito
Contratante

ERICO CATUTE BATISTA
CPF/MF 043.062.415-80
Contratada

TESTEMUNHAS 1_______________________________ 2_____________________________
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CONTRATO Nº. 0033/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, A
EMPRESA: W B COMÉRCIO E SERVIÇOS IBIRA EIRELI - CNPJ/MF.
26.852.341/0001-89.

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: W B COMÉRCIO E SERVIÇOS IBIRA EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 26.852.341/0001-89, localizada na Rua Israel Barcelos, 22 – Centro CEP: 45.500-000 - Município: Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Bruno Barreto Martins,
portador do RG. 14.493.886 39 SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 074.377.595-35, doravante denominado
CONTRATADO, com base na Licitação Carta Convite n°. 002/2021, 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 Nº. 022/2021, 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. 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 a Contratação de Empresa para a Aquisição de Móveis de Escritórios e
Equipamentos Informática, para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Administração deste
Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os mobiliários adquiridos, ficarão de acordo com a necessidade da administração, pelo período de 05 de
Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pela Aquisição dos mobiliários, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título da Aquisição dos
Móveis a importância de acordo com a medição, o presente contrato totaliza o montante de R$
148.770,00(Cento quarenta oito mil setecentos e senta 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:
Órgão / Unidade: 2.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Projeto / Atividade - 2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa: 3.3.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos: 00 – Recurso Ordinários
VALOR R$ 148.770,00

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) 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:
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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, 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.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEYMC9NQJEDS77H7E2DQ4W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Sexta-feira
5 de Março de 2021
21 - Ano - Nº 2510

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64
Gabinete do Prefeito

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 Fevereiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 05 de Fevereiro de 2021

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

W B COMÉRCIO E SERVIÇOS IBIRA EIRELI
CNPJ/MF. 26.852.341/0001-89
Bruno Barreto Martins
CPF/MF. 074.377595-35
Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome: ____________________________________
RG:

Nome: __________________________________
RG:
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0017/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0034/2021

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 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 inscrito no CPF/MF 433.778.745-34, e do outro lado como LOCADOR a Sra
CRISTIANE SANTOS DA SILVA - CPF 025.815.355-55, residente na Avenida Marinalva nº 678 Ubatã Bahia, 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° 0017/2021, do Processo
Administrativo Nº 021/2021, 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 com 6 cômodos sendo: 2 (dois) quartos 01 (uma)sala 01
(uma) cozinha, 01 (um) banheiro e 01(uma área de serviço, localizado na rua Prova D’agua no Distrito de
Camamuzinho, Destinado a Residência de Pessoa Carente de Recursos Financeiros, (Aluguel Social) residente
neste Município. Sra. MARIA ALAIDE DE JESUS - CPF 034.152.505-71, 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°. 0017/2021, 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$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais). Depositado na conta corrente da contratada; Agencia: 3067-8, – Conta Poupança:
1002824-8 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
O Contrato terá vigência do dia 05 de fevereiro 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:
Praça Manoel Jorge e Silva s/nº – Centro – Ibirapitanga-BACEP 45.500-000
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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, 05 de fevereiro 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, 05 de fevereiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito
Contratante

CRISTIANE SANTOS DA SILVA
-CPF 025.815.355-55
Contratado

TESTEMUNHAS

1__________________________________________ 2___________________________________________
RG
RG
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CONTRATO Nº. 0035/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA –
BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
A EMPRESA: IVAN FERRAZ
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIACNPJ/MF.
28.328.381/0001-83.

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: IVAN FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ. 28.324.381/0001-83, localizada na Avenida
Vereador Marcus Paiva, 338 – Cidade Nova – CEP. 45.652-050 – Município de Ilhéus – Bahia, neste ato
representado pelo Sr. IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO, brasileiro, solteiro, advogado,portador do RG.
893830011 SSP/BA, inscrito no CPF. 025.439.025-03, OAB/BA. 45.473, residente e domiciliado á Rua Major
Homem Del Rey, 63 – CEP. 45.652-050 – Município de Ilhéus – Bahia,doravante denominado
CONTRATADO, com base na Inexigibilidade N°. 004/2021, 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. 011/2021, 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 004/2021, 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
e Consultoria Jurídica Administrativa junto a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme
Processo de Inexigibilidade N˚ 004/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – E DA EXECUÇÃO
Os Serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa e acompanhamento de processos serão
executados na forma de exames de documentos necessários para prestação de contas junto ao Município.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo os Serviços prestados, aCONTRATANTEpagará aCONTRATADA, a título dos Serviços Especializados
a importância Estimada de R$ 66.000,00(Sessenta seis mil reais),em parcelas mensais e iguais de R$
6.000,00(Seis 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:

5.01.01–Fundo Municipal de Educação
2.013–Manutenção do Fundo Municipal de Educação
3.3.9.0.35.00 - Serviços de Consultoria
01–Educação 25%
66.000,00

CLÁULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Do contratado:
a) Executar o objeto da forma ajustada;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - PMI
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro – CEP: 45.500-000 -Ibirapitanga – Bahia
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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.
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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 Fevereiro 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 Fevereiro de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 05 de Fevereiro 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

IVAN FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ. 28.324.381/0001-83
IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO
CPF. 025.439.025-03
OAB/BA. 45.473
Contratado
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CONTRATO N.º 036/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
EMPRESA: J NASCIF DE CARVALHO DE ITABUNA - CNPJ/MF.
13.390.906/0001-01.

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 – Município de
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: J NASCIF DE CARVALHO DE ITABUNA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 13.390.906/0001-01, localizada na Rua Carlos Teixeira Barreto, 49 –
Bairro São Caetanos - CEP. 45.607-095 – Município de Itabuna - Bahia, representando neste ato pelo Sr.
Joelson Nascif de Carvalho, portador do RG: 0254452137 31 - SSP-BA, Inscrito no CPF/MF: 932.817.735-91,
denominado CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação Nº. 018/2021, 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. 028/2021, 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. 018/2021, 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 na Prestação de Serviços de Impressão
Gráfica, para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os serviços serão executados a partir do dia de assinatura do contrato até o dia 09 de Fevereiro de 2021 ate 30
de Junho 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
Pelo os serviços prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 16.350,00(Dezesseis mil
trezentos cinquenta 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 – Secretaria Municipal de Saúde
2.027 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde 15%
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
02 – Saúde 15%
16.350,00

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:
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1° Andar – CEP. 45.500-000 – Centro – Ibirapitanga - Bahia
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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
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, 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, 09 de Fevereiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 09 de Fevereiro de 2021

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

J NASCIF DE CARVALHO DE ITABUNA
CNPJ/MF. 13.390.906/0001-01
JOELSON NASCIF DE CARVALHO
CPF/MF: 932.817.735-91
CONTRATADO

Testemunhas:

1)_____________________________________
CPF/MF:

2) __________________________________
CPF/MF:
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CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÂO N.º 037/2021
CONTRATO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA,
E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA: INSTITUTO
GESTÃO E POLITICAS SOCIAIS - CNPJ/MF.
05.734.910/0001-11.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro – Município de
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 do outro lado a Empresa: INSTITUTO GESTÃO E POLITICAS
SOCIAIS, pessoa jurídico inscrito no CNPJ/MF. 05.734.910/0001-11, Localizada na Rua Zumiras Santos, s/n Centro - CEP: 45.435-000 - Município de Ituberá - Bahia, neste Ato Representado pelo Sr. Lucas Guerrieri Vilas
Boas, portador do RG. 07.277.909-86 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 996.173.075-53, doravante denominado
CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação Nº. 019/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Dispensa de Licitação, autorizado
pelo despacho constante do Processo Administrativo Nº. 029/2021, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Processo Administrativo Nº. 029/2021, da Justificativa de
Dispensa de Licitação Nº. 019/2021, baseada no inciso II, Art. 24, disposições da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
O Contrato tem por objeto o Pagamento da Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Assessorar
no Planejamento dos Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, Através
da Jornada Social, para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deste
Município, consoante especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação, e seus anexos, que passam a integrar o
presente Termo.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO
O Contrato será executado sob o regime de execução indireta, segundo o disposto na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO
O valor total do contrato é de R$ 9.600,00(Nove mil seiscentos reais).
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa correrá à conta da seguinte classificação funcional programática e categoria econômica:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:
Valor:

4.01.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2.038 – Gestão das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
00Ordinário
4.800,00

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

4.01.02 - Fundo Municipal de Assistência Social
2.047 – Gestão da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
29 - FNAS
4.800,00

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil deste
Município.
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá a vigência de 02 (Dois) meses, pelo período de 09/02/2021 até 09/04/2021
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de prestação de serviços, de acordo com as necessidades da
administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) prestar os serviços descritos na Cláusula Terceira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
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 Terceira.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS
O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à
multa de R$ 200,00 (duzentos reais), descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das
sanções administrativas previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada a este Município, em todo caso, a
rescisão unilateral.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo,
observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas
pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os débitos da Contratada para com o Município de Ibirapitanga, 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 TERCEIRA – DO EXECUTOR
O Município de Ibirapitanga designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas
nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, conforme art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93, para ocorrer o registro do instrumento pelo Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
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.
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8.3. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA
pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade Ubatã, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 09 de fevereiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 09 de Fevereiro de 2021

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

INSTITUTO GESTÃO E POLITICAS SOCIAIS
CNPJ/MF. 05.734.910/0001-11
Lucas Guerrieri Vilas Boas
CPF/MF. 996.173.075-53.
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1._________________________________________ 2._____________________________________
RG.
RG.
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CONTRATO Nº. 0038/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO
LADO, A EMPRESA: JARCIO DE OLIVEIRA BORGES -CNPJ/MF.
19.243.325/0001-23.

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, oSr. 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: JARCIO DE OLIVEIRA BORGES,pessoa Jurídica de
direito privado, Inscrita no CNPJ/MF. 19.243.325/0001-23, Localizado na Avenida Porto Novo, 25 – Banco da
Vitória – CEP. 45663-000 - Município de Ilhéus – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Jarcio de Oliveira
Borges, portador do RG. 7030040 SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 831.981.645-91. doravante denominado
CONTRATADO, com base na Dispensa de LicitaçãoN°. 020/2021, 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 Nº. 035/2021, 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 020/2021, 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 Fornecimento de Bancos de Encosto e Vasos de
Cimento para Praça Ariston Diogo no Distrito de Camamuzinho neste Município, para Atender as Demandas
da Secretaria de Obras deste Município, conforme Processo de Dispensa Licitação N° 020/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os Equipamentos, ficarão de acordo com a necessidade da administração, pelo período de 19 de fevereiro
de 2021ate 31 de Dezembro de 2021a partir da assinatura contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo os Serviços prestados, aCONTRATANTEpagará aCONTRATADA, a título da Aquisição dos
Equipamentos a empresa recebera a importância de R$ 17.550,00(Dezessete mil quinhentos e cinquenta
reais), 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 dosServiços da Sec. de Obras e Serviços Urbanos
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente
00 – Ordinários
17.550,00

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:
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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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, 19 de Fevereiro de 2021
___________________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 19 de Fevereiro de 2021

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

JARCIO DE OLIVEIRA BORGES
CNPJ/MF. 19.243.325/0001-23
Jarcio de Oliveira Borges
CPF/MF. 831.981.645-91
Contratado

TESTEMUNHAS:
!. _________________________________
RG.

2. ___________________________________
RG.
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CONTRATO N.º 0039/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
EMPRESA: N L COMÉRCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ/MF. 52.541.273/000147.

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: N L COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 52.541.273/0001-47, localizada na Rua Virgílio Albermaz, 367 e 371 – Vila
Gumercindo - CEP. 04.134-020 - Município de São Paulo – SP, representando neste ato pelo Sr. Adolfo
Moruzzi, brasileiro, divorciado, sócio administrador, portador do RG: RNE – W 203738-W DPF, Inscrito no
CPF/MF: 532.017.018-15, residente e domiciliada na Rua Morás, 561 – Alto de Pinheiros – CEP. 05.434-020 –
Município São Paulo - SP, doravante denominado CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação Nº.
021/2021, 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 Nº.
037/2021, 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. 021/2021, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei no 8.666/93, Inciso IV
e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de 500 Testes
Rápidos CX. W15512CV – CELLEX Q-SARS-COV-2 IGG/IGM CASSETTE RAPID TEST, para Atender a
Prevenção do CORONAVIRUS (COVID-19), Destinados Atender as Unidades de Saúde da Família e o Hospital
Municipal Dr. Edivaldo Magalhães Nascimento deste Município, Atendendo as Demandas da Secretaria de
Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
O fornecimento dos testes rápido serão a partir do dia de assinatura do contrato até o dia 23 de Fevereiro de
2021 até 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
Pela aquisição dos Testes Rápido do COVID 19, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$
15.000,00(Quinze mil 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
2.090 – Enfretamento da Emergência – COVID 19
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
14 - SUS
15.000,00
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CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, de acordo com as necessidades da
administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o(s) bem(s) descritos na Cláusula Segunda.
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às
sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a gravidade
da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a
ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como
prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA NONA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
CLAUSULA DECIMA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as etapas
deste Contrato, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, nomeada pela Portaria 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, 23 de Fevereiro de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 23 de Fevereiro de 2021

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

N L COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
CNPJ/MF. 52.541.273/0001-47
ADOLFO MORUZZI
CPF/MF: 532.017.018-15
Contratado

Testemunhas:

1)_____________________________________
CPF/MF:

2) __________________________________
CPF/MF:
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