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Contratos
Serv
viço Público Mu
unicipal

PR
REFEITURA MUNICIPAL
M
D IBIRAPITA
DE
ANGA
CNP
PJ:13.846.753/0
0001-64
DEPARTA
AMENTO DE CONTRATOS
C

CONTRATO Nº.
N 0054/202
21
CONTRATO
O DE PREST
TAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENT
TRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MU
UNICÍPIO DE
E IBIRAPITAN
NGA –
D OUTRO LA
ADO, A EMP
PRESA: JOÃO
O FRANCISCO
O DOS
BAHIA, E, DO
SANTOS NE
ETO - CNPJ/M
MF. 29.786.425
5/0001-50.

O MUN
NICÍPIO DE IBIRAPITA
ANGA – BA
AHIA, pesso
oa jurídica de
d direito público, inscrrita no CNP
PJ/MF.
13.846.753/0001-64
4, com sede
e administra
ativa na Pra
aça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1º.
1 andar, Centro,
C
anga – Bahia
a, neste ato representado
o pelo seu Prefeito
P
Muniicipal, oSr. J
JUNILSON BATISTA
B
GO
OMES,
Ibirapita
brasileirro, casado, portador
p
do RG.
R 03.166.4
458-00 – SSP/BA, inscritto no CPF/M
MF.496.755.9
915-87, resid
dente e
domicilia
ado na Ave
enida Alexan
ndre Quinto
o, 60 – Cen
ntro - Municcípio de Ibirrapitanga – Bahia, dora
avante
designa
ado CONTRA
ATANTE, e a Empresa
a: JOÃO FR
RANCISCO DOS
D
SANTO
OS NETO,p
pessoa Jurídica de
direito privado,
p
Insccrita no CNP
PJ/MF. 29.786.425/0001
1-50, Localizzado na Ped
dro Policarpo
o, 100 – Ce
entro –
Municíp
pio de Ibirapittanga – Bahia, neste ato
o representad
do pelo Sr. João Francis
sco dos San
ntosNeto, po
ortador
do RG. 10.137.601--40 SSP-BA,, inscrito no CPF/MF. 825.127.015-49. doravante
e denominado CONTRAT
TADO,
TA CONVITE
E Nº 08/202
21, e disposições da Lei Federal 8.6
666 de 21 de
e junho de 1993
1
e
com base na CART
brar o presen
nte Contrato para Prestaçção de Serviiços, autoriza
ado pelo desspacho
suas altterações, ressolvem celeb
constan
nte do Processo Administrativo Nº. 055/2021, mediante
m
as cláusulas
c
e ccondições se
eguintes:
CLÁUS
SULA PRIME
EIRA - DO FU
UNDAMENT
TO LEGAL
O prese
ente contrato tem como
o fundamentto legal o processo
p
de licitação, m
modalidade CARTA
C
CON
NVITE,
tombado
o na Prefeiitura Municipal de Ibira
apitanga, so
ob Nº 08/20
021, pelo q
qual foi esco
olhida a pro
oposta
apresen
ntada pela CONTRATAD
C
DA, tendo sido
s
observa
adas as disp
posições con
ntidas na Le
ei 8.666/93 e suas
alteraçõ
ões posteriorres.
CLÁUS
SULA SEGUN
NDA – DO OBJETO
O
Constitu
ui objeto do presente Contratação
C
de Pessoa Jurídica pa
ara Execução
o dos Serviços de Roççagem,
Limpeza
a de Rios e Abertura de
d Valetas na
n sede Dis
stritos, para Atender as Demandas da Secreta
aria de
Infraestrutura conforrme planilha anexa, onde
e constam os serviços e os preços u
unitários e tottais. A qual é parte
nte desse contrato
integran
CLÁUS
SULA TERCE
EIRA – DA VIGÊNCIA
V
E DA EXECUÇÃO
Os Servviços Prestad
dos, ficarão de
d acordo co
om a necess
sidade da administração, pelo períod
do de 01 de abril a
31 de dezembro
d
de
e 2021.
CLÁUS
SULA QUART
TA – DO VA
ALOR E FOR
RMA DE PAG
GAMENTO
Pelo oss Serviços prrestados, aC
CONTRATAN
NTEpagará aCONTRAT
TADA, a títullo de Presta
ação de Servviços a
empresa
a recebera a importância
a de R$ 172
2.539,00 (cento e setenta e dois m
mil quinhento
os e trinta e nove
reais), pelos
p
Serviço
os constante
es no objeto do presente contrato.
CLÁUS
SULA QUINT
TA - DAS DO
OTAÇÕES ORÇAMENTÁ
O
ÁRIAS
As desp
pesas decorrrentes deste instrumento
o de Contrato
o correrão po
or conta da Lei Orçamen
ntária do Município
de Ibirapitanga à conta da seguiinte program
mação:
Unidade
e Orçamentárria:
Projeto / Atividade:
Elemen
nto de Despes
sa:
Fonte de
d Recursos

2.07..01 – Secretaria Municipall de Infraestru
utura -SEMI
2.051
1 – Gestão da
as Ações dos
s Serviços da
a Sec. de Obrras e Serviços
s Urbanos
3.3.90
0.39.00 – Outtros Serviços
s de Terceiros
s – Pessoa Ju
urídica
00 – Ordinários

CLÁUS
SULA SEXTA
A - DO REGIIME DE FOR
RNECIMENT
TO E DAS OB
BRIGAÇÕES
S DAS PARTES
O presente Contra
ato subordin
na-se ao reg
gime de prestação de serviços pa
arcelado, de
e acordo co
om as
dministração,, sendo dele decorrentes
s as seguinte
es obrigaçõess:
necessidades da ad
I - da CONT
TRATADA:
a) executar os serviços descritos na Cláusula Se
egunda, de acordo
a
com a proposta apresentada;
er pelos vício
os e defeitos ocultos do produto;
p
b) responde
c) receber o preço estipu
ulado na Clá
áusula Quarta
a.
C
NTE:
II - do CONTRATAN
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE IBIRAPITA
ANGA - PMI
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Serv
viço Público Mu
unicipal

PR
REFEITURA MUNICIPAL
M
D IBIRAPITA
DE
ANGA
CNP
PJ:13.846.753/0
0001-64
DEPARTA
AMENTO DE CONTRATOS
C

a) pagar ass despesas in
nerentes ao Contrato no
o valor, cond
dições e situações estipu
uladas na cláusula
quarta;
b) receber o(s)
o serviços descritos na
a Cláusula Se
egunda.
o
co
omum o cum
mprimento dos prazos ave
ençados neste instrumen
nto.
§ 1.º É obrigação
§ 2.º Fica assegura
ado ao CON
NTRATANTE
E o direito de
d devolver,, sem qualq
quer ônus, o produto qu
ue não
onda às cara
acterísticas descritas
d
na proposta apresentada pe
ela CONTRA
ATADA.
correspo
CLÁUS
SULA SETIM
MA - DAS PENALIDADES
S
O descu
umprimento, parcial ou total, de qualquer das clá
áusulas conttidas no contrato sujeitarrá o Contrata
ado às
sançõess previstas na Lei Fede
eral n.º. 8.66
66/93 e sua
as alteraçõess, garantida a prévia e ampla defesa em
processso administra
ativo.
§ 1º - A inexecuçã
ão parcial ou
u total do Contrato ense
ejará a susp
pensão ou a imposição da declaraçção de
inidoneiidade para licitar e con
ntratar com o Município
o de Ibirapita
anga - Bahiia e multa, de acordo com a
gravidad
de da infraçã
ão.
§ 2º - A multa será graduada
g
de acordo com
m a gravidade
e da infração
o, nos seguin
ntes limites máximos:
m
% (três décimo
os por cento
o) ao dia, até o trigésimo dia de atraso
o na entrega
a do objeto;
I - 0,3%
II - 0,7%
% (sete déccimos por ce
ento) ao dia
a de atraso na entrega do objeto, por cada dia
a subseqüente ao
trigésim
mo.
§ 3º - O valor das multas
m
será, obrigatoriam
mente, deduz
zido do paga
amento do o
objeto entreg
gue com atra
aso, ou
de outro
os créditos, relativo
r
ao mesmo
m
Contra
ato, eventualmente existentes.
§ 4º - As
A multas prrevistas nestta cláusula não
n
têm cará
áter compen
nsatório e o seu pagame
ento não eximirá o
Contrata
ado da respo
onsabilidade
e de perdas e danos deco
orrentes das infrações co
ometidas.
CLÁUS
SULA OITAV
VA - DA RES
SCISÃO E DA
A ALTERAÇ
ÇÃO
Reconh
hecidos os direitos
d
da Administração
A
o, previstos nos arts. 77
7 a 80 da L
Lei Federal n.º.
n 8.666/93
3, este
Contrato
o poderá serr rescindido ainda:
a
I - pela inad
dimplência de
d uma das partes ao pa
actuado nesste termo, de
e tal forma que
q não sub
bsistam
ões para a co
ontinuidade do
d mesmo;
condiçõ
II - pela sup
perveniência de eventos que impeça
am ou tornem
m inconvenie
ente o pross
seguimento de
d sua
ão.
execuçã
Parágra
afo único. Ass partes pode
erão, também
m, alterar ess
se instrumen
nto de Contra
ato, através de
d Termo Ad
ditivo a
ele, ond
de se observvem as regra
as previstas na legislaçã
ão contratua
al específica sobre o ass
sunto, assim
m como
prorrogá
á-lo quando do seu venccimento.
CLÁUS
SULA NONA - FISCALIZA
AÇÃO DA CONTRATAN
C
NTE
10.1 A Contratante
C
poderá exerccer, a qualqu
uer tempo, o direito de fisscalizar o cu
umprimento de
d todas as etapas
e
deste Contrato,
C
atra
avés da COM
MISSÃO DE
E FISCALIZA
AÇÃO, nome
eada pela Po
ortaria N˚. 069/2021
0
de 04 de
Janeiro
o de 2021,obrigando-se a contratad
da a facilitar, de modo amplo
a
e irre
estrito, a açã
ão fiscalizad
dora. A
fiscaliza
ação prevista
a nesta cláussula não exime nem limiita a Contrattada de toda
as as obrigaç
ções estabelecidas
neste Contrato.
C
10.2 Ass pessoas no
omeadas pela contratantte para efetu
uar as fiscaliizações agirã
ão em nome
e destas perrante a
Contrata
ada, inclusivve rejeitando
o materiais e/ou produtos
s que estiverrem em desacordo com as especificcações
neste Contrato.
C
CLÁUS
SULA DÉCIM
MA - COBRA
ANÇA JUDIC
CIAL
As impo
ortâncias devvidas pela Contratada
C
se
erão cobrada
as através de
e processo d
de execução
o, constituind
do este
Contrato
o, título execcutivo extra judicial,
j
resssalvada a co
obrança diretta, mediante retenção ou
u compensaçção de
créditoss, sempre que possível.
CLÁUS
SULA DÉCIM
MA PRIMEIR
RA - DO FOR
RO
Fica ele
eito o foro do
o Município de Ubatã - Bahia, em detrimento
d
de
e qualquer o
outro por ma
ais privilegiad
do que
seja, pa
ara dirimir quaisquer dúvidas relativass ao presente
e Contrato.
Assim, por
p estarem justas e ace
ertadas, subsscrevem as partes
p
o pressente Termo
o de Contrato
o, em 03 (três) vias
de iguall teor e forma
a, dando-o como
c
bom e valioso,
v
na presença
p
de duas testem
munhas.
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Ibirapitanga

Serv
viço Público Mu
unicipal

PR
REFEITURA MUNICIPAL
M
D IBIRAPITA
DE
ANGA
CNP
PJ:13.846.753/0
0001-64
DEPARTA
AMENTO DE CONTRATOS
C

PUBLIC
CAÇÃO
Nos terrmos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.66
66/93 a PREFE
EITURA MUNIC
CIPAL DE IBIR
RAPITANGA-BA
A, publica o pre
esente
contrato
o em local apro
opriado, para qu
ue seja dado o fiiel cumprimento
o pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitu
ura Municipal de
e Ibirapitanga - Bahia, 01 de ab
bril de 2021
______
_____________
_____________
______
SETOR DE PU
UBLICAÇÃO

Ibirapitan
nga - Bahia, 01 de abril de 2021

PR
REFEITURA MUNICIPAL
M
DE
E IBIRAPITAN
NGA
CNPJ/M
MF 13.846.753
3/0001-64
Junilson Batista Gomes
G
Prrefeito Municipal
Contratante
e

JOÃO
O FRANCISCO
O DOS SANTO
OS NETO
C
CNPJ/MF.
29.786.425/0001
1-50
Jo
oão Francisco
o dos Santos
s Neto
CPF/MF. 8
825.127.015-49
Con
ntratado

TESTE
EMUNHAS:
___________
__________
__________
!. _____
RG.

2. ____
__________
___________
___________
___
RG.

RA MUNICIPAL DE IBIRAPITA
ANGA - PMI
PREFEITUR
Praça Manoel Jorge e Silvva, s/n, Centro – CEP: 45.500-0
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Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64

DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0028/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0055/2021
Cláusula Primeira – Das Partes
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, que entre si celebram de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ nº.
13.846.753/0001-64, situado a Praça Manoel Jorge e Silva, s/nº, centro, nesta cidade, que
passa a denominar – se LOCATÁRIA, legalmente representada pelo Prefeito Municipal Sr.
JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre
Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, LOCADOR o Sr. JOSÉ SOUZA
PEREIRA DA SILVA, residente no Distrito de Itamarati, neste Município, portador do
RG.03389549-02 SSP/BA e Inscrito no CPF/MF. 364.137.635-15, que de comum acordo
firmam o presente instrumento na forma e condições seguintes na qualidade de proprietário
do Imóvel Localizado na Rua Antonio Conceição Almeida, s/n – Distrito Itamarati neste
Município.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação nº DL
0028/2021, do Processo Administrativo nº 048/2021, baseada no Inciso X, Art. 24, c/c o Art.
26 da Lei nº 8.666/93 e ao disposto na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a Locação de Imóvel Localizado na Rua Antonio Conceição
Almeida no Distrito de Itamarati, neste Município, Destinado a a funcionar como garagem
para os veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme especifica a Justificativa de
Dispensa de Licitação de Nº. DL 0028/2021, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), perfazendo o valor total
do Contrato em R$ 10.800,00 (Doze mil e oitocentos reais).
4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter
seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em Lei, ou na falta de previsão
específica, pelo Índice, Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária e do Pagamento
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta das seguintes
dotações orçamentárias:

Praça Manoel Jorge e Silva s/nº – Centro - CEP 45.500-000 - Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
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Ibirapitanga

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

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

5.01.01 – Fundo Municipal de Educação
2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
01 – Educação 25 %

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 01 de abril a 31 de dezembro de 2021, podendo ser
prorrogado por meio de aditivo.
Cláusula Sétima – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta Locação, destina-se exclusivamente para servir como garagem
para os veiculos , da Secretaria Municipal de Educação.
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 Oitava – 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 Nona – 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;
Praça Manoel Jorge e Silva s/nº – Centro - CEP 45.500-000 - Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
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Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ/MF: 13.846.753/0001-64

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
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 Primeira – 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 Segunda – 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 Terceira – 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 Quarta – Do Executor
O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria municipal de Educação, designará um Executor para
o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Quinta - Da Publicação
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Ibirapitanga

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

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo
MUNICÍPIO.
Cláusula Décima Sexta – Do Fórum
Fica eleito o fórum da Comarca de Ubatã Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Ibirapitanga – Bahia, 01 de abril 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, 01 de abril de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito
Contratante

JOSÉ SOUZA PEREIRA DA SILVA
CPF/MF. 364.137.635-15

Contratado

TESTEMUNHAS
1__________________________________
RG:

2__________________________________________
RG
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CONTRATO Nº. 0056/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
– BAHIA, E, DO OUTRO LADO, K S TERRAPLANAGEM LTDA
- ME.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 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, doravante
designado CONTRATANTE, e a Empresa: K S TERREPLAGEM LTDA. - ME, pessoa Jurídica de direito
privado, Inscrito no CNPJ/MF. 16.403.012/0001-05, Localizada na Rua BR 101, 227 – Distrito de Itamarati,
CEP 45.500-000 Ibirapitanga Bahia, neste ato representado pelo Sr. ANDERSON PRAZERES SANTOS,
Inscrito no CPF/MF. 056.498.865-04, Portador do RG. 14.443.758-90 SSP-BAHIA, doravante denominado
CONTRATADO, com base na Licitação Pregão Presencial nº 06/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de
21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviço, autorizado pelo
despacho constante do Processo Administrativo n.º 040/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão Presencial n.º
06/2021, 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 ramo para recuperação de estradas vicinais deste
município conforme planilha anexa onde estarão os preços unitários e preço total, A QUAL É PARTE
INTEGRANTE DESTE CONTRATO.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os Serviços Objetos deste Contrato, serão executados mediante ordem de serviço expedida pelo município
indicando as estradas a serem melhoradas no período de 12 (doze) meses) compreendendo de 05 de abril de
2021 a 05 de abril de 2022, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo
Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelos serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de R$ 1.635.716,00 (um milhão
seiscentos e trinta e cinco mil setecentos e dezesseis reais), pelos serviços constante no objeto do presente
contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município
de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:

2.07.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
1.011– Recuperação, Restauração e Pavimentação de Estradas Vicinais
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
00 – Ordinário

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de prestação de serviços 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 no serviço prestado corrigindo-os sem nenhum ônus para
o município;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.
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II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber os 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 SÉTIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às
sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Ba e multa, de acordo com a gravidade
da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA 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.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela
CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
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os empregados e propostos da contratada não terão qualquer vínculo empregatício com o contratante,
correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista,
previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS GARANTIAS
A contratada garante todos os seus serviços realizados, caso algum venha aparentar defeitos ou seja rejeitado
pelas áreas de inspeção da contratante, a mesma se compromete a repara-lo imediatamente e sem ônus para
a contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Ba, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias
de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Ba, 05 de abril de 2021

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 abril de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal

K S TERREPLAGEM LTDA. - ME
CNPJ/MF. 16.403.012/0001-05
Queila Santos da Assunção
CPF/MF. 060.508.415-78
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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RG:
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RG
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CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÂO N.º 0057/2021
CONTRATO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E,
DO OUTRO LADO, A EMPRESA: INSTITUTO DE
GESTÃO E POLITICAS SOCIAIS – IJ - 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, 1º. Andar, CEP. 45.500000 - 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, doravante designado CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa: INSTITUTO DE
GESTÃO E POLITICAS SOCIAIS – IJ, pessoa jurídico inscrito no CNPJ/MF. 05.734.910/0001-11,
Localizada na Rua Zulmira Santos, s/n - Centro - CEP: 45.435-000 - Município de Ituberá – Bahia, neste Ato
Representado pelo o 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.
0029/2021, 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. 0061/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Processo administrativo n.º 0061/2021, da Justificativa de
Dispensa de Licitação Nº. 0029/2021, baseada no inciso XXIV, Art. 24, disposições da Lei nº
8.666/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
A Contratação tem por objeto a Formalização do Termo de Fomento Nº 001/2021, entre o Município de
Ibirapitanga e o Instituto de Gestão e Política Sociais - IJ, para realização de Atendimento Psicológico e
Social a Criança e Adolescentes em Contexto de Violação de Direitos e em Vulnerabilidade Social, através
do Projeto de Defesa e Atendimento a Família, atendendo as demandas da Secretaria 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$ 154.548,13(Cento cinquenta quatro mil quinhentos quarenta oito
reais e treze centavos).
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:

4.01.03– Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
2.042 – Manutenção do Fundo da Criança e Do Adolescente
3.3.5.0.43.00 – Subvenções Sociais
00 - Ordinários
154.548,13
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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.
Parágrafo Segundo - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos, em 03 (três) parcelas
iguais, em favor do INSTITUTO DE GESTÃO E POLÍTICAS SOCIAIS - IJ, conforme o cronograma de desembolso
contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada ao Termo de Fomento n° 001/2021.

Parágrafo Terceiro – Os pagamentos serão realizados conforme estabelece a Clausula Quarta do Termo
de Fomento n° 001/2021, em 03 parcelas iguais, sendo estas condicionadas a prestação de contas da
parcela anterior.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá a vigência de 09 (nove) meses, sendo de 05/04/2021 ate 31/12/2021 a contar da data de
assinatura.
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
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – 1º Andar - Centro – CEP. 45.500-00 - Ibirapitanga - Bahia
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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.
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, 05 de Abril de 2021.
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO
Ibirapitanga - Bahia, 05 de Abril de 2021

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

INSTITUTO DE GESTÃO E POLITICAS SOCIAIS – IJ
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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Gabinete do Prefeito

CONTRATO N.º 0058/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO
LADO, EMPRESA: PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS GERAIS INCRITO NO CNPJ/MF. 61.198.164/0001-60.

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, 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: PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS GERAIS, pessoa
jurídica de direito privando, inscrito no CNPJ/MF. 61.198.164/0001-60, Localizada na Avenida Rio Branco,
1.485 – Campo Eliseos - CEP. 01.205 - Município de São Paulo – SP, neste ato representada pela Sr. Roberto
de Souza Dias, portador do RG. 18.304.552-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF. 115.838.468-83, doravante
denominado CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação nº. 0030/2021, e disposições da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Seguro de Veículos,
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo nº. 0064/2021, 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. 0030/2021, pelo qual foi escolhida a proposta
o
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei n 8.666/93 e suas
alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada na cobertura de seguro veicular
para o Veículo de Placa Policial QTZ-7C73, tipo Ambulância SAMU, Marca Iveco – Renavan 1224776167,
pertencente a Frota desde Município, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os serviços serão entregues mediante solicitação do setor de compras.
O presente instrumento de contrato terá vigência do dia 05 de Abril de 2021 ate 05 de Abril de 2022 com
entrega imediata ou parcelada dos produtos de acordo a necessidade da administração, podendo ser renovado
por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelos serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 7.890,91(Sete mil oitocentos
noventa reais e noventa um centavos).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado mediante a entrega e atestado pela administração,
mediante apresentações das Notas Fiscais tipo DANF, na Agencia bancaria e conta corrente 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:

03.01 – Secretaria Municipal de Saúde
2.027 – Manutenção da Ações do Fundo Municipal de Saúde – 15%
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
02 – FUS 15%
7.890,91
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CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento, 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, 05 de Abril de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 05 de Abril de 2021

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

PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS GERAIS
CNPJ/MF. 61.198.164/0001-60,
Roberto de Souza Dias
CPF. 115.838.468-83
Contratado

Testemunhas:

1)_____________________________________
RG:

2) __________________________________
RG:
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CONTRATO Nº. 0059/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, PINTO
VASCONCELOS COMERCIAL LTDA, INSCRITO
CNPJ/MF 04.292.907/0001-22, NO MUNICÍPIO DE
UBATÃ– BA.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º.
andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr.
JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador 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, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa:
PINTO VASCONCELOS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ/MF. 04.292.907/0001-22, neste ato representado pela Sra. MARIA LUIZA LIMA PINTO
VASCONCELOS, Inscrito no CPF/MF. 445.652.165-15 e RG 02.511.001-20 SSP-BA, residente
na Travessa Juvenal França, nº 175 Centro Ubaitaba BA, doravante denominado
CONTRATADO, com base no PREGÃO ELETRONICO 02/2021, e disposições da Lei 8.666 de
21 de junho de 1993 e suas alterações e Decreto Municipal 022/2021, resolvem celebrar o
presente Contrato de Fornecimento, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo n.º 033/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, (gás de cozinha)
acondicionado em cilindros p-13 e p-45, e vasilhames (botijões) vazios de 13 e 45 KG, para
consumo nas unidades das Secretarias de Educação, Administração, Saúde e Desenvolvimento
social do município de ibirapitanga, com fornecimento parcelado, conforme condições previstas
neste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DA ENTREGA E DA FORMA DE RECEBIMENTO
I - O CONTRATADO, mediante requisição emitida pelo CONTRATANTE e de posse do
documento fiscal respectivo, deverá entregar o objeto contratual na localidade descrita na
respectiva requisição, no horário comercial.
II - O fornecimento será parcelado, conforme as necessidades do CONTRATANTE, sendo que o
prazo máximo de entrega será de até 01 (um) dia contado do recebimento da requisição.
III – Os produtos serão recebidos conforme a seguir:
a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação
de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados
pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção;
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e
sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no
documento fiscal.
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IV – Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o
fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das
penalidades.
V - Se durante o prazo de validade, o produto apresentar quaisquer alterações que impeçam ou
prejudiquem seu consumo, o CONTRATADO deverá providenciar sua substituição em até 24
horas, contadas do recebimento da notificação enviada pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
Os quantitativos e valores a serem pagos constam a seguir:

ITEM
01
02

MATERIAL

UNID.

Gás liquefeito de petróleo GLP 13 Kg
Gás liquefeito de petróleo GLP 45 Kg

QUANT.

Cilindro
de 13 kg

1.000

Cilindro
45 kg

250

03

Vasilhame de 13 Kg

UND

04

Vasilhame de 45 Kg

UND

VALOR
UNITÁRIO
82,09
327,60

VALOR
TOTAL
82.090,00
81.900,00

50

100,00

5.000,00

20

150,00

3.000,00

§1º: Quanto ao quantitativo, esclarece-se que só será pago o que efetivamente for consumido.
§2º Os preços estabelecidos nesta cláusula incluem todos os tributos, encargos sociais, frete até
o destino e quaisquer outros ônus que porventura recaiam sobre o fornecimento do objeto, os
quais ficarão, única e exclusivamente, a cargo do fornecedor.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
Este contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021, ou
pela absorção total do objeto, prevalecendo o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do disposto na
Cláusula Sétima, quando justificável a necessidade, nos termos da Lei.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
I - O CONTRATADO deverá emitir os documentos fiscais, em valores unitário e total, com os
seguintes dados:
II - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do CONTRATADO junto ao Banco do Brasil S.A., no prazo de até 5 (cinco)
dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is) ou
Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (NF- - Danfe, devidamente conferido(s) e
atestado(s) por responsável pelo recebimento, sendo que o atraso na entrega dos documentos
de cobrança implicará a prorrogação do vencimento, proporcionalmente aos dias de atraso.
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a) Caso o CONTRATADO não tenha conta no banco a que se refere o inciso anterior, deverá
providenciar a abertura de conta corrente em qualquer agência do referido banco, comunicando
ao CONTRATANTE os dados de seu domicílio bancário para recebimento de seus créditos.
b) Excepcionalmente, por opção do CONTRATADO que esteja impossibilitado de manter conta
corrente junto ao Banco do Brasil, o pagamento poderá ser feito em outras agencias como:
Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal.
III – Como comprovantes de despesa serão aceitas as primeiras vias de Nota Fiscal e o Danfe,
com certificado datado e firmado por dois funcionários responsáveis pelo recebimento dos
produtos, declarando o recebimento em condições satisfatórias para o serviço público estadual.
IV - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas ao CONTRATADO para
as devidas correções e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento, considerado válido pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I – DO CONTRATADO:
a) manter as condições de habilitação e as qualificações exigidas na assinatura do contrato,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos produtos nos termos da legislação vigente, não
podendo, em nenhuma hipótese, ceder ou subcontratar, total ou parcialmente o objeto deste
contrato;
b) entregar o produto de acordo com as especificações e quantidades previstas neste contrato,
mediante requisição emitida pelo CONTRATANTE;
c) fornecer o produto com prazo de validade próprio para a utilização;
d) providenciar a substituição do(s) produto(s) que não corresponda(m) às especificações, que
será aceita uma única vez, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
recebimento da notificação expedida pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas;
f) responsabilizar-se pela qualidade do produto, a qual subsistirá enquanto perdurar o prazo de
validade, salvo quando, comprovadamente, houver uso indevido, negligência, acidente ou
armazenamento inadequado por parte do CONTRATANTE;
g) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização por parte do CONTRATANTE;
h) fornecer e manter atualizado o nome completo, telefone e e-mail do Gerente responsável pelo
acompanhamento do contrato;
i) emitir a(s) nota(s) fiscal(is) referente(s) ao fornecimento do(s) produto(s).
II – DO CONTRATANTE
a) conferir e receber o produto entregue pelo CONTRATADO, notificando-o para solução de
eventuais irregularidades;
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b) fiscalizar a execução do contrato;
c) assegurar acesso ao pessoal do CONTRATADO para a entrega do produto;
d) efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos artigo 57 e 65 da Lei n.º
8.666/1993, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR ESTIMADO
Para efeitos legais, o valor total deste Contrato importa em R$ 171.990,00 (cento e setenta e um
mil, novecentos e noventa reais).
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária a baixo
descritas;
Unidade
Atividade

2.05,01
SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO
2.006
GESTÃODASAÇÕESDASECRETARIADEADMINISTRAÇÃO
ElementodeDespesa 3.3.9.0.30.00 MATERIALDECONSUMO
Fonte
00
Ordinários
Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

3.01.01
2.027
3.3.9.0.30.00
02

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE
GESTÃODASAÇÕESDOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%
MATERIALDECONSUMO
SAÚDE15%

Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

3.01.01
2.027
4.4.90.52.00
02

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE
GESTÃODASAÇÕESDOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%
EQUIPAMENTOEMATERIALPERMANENTE
SAÚDE15%

Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

4.01.01
2.038
3.3.9.0.30.00
00

SECRETARIAMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTOSOCIALSEDES

Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

4.01.01
2.038
4.4.90.52.00
00

SECRETARIAMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTOSOCIALSEDES

GESTÃODASAÇÕESDOSSERVIÇOSDASEC.DEDESENVOLVOMENTOSOCIAL

MATERIALDECONSUMO
Ordinários

GESTÃODASAÇÕESDOSSERVIÇOSDASEC.DEDESENVOLVOMENTOSOCIAL

EQUIPAMENTOEMATERIALPERMANENTE
Ordinários
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Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

5.01.01
2.013
3.3.9.0.30.00
01

FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
MANUTENÇÃODOFUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
MATERIALDECONSUMO
EDUCAÇÃO25%

Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

5.01
2.013
4.4.90.52.00
01

FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
MANUTENÇÃODOFUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
EQUIPAMENTOEMATERIALPERMANENTE
EDUCAÇÃO25%

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração
poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:
I - advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do CONTRATADO sobre o
descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das
necessárias medidas de correção;
II – multa, observados os seguintes limites máximos:
a)
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento não realizado;
b)
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das
demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;
c)
20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos nos termos do inciso
III, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93.
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do
fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes de
ação ou omissão do mesmo,
PARÁGRAFO ÚNICO
I - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade signatária deste contrato.
II - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista
no inciso II, assegurado o direito de defesa prévia do CONTRATADO no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.
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III – O valor da multa prevista no inciso II será retido dos pagamentos devidos pela
Administração Pública Municipal, ou será cobrado judicialmente.
IV - As penalidades contidas nesta Cláusula não impedem a rescisão unilateral do Contrato.
V – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.
VI – Poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for
devidamente justificado pelo CONTRATADO e desde que aceito pelo CONTRATANTE, que
fixará novo prazo, este improrrogável, visando cumprir as obrigações contratuais.
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da supracitada Lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que
haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO ÚNICO
No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos
fornecimentos efetuados e aceitos definitivamente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços ora contratados serão realizados
por uma comissão nomeada pela administração que atuem em conjunto ou isoladamente os
quais serão credenciados perante à Contratada, de acordo com o art. 67 da Lei n. 8.666/93,
cabendo-lhe:
a) notificar a CONTRATADA quando constatada alguma irregularidade na execução deste
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
b) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e/ou peças, executados e fornecidos em desacordo
com o Contrato;
c) atestar as notas fiscais originadas em decorrência da presente relação contratual, no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do respectivo documento fiscal, e
encaminhá-las para pagamento;
14.2 - A CONTRATADA deverá atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, não
implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade praticada na execução do
contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS GARANTIAS
A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum
Produto seja rejeitado pelas áreas de inspeção da Contratante, a mesma se compromete a
substituí-lo imediatamente e sem ônus para a Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
A contratante providenciará a publicação resumida do extrato do presente contrato no Diário
Oficial do Município conforme estabelecido em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã - BA para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor

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 abril de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga – BA, 05 de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

PINTO VASCONCELOS COMERCIAL LTDA
CNPJ/MF. 04.292.907/0001-22
MARIA LUIZA LIMA PINTO VASCONCELOS
CPF/MF. 445.652.165-15
Representante Legal

TESTEMUNHA

1___________________________________

2____________________________________
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CONTRATO N.º 0060/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
VALDINEI SOUZA SANTANA RESTAURANTE TIA
DUDU-ME, INSCRITO CNPJ/MF. 06.876.113/0001-31
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador 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, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: VALDINEI
SOUZA SANTANA RESTAURANTE TIA DUDU-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF.
06.876.113/0001-31, localizada na Rodovia BR 101 Nº 32 – Distrito de Travessão - Camamú – Ba,
Representando neste ato pelo Sr, VALDINEI SOUZA SANTANA CPF/MF. 015.965.2015-46, RG.
08.795.624-12- SSP-BA, doravante denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial
07/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas na Lei 8.666/93 e suas
alterações, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 044/2011, resolvem celebrar o presente Contrato de
Alimentação Pronta, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo n.º 056/2021,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 07/2021, pelo qual foi escolhida
a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei
10.520/01 e 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Alimentação
pronta para o consumo referente aos lotes 01, para atender as necessidades do Gabinete do
Prefeito, Secretaria de Administração e Secretaria de Controle e Transparência, conforme descrito
na planilha.
LOTE 01 - Gabinete do Prefeito, Sec de Administração e Secretaria de Controle e Transparência
Itens
1

Descrição
Refeição

Und.

Quant.

Und.

1.200

Valor Unit.
23,50

Total do Lote

Valor Total
28.200,00
28.200,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
A execução do presente contrato será mediante as necessidades das secretarias, e o período de
vigência será de 07 de abril a 31 de dezembro de 2021
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelas aquisições, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 28.200,00 ( vinte e
oito mil e duzentos reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em parcelas, atestado pela administração,
através de depósito bancário a favor da Empresa contratada, 10 (dez) dias após apresentações das
Notas Fiscais,
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
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As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:

Unidade

2.01.01

GABINETEDOPREFEITO

Atividade

2.002

GESTÃODASAÇÕESDOGABINETEDOPREFEITO

ElementodeDespesa 3.3.9.0.39.00 OUTROSERVIÇOSTERC.PESSOAJURIDICA
Fonte
00
ORDINÁRIO
Unidade

2.05.01

SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO

Atividade

2.006

GESTÃODASAÇÕESDASECRETARIADEADMINISTRAÇÃO

ElementodeDespesa 3.3.9.0.39.00 OUTROSERVIÇOSTERC.PESSOAJURIDICA
Fonte
00
ORDINÁRIO
Unidade

2.03.01

SECRETARIAMUNICIPALDECONTROLEETRANSPARENCIA

Atividade

2.004

GESTÃODASAÇÕESDACONTROLAORIAMUNICIPAL

ElementodeDespesa 3.3.9.0.39.00 OUTROSERVIÇOSTERC.PESSOAJURIDICA
Fonte
00
ORDINÁRIO

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 SÉTIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - BA e multa, de acordo com
a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
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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.
CLÁUSULA DECIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão de Fiscalização nomeada pela
portaria 069/2021 de 04 de janeiro de 2021, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de
sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar o abastecimento realizar o ateste das notas fiscais/faturas
correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ibirapitanga - Ba, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

Ibirapitanga(BA)., 07 de abril de 2021
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
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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, 07 de abril de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal

VALDINEI SOUZA SANTANA RESTAURANTE TIA
DUDU-ME
VALDINEI SOUZA SANTANA
CPF/MF. 015.965.2015-46,
Representante Legal

TESTEMUNHAS
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CONTRATO N.º 0061/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, J
RIBEIRO DOS SANTOS CHURRASCARIA – ME.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Siva 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: J RIBEIRO DOS SANTOS CHURRASCARIAME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF. 14.359.785/0001-06, localizada na Rodovia BR
101 KM 422+800 MTS, s/n – Zona Rual – Ibirapitanga - BA, Representando neste ato pela
Sr JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, CPF/MF. 182.176.805-15, RG. 01.300.480-89- SSP-BA,
doravante denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial 07/2021, e
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Lei 10.520/02,
e Decreto Municipal 044/2011, resolvem celebrar o presente Contrato de Alimentação
Pronta, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo n.º 056/2021,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 07/2021, pelo qual foi
escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as
disposições contidas na Lei 10.520/01 e 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de
Alimentação pronta para o consumo, para atender as necessidades da Secretarias: Sec de
Educação, conforme serviços descritos, na planilha.
LOTE 02 Secretaria de Educação
Itens
1

Descrição
Refeição

Und.

Quant.

Und.

800

Valor
Unit.
23,50

Total do Lote

Valor
Total
18.800,00
18.800,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
A execução do presente contrato será mediante as necessidades das secretarias, e o
período de vigência será de 07 de abril a 31 de dezembro de 2021
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Praça Manoel Jorge e Silva 1º. Andar - Centro - CEP 45.500-000
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Pelas compras, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 18.800,00
( dezoito mil e oitocentos reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em parcelas, atestado pela
administração, através de depósito bancário a favor da Empresa contratada, 10 (dez) dias
após apresentações das Notas Fiscais,
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

5.01.01 – Fundo Municipal de Educação
2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
01 – Educação 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:
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 SÉTIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará
o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida
a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - BA e
multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
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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.
CLÁUSULA DECIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão de Fiscalização nomeada
pela portaria 069/2021 de 04 de janeiro de 2021, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim
de eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter
preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que
for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar o abastecimento realizar o ateste das notas
fiscais/faturas correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Ba, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de
Contrato, em 2 (duas) 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-BA, 07 de abril de 2021.
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga(BA)., 07 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal

J RIBEIRO DOS SANTOS
CHURRASCARIA-ME
CNPJ/MF. 14.359.785/0001-06
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
182.176.805-15
Representante Legal
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CONTRATO N.º 0062/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
ANTONIA AGUIAR DO NASCIMENTO SANTANA-ME,
INSCRITO CNPJ/MF. 13.876.880/0001-06.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Siva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. 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 CONTRATANTE, e a Empresa: ANTONIA AGUIAR DO
NASCIMENTO SANTANA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF. 13.876.880/0001-06, Insc.
Estadual 012.719.005 ME, localizada na Rodovia BR 101 KM 426, s/n – Distrito de Travessão Camamú – Ba, Representando neste ato pelo Sr. ALOISIO BRITO SANTANA, CPF/MF.
477.494.825-04, RG. 4.707.850- SSP-BA, doravante denominado CONTRATADO, com base no
Pregão Presencial 07/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e Lei 10.520/02, e Decreto Municipal 044/2011, resolvem celebrar o presente Contrato de
Alimentação Pronta, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo n.º 056/2021,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 07/2021, pelo qual foi escolhida
a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei
10.520/01 e 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Alimentação
pronta para o consumo, para atender as necessidades da Secretaria Sec. M. de Saúde conforme
descrito na planilha.

LOTE 03 Secretaria Municipal de Saúde
Itens
1

Descrição
Refeição

Und.

Quant.

Und.

1.200,00

Valor Unit. Valor Total
23,50

Total do Lote

28.200,00
28.200,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
A execução do presente contrato será mediante as necessidades das secretarias, e o período de
vigência será de 07 de abril 31 de dezembro de 2020
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelas compras, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 28.200,00 (vinte e oito
mil e duzentos reais).
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Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em parcelas, atestado pela administração,
através de depósito bancário a favor da Empresa contratada, 10 (dez) dias após apresentações das
Notas Fiscais,
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

03.01.01 – Fundo Municipal de Saúde
2.027 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
02 – Saúde 15%

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 SÉTIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - BA e multa, de acordo com
a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente
ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA 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.
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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 NONA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DECIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão de Fiscalização nomeada pela
portaria 069/2021 de 04 de janeiro de 2021, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de
sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar o abastecimento realizar o ateste das notas fiscais/faturas
correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Ba, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga-BA, 07 de abril de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO
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CONTRATO N.º 0063/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
PATRICIA MIRANDA LIMA DOS SANTOS CNPJ:
35.232.428/0001-44
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º.
andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o
Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador 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, doravante designado
CONTRATANTE, e a Empresa: PATRICIA MIRANDA LIMA DOS SANTOS, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ/MF. 35.232.428/0001-44, localizada na Rua Operário Marcelino nº 244 –
Centro – CEP 45.500-000 – Ibirapitanga-BA, Representando neste ato pelo Sra, PATRICIA
MIRANDA LIMA DOS SANTOS CPF/MF. 222.447.708-26, RG. 54.304.636-9 SSP-BA,
doravante denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial 07/2021, e
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas na Lei 8.666/93 e suas
alterações, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 044/2011, resolvem celebrar o presente
Contrato de Alimentação Pronta, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo n.º 056/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 07/2021, pelo qual foi
escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as
disposições contidas na Lei 10.520/01 e 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de
Alimentação pronta para o consumo referente aos lote, 04 para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme descrito na planilha.

Lote 04 - Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Itens
Descrição
Und.
1 Refeição
Und.
Total do Lote

Quant.
1.000

Val. Unit
23,50

Val. Total
23.500,00
23.500,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
A execução do presente contrato será mediante as necessidades das secretarias, e o
período de vigência será de 07 de abril a 31 de dezembro de 2021
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
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Pelas aquisições, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 23.600,00 (
vinte e três mil e seiscentos reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em parcelas, atestado pela
administração, através de depósito bancário a favor da Empresa contratada, 10 (dez) dias
após apresentações das Notas Fiscais,
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

4.01.01

Atividade

2.038

SECRETARIAMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTOSOCIAL
GESTÃODASAÇÕESDASEC.DEDESENVOLVIMENTOSOCIAL


ElementodeDespesa 3.3.9.0.39.00 OUTROSERVIÇOSTERC.PESSOAJURIDICA
Fonte
00
ORDINÁRIO

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 SÉTIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará
o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida
a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - BA e
multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
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§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
CLÁUSULA 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.
CLÁUSULA DECIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão de Fiscalização nomeada
pela portaria 069/2021 de 04 de janeiro de 2021, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim
de eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter
preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que
for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar o abastecimento realizar o ateste das notas
fiscais/faturas correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Ba, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de
Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença
de duas testemunhas.
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Ibirapitanga(BA)., 07 de abril de 2021

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, 07 de abril de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal

PATRICIA MIRANDA LIMA DOS SANTOS
CNPJ/MF. 35.232.428/0001-44
PATRICIA MIRANDA LIMA DOS SANTOS
CPF/MF. 222.447.708-26
Representante Legal
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CONTRATO Nº. 0064/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E,
DO OUTRO LADO, MIRACI DA CONCEIÇÃO SANTOS
CNPJ/MF. 22.224.112/0001-45

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 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, doravante designado
CONTRATANTE, e a Empresa: MIRACI DA CONCEIÇÃO SANTOS - MEI, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ/MF. 22.224.112/0001-45, localizada na rua Manoel Martins de Brito, 680 –
Centro - CEP 45.500-000, Ibirapitanga – Bahia, representando neste ato pela Sra. MIRACI
DA CONCEIÇÃO SANTOS, portadora do RG. 09.619.408-16 SSP-BA, inscrita no CPF/MF.
015.891.345-08, doravante denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial N°
07/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas na Lei 8.666/93
e suas alterações, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 044/2011, resolvem celebrar o
presente Contrato de Alimentação Pronta, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo n.º 056/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº. 07/2021, pelo qual foi
escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as
disposições contidas na Lei 10.520/01 e 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de
Alimentação pronta para o consumo referente aos Lotes 05 para atender as necessidades
das Secretarias de Administração e Saúde, conforme descrito na planilha.
LOTE 05 - Secretaria de Governo e Sec. de Agricultura
Itens
1

Descrição
Refeição

Und.

Quant.

Und.

800

Valor Unit.
23,50

Valor Total
18.800,00
18.800,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
A execução do presente contrato será mediante as necessidades das secretarias, e o
período de vigência será de 07 de abril a 31 de Dezembro de 2021.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelas aquisições, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 18.800,00
(dezoito mil e oitocentos reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em parcelas, atestado pela
administração, através de depósito bancário a favor da Empresa contratada, 10 (dez) dias
após apresentações das Notas Fiscais,
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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

2.04.01

Atividade

2.003

Unidade

2.08.01

Atividade

2.057

SECRETARIAMUNICIPALDEGOVERNO

GESTÃODASAÇÕESDASECRETARIADEGOVERNO
3.3.9.0.39.00
ElementodeDespesa
OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROPESSOAJURÍDICA
Fonte
00
ORDINÁRIO
SECRETARIAM.DEAGRICULTURA,DESENV.RURALEMEIOAMBIENTE
GESTÃODASAÇÕESDASECRETARIAM.DEAGRICULTURA,DESENV.
RURALEMEIOAMBIENTE

ElementodeDespesa 3.3.9.0.39.00 OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROPESSOAJURÍDICA
Fonte
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 SÉTIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará
o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida
a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - BA e
multa, de acordo com a gravidade da infração.

§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
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§ 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.
CLÁUSULA DECIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão de Fiscalização nomeada
pela portaria 069/2021 de 04 de janeiro de 2021, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim
de eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter
preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que
for necessário.
§3º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Bahis, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de
Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença
de duas testemunhas.
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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, 07 de abril de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 07 de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal

MIRACI DA CONCEIÇÃO SANTOS - MEI
CNPJ/MF. 22.224.112/0001-45
MIRACI DA CONCEIÇÃO SANTOS

CPF/MF. 015.891.345-08
Representante Legal
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CONTRATO Nº 0065/2021

CONTRATO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO
LADO, A EMPRESA J. DE O. RIOS –ME.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, 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, doravante designado CONTRATANTE, e do outro lado, e a
Empresa: J. DE O. RIOS -ME, Inscrito no CNPJ/MF. 29.399.727/0001–75, com sede na Avenida
Itabuna, 1.668, Sala A, Centro CEP 45.653-160 município de Ilhéus – Bahia, representado pelo
Sr.º JOEZEM DE OLIVEIRA RIOS, Inscrito no CPF/MF. 526.605.595-20 e RG. 517361280 SSP –
BA, residente e domiciliado a Rua J, 203, Apartamento 302 no Bairro Jardim Vitória na cidade de
Itabuna – Bahia, doravante denominado CONTRATADO, com base na Carta Convite n.º

09/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo n.º 057/2021, firmam o presente contrato mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui o objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E
PROTETORES, conforme especificações e quantitativos descritos na planilha anexa, a qual é
parte integrante deste Contrato:
1.2 Quanto ao quantitativo, esclarece-se que só será pago o que efetivamente for fornecido sem
obrigatoriedade de aquisição total.
1.3 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, mediante termo de aditamento, com base no § 1º do art. 65, da Lei Federal
nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO
2.1 Os produtos a serem entregues deverão observar rigorosamente as especificações e
condições estabelecidas no ato de convocação e serão recebidos por Comissão de Recebimento
designada pela CONTRATANTE.
2.1.1 A CONTRATADA deverá entregar os produtos no Almoxarifado Central da Prefeitura do
Município de Ibirapitanga, situado a Praça Grande Loja Unida da Bahia, s/n na sede do município
próximo a Câmara de Vereadores ou em outro local indicado pelo setor de compra na requisição
de fornecimento.
2.2 O fornecimento do produto será feito de forma PARCELADA e os pedidos serão feitos
mediante “REQUISIÇÕES” a serem emitidas pela unidade requisitante.
2.2.1 Se a Comissão de Recebimento verificar que o material entregue não está de acordo com o
objeto do contrato, deverá devolvê-lo imediatamente à CONTRATADA, mediante documento
comprobatório, que deverá substituí-lo sob pena da aplicação das penalidades.
2.2.2 Excepcionalmente, desde que de interesse da CONTRATANTE, devidamente justificado no
respectivo processo, o prazo de entrega dos produtos poderá sofrer prorrogações.
2.3 O recebimento provisório ou definitivo não exime a CONTRATADA e sua responsabilidade, na
forma da Lei, pela qualidade dos produtos.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O preço global deste contrato é de R$ 173.851,00 (cento e setenta e três mil oitocentos e
cinquenta e um reais), conforme consta da proposta apresentada pela CONTRATADA no
respectivo processo licitatório, devidamente homologado pelo Chefe do Executivo.
3.2 O preço estabelecido é fixo e não sofrerá qualquer reajuste; porém, para restabelecer a relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da
CONTRATANTE, para a justa remuneração do fornecimento e objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área
econômica extraordinária e extracontratual, poderá a CONTRATANTE rever e alterar o valor
contratual, mediante requerimento escrito da CONTRATADA, contendo JUSTIFICATIVA
circunstanciada e comprovada com documentos idôneos.
3.3 O pagamento será feito através transferência bancaria em favor da CONTRATADA.
3.3.1 O pagamento será feito no 5º (quinto) dia útil, após a entrega do objeto, mediante
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhado do aceite da Comissão de Recebimento do
bem adquirido.
3.4 Se a CONTRATANTE vier a atrasar o pagamento dos valores apresentados nas respectivas
faturas, sobre o valor a ser recebido pela CONTRATADA incidirá correção monetária, pelo índice
IPCA divulgado pelo IBGE.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS
4.1 O presente contrato terá vigência de 07 de abril a 31 de dezembro de 2021; havendo
necessidade pública, devidamente justificada, poderá ter seu prazo prorrogado nos termos
previstos no art. 57 da Lei de licitações 8.666/93, tudo mediante instrumento de ADITAMENTO.
4.2 Os produtos deverão ser entregues, no prazo de 03 (três) dias, contado a partir da data de
emissão da requisição, e no caso de substituição a CONTRATADA deverá fazê-la no prazo de 03
(três) dias.
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA
5.1 As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta das seguintes
unidades orçamentárias:
DotaçõesOrçamentarias
Pneus
Unidade
Atividade
ElementodeDespesa
Fonte

3.01.01
FUNDOMUNICIPALDESAÚDE
2.027
GESTÃODASAÇÕESDOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%
3.3.9.0.30.00 MATERIALDECONSUMO
02
SAUDE15%

Unidade

4.01.01

Atividade

2.038

SECRETARIAMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTOSOCIAL
GESTÃODASAÇÕESDOSSERVIÇOSDASEC.DEDESENVOLVOMENTO
SOCIAL

ElementodeDespesa 3.3.9.0.30.00 MATERIALDECONSUMO
Fonte
00
Ordinários
Unidade

4.01.02

FUNDOMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL
MANUTENÇÃODASAÇÕESDOBLOCODEGESTÃODOSUASIGD
Atividade
2.077
SUAS
ElementodeDespesa 3.3.9.0.30.00 MATERIALDECONSUMO
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Fonte
Unidade

29



2.07.01

SECRETARIAMUNICIPALDEINFRAESTRUTURA

GESTÃODASAÇÕESDOSSERV.DASECRETARIADEOBRASE
SERVIÇOSURBANOS
ElementodeDespesa 3.3.9.0.30.00 MATERIALDECONSUMO
Fonte
00
Ordinários
Atividade

2.050

Unidade

2.08.01

SEC.MUNICIPALDEAGRICULTURA,DESENV.RURALEMEIO
AMBIENTE

GESTÃODASAÇÕESDASECRETARIADEAGRICULTURADESENV.
RURALEMEIOAMBIENTE
ElementodeDespesa 3.3.9.0.30.00 MATERIALDECONSUMO
Fonte
00
Ordinários
Atividade

2.057

Unidade

2.01.01

Atividade

2.006

SEC.MUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO

GESTÃODASAÇÕESDASECRETARIADEADMINISTRAÇÃO
ElementodeDespesa 3.3.9.0.30.00 MATERIALDECONSUMO
Fonte
00
Ordinários
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1 Compete à CONTRATANTE:
6.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato e comunicar à CONTRATADA toda e
qualquer ocorrência relacionada com a execução do contrato; e
6.1.2 Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições e nos prazos pactuados.
6.2 Compete à CONTRATADA:
6.2.1 Efetuar a entrega dos bens de acordo com as especificações e condições estipuladas no
instrumento convocatório e comunicar à CONTRATANTE os motivos que impossibilite o seu
cumprimento;
6.2.2 Assumir todos e quaisquer ônus referentes a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, e por todas as demais despesas resultantes da execução do presente contrato; e
6.2.3 Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução contratual.
6.3 Na infringência ao disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 8666/93, obedecerá as seguintes
sanções. 6.3.1 O atraso injustificado na execução do objeto a CONTRATADA, sem prejuízo do
disposto no § 1º do art. 86 da Lei 8666/93, sujeitará à multa de mora, calculado por dia de atraso
da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
6.3.1.1 atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
6.3.1.2 atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2%(dois por cento) ao dia.
6.3.2 Pela Inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar as seguintes sanções:
6.3.2.1 advertência;
6.3.2.2 multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
6.3.2.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 6.3.2.4 declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do disposto no inc. IV do art. 87 da Lei
Federal 8666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
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7.1 Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias no Diário Oficial da Comuna de Ibirapitanga, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas
do Estado da Bahia, para conhecimento.
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO
8.1 Constituem motivo rescisão do contrato:
8.1.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
8.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
8.1.3 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do objeto, nos prazos estipulados;
8.1.4 O atraso injustificado no início da execução do contrato;
8.1.5 A paralisação da execução do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração;
8.1.6 A subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas
no instrumento convocatório e no contrato;
8.1.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
8.1.8 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei 8.666/93;
8.1.9 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
8.1.10 A dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
8.1.11 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.12 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
8.1.13 A supressão, por parte da Administração, do objeto do contrato, acarretando modificação do
valor inicial do contrato, além do limite permitido no § 1º. do art. 65 da Lei 8666/93;
8.1.14 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas,
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja
normalizada a situação.
8.1.15 O atraso superior a noventa (90) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes da execução do contrato, ou parcelas destas, já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
8.1.16 A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do
contrato, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais especificadas no projeto; e
8.1.17 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
8.2 A rescisão do contrato poderá ser:
8.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos itens
8.1.1 a 7.1.12 e 7.1.17;
8.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração; e
8.2.3 Judicial, nos termos da legislação.
8.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
8.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 7.1.12 a 7.1.17, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
caso em que terá direito a:
Página 4 de 6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1BT3I2RD0Z8WJQ1WFEYZWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Terça-feira
11 de Maio de 2021
49 - Ano - Nº 2598

Serviço Público Municipal

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

8.4.1 Devolução da garantia;
8.4.2 Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e
8.4.3 Pagamento do custo da desmobilização.
8.5 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo.
CLÁUSULA NONA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
9.1 A rescisão de que trata o item 7.2.1, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei nº. 8.666/93:
9.1.1 A sanção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da administração;
9.1.2 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do contrato, necessários a sua continuidade na forma do inc. V do art. 58 da Lei
8666/93; 8.1.3 Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidas;
9.1.4 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração;
9.2 Aplicação das medidas previstas nos itens 8.1.1 e 8.1.2 fica a critério da Administração, que
poderá dar continuidade aos serviços, por execução direta ou indireta.
9.3 É permitido à Administração, no caso de concordata da CONTRATADA, manter o contrato,
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
9.4 A rescisão de que trata o item 7.1.4 permite à Administração, a seu crédito, aplicar a medida
prevista no item 8.1.1.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
10.1 As partes deverão obedecer além das cláusulas e condições pactuadas neste contrato, as
regras definidas no instrumento convocatório da Carta Convite n.º 09/2021, autorizado pelo

despacho constante do Processo Administrativo n.º 057/2021 e disposições da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
11.1 O presente contrato, além de suas cláusulas, será também regido pela Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1.993, e, nos casos omissos, pelo Direito Geral, inclusive o Código Civil
Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
12.1 A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela
administração através da portaria 069/2021 de 04 de janeiro de 2021, onde seus membros fará a
fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de
eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar a compra dos produtos realizar o ateste das notas
fiscais/faturas correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIAS
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13.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum
Produto seja rejeitado pelas áreas de inspeção da Contratante, a mesma se compromete a
substituí-lo imediatamente e sem ônus para as Contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
14.1 Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias no Diário Oficial da Comuna de Ibirapitanga, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas
do Estado da Bahia, para conhecimento.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
15.1 A empresa CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e
qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do
contrato, algum documento perder a validade.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DO FORO
16.1 Fica eleito o foro da Comarca de ubatã- Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste
contrato, que não poderá ser objeto de transferência ou subcontratação. E, por estarem de acordo
com a presente avença, assinam-na em três vias, contendo rubrica das partes em todas as folhas

Ibirapitanga - Bahia, 07 de abril 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, 07 de abril de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

J. DE O. RIOS –ME
CNPJ/MF. 29.399.727/0001 – 75
JOEZEM DE OLIVEIRA RIOS
Representante Legal

Município de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:
1____________________________________ 2____________________________________
RG:
RG:
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CONTRATO N.º 0070/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
– BAHIA, E, DO OUTRO LADO, EMPRESA: JOSELBERTO
CAETANO LIMA – ME - CNPJ/MF. 10.598.773/0001-75.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. 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, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa:
JOSELBERTO CAETANO LIMA - ME, pessoa jurídica Inscrito no CNPJ/MF. 10.598.773/0001-75,
localizada na Av. Alexandre Quinto, 63 Bairro ACM CEP 45.500-000 Município de Ibirapitanga –
Bahia, neste ato representado pelo Sr. JOSELBERTO CAETANO LIMA portador do RG 08.966.43530 SSP/BA e CPF 879.187.575-72, doravante denominado CONTRATADO, com base no pregão
presencial
nº 05-2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo n.º 052/2021 homologado em 14 de abril de 2021, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade pregão
presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob nº 05/2021, pelo qual foi escolhida
a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei
no 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente, contratação de empresa especializada para manutenção quando se
fizer necessário em freezer, Refrigerador Bebedouro e armários a camas hospitalares pertencentes
ao município. Alocados nas diversas secretarias: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e
Administração. Conforme planilha anexa a qual é parte integrante desse contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO
Os serviços serão executados de forma parcelada conforme solicitação da Contratante partir da
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 335.140,00 (trezentos e trinta e cinco
cento e quarenta reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em parcelas, atestado pela administração,
mediante apresentações das Notas Fiscais tipo DANF, na conta 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:

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro – Ibirapitanga - Bahia
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Unidade

2.05.01

Atividade

2.006

GESTÃODASAÇÕESDASECRETARIADEADMINISTRAÇÃO

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA

00

Ordinários

Unidade

5.01.01

FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO

Atividade

2.013

MANUTENÇÃODOFUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA

01

EDUCAÇÃO25%

Unidade

3.01.01

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%

Atividade

2.027

GESTÃODASAÇÕESDOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA

02

FUS15%

Unidade

4.01.01

Atividade

2.038

SECRETARIAMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTOSOCIALSEDES
GESTÃODASAÇÕESDOSSERVIÇOSDASEC.DEDESENVOLVOMENTO
SOCIAL

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA

00

Ordinários

SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO







CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de prestação de serviços de manutenção com
fornecimento de peças de reposição, 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 na prestação dos serviços e corrigi-los;;
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) fiscalizar a execução dos 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;
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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.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência de 14 de abril a 31 de dezembro de 2021, podendo
ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo amparado no Art. 57 da
Lei 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA compromete-se a oferecer os seguintes prazos de garantia:
a) manutenção corretiva e preventiva: 90 (noventa) dias a contar a partir da entrega dos serviços;
b) Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada por escrito e
deverá providenciar o reparo no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação, sem
qualquer ônus para a Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços ora contratados serão realizados por
uma comissão nomeada pela administração que atuarem em conjunto ou isoladamente os quais
serão credenciados perante à Contratada, de acordo com o art. 67 da Lei n. 8.666/93, cabendo-lhe:
a) notificar a CONTRATADA quando constatada alguma irregularidade na execução deste Contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
b) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e/ou peças, executados e fornecidos em desacordo com
o Contrato;
c) atestar as notas fiscais originadas em decorrência da presente relação contratual, no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do respectivo documento fiscal, e
encaminhá-las para pagamento;
14.2 - A CONTRATADA deverá atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, não
implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade praticada na execução do
contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
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Fica eleito o foro do Município de ubatã - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
Ibirapitanga - Bahia, 14 de abril 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, 14 de abril de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Município de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

JOSELBERTO CAETANO LIMA - ME,
CNPJ/MF. 10.598.773/0001-75
JOSELBERTO CAETANO LIMA
Contratado
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CONTRATO N.º 0071/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE,
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
EMPRESA: ADELIRIO MARQUES DA SILVA – ME CNPJ/MF. 10.558.107/0001-03.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n
- 1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
– Sr. 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, doravante designado
CONTRATANTE, e a Empresa: ADELIRIO MARQUES DA SILVA - ME, pessoa jurídica
Inscrito no CNPJ/MF. 10.558.107/0001-03, localizada na Rua Nossa Senhora do Carmo, 14
– Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo Sr. ADELIRIO
MARQUES DA SILVA portador do RG 181485494 SSP/BA e CPF 092.609.605-25,
doravante denominado CONTRATADO, com base no pregão presencial nº 05-2021, e
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem
celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo n.º 052/2021 homologado em 14 de abril de 2021, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade pregão
presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob nº 05/2021, pelo qual foi
escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as
disposições contidas na Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente, contratação de empresa especializada para manutenção
quando se fizer necessário em condicionador de ar, Maquina de lavar e fogões industriais
pertencentes ao município. Alocados nas diversas secretarias: Educação, Saúde,
Desenvolvimento Social e Administração.
Itens
01 Arruela

Material

Und.

Quant.

ValorUnit.

ValorTotal

und

250

0,45

112,50

02

Bucha

und

250

0,36

90,00

03

Capacitor P/ Split

und

150

45,00

6.750,00

04

Compressor 1/3 p/ Freezer

und

35

585,00

20.475,00

05

Compressor 1/5 p/ Refrigerador
Correia p/ Maquina de Lavar Roupas Industrial A
60 e B 71

und

35

540,00

18.900,00

und

35

27,00

06
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07

Esponjoso

m

250

3,15

787,50

08

Motor de Ventilador p/ Split

und

150

144,00

21.600,00

09

Parafusos

und

250

1,08

270,00

10

Placa Eletrônica para Split

und

110

234,00

25.740,00

11

Placa Eletrônica P/ Maquina de lavar Industrial

und

110

225,00

24.750,00

12

Protetor p/ Split

und

200

40,50

8.100,00

13

Queimador p/ Fogão Industrial

par

200

54,00

10.800,00

14

Suporte p/ Ar Split

und

200

40,50

8.100,00

15

Tubos 1/2 Metro

m

300

13,50

4.050,00

16

Tubos 1/4 Metro

m

300

10,80

3.240,00

17

Tubos 3/8 Metro

m

300

14,40

4.320,00

18

Tubos 5/8 Metro

m

300

18,00

5.400,00
164.430,00

Total

Serviços
Itens

serviços

Und.

Quant.

01

Instalação Ar Split

und

34

02

Manutenção em Ar Condicionado

und

80

03

Manutenção de Maquinas de Lavar Roupa Industrial

und

12

04

Manutenção dos Fogões Industriais

und

60

05

Manutenção em Refrigerador

und

56

06

Carga de Gás em Ar Condicionado

und

120

ValorUnit.

ValorTotal

162,00

5.508,00

81,00

6.480,00

81,00

972,00

80,90

4.854,00

81,00

4.536,00

171,00

Total

20.520,00
42.870,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO
Os serviços serão executados de forma parcelada conforme solicitação da Contratante partir da assinatura
do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 207.300,00 (duzentos e sete mil e trezentos reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em parcelas, atestado pela administração, mediante
apresentações das Notas Fiscais tipo DANF, na Agencia: 2113-X e conta corrente: 18.624-4 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:
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Unidade

2.05.01

SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO

Atividade

2.006

GESTÃODASAÇÕESDASECRETARIADEADMINISTRAÇÃO

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA

00

Ordinários

Unidade

5.01.01

FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO

Atividade

2.013

MANUTENÇÃODOFUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA

01

EDUCAÇÃO25%

Unidade

3.01.01

FUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%

Atividade

2.027

GESTÃODASAÇÕESDOFUNDOMUNICIPALDESAÚDE15%

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA

02

FUS15%

Unidade

4.01.01

Atividade

2.038

SECRETARIAMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTOSOCIALSEDES
GESTÃODASAÇÕESDOSSERVIÇOSDASEC.DEDESENVOLVOMENTO
SOCIAL

ElementodeDespesa
Fonte

3.3.9.0.39.00

OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROSPESSOAJURÍDICA

00

Ordinários







CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de prestação de serviços de manutenção com
fornecimento de peças de reposição, 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 na prestação dos serviços e corrigi-los;;
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) fiscalizar a execução dos 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.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e
multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso 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.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência de 14 de abril a 31 de dezembro de 2021,
podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo
amparado no Art. 57 da Lei 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA compromete-se a oferecer os seguintes prazos de garantia:
a) manutenção corretiva e preventiva: 90 (noventa) dias a contar a partir da entrega dos
serviços;
b) Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada por
escrito e deverá providenciar o reparo no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da
notificação, sem qualquer ônus para a Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços ora contratados serão
realizados por uma comissão nomeada pela administração que atuarem em conjunto ou
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isoladamente os quais serão credenciados perante à Contratada, de acordo com o art. 67 da
Lei n. 8.666/93, cabendo-lhe:
a) notificar a CONTRATADA quando constatada alguma irregularidade na execução deste
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
b) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e/ou peças, executados e fornecidos em
desacordo com o Contrato;
c) atestar as notas fiscais originadas em decorrência da presente relação contratual, no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do respectivo documento
fiscal, e encaminhá-las para pagamento;
14.2 - A CONTRATADA deverá atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização,
não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade
praticada na execução do contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de ubatã - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de
Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença
de duas testemunhas.
Ibirapitanga - Bahia, 14 de abril 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, 14 de abril de 2021
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Município de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

ADELIRIO MARQUES DA SILVA – ME
CNPJ/MF10.558.107/0001-03
Contratado

TESTEMUNHAS
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CONTRATO N.º 0072/2020
CONTRATO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO, EMPRESA:
STOP GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CNPJ/MF.
22.857.324/0001-83.

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 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: STOP GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no- CNPJ/MF. 22.857.324/0001-83, localizada na Praça Vanda Lemos Barcelos, s/n – Bairro ACM –
CEP. 45.500-000 – Município de Ibirapitanga - Bahia, representando neste ato pelo Sr. Marcos dos Santos Bispo,

portador do RG: 863886302 - SSP-BA, Inscrito no CPF/MF: 635.377.965-87, residente e domiciliado na Avenida
Presidente Médice Bairro ACM – Município de Ibirapitanga – Bahia, denominado CONTRATADO, com base na
Dispensa de Licitação n.º 0031/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Serviços, autorizado pelo despacho constante do
Processo Administrativo n.º 0074/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Dispensa de Licitação,
tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob n.º 0031/2021, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei no 8.666/93 e suas
alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Empresa Especializada para os Serviços Confecção de 35M² de
Adesivos informativos da Secretaria de Desenvolvimento Social, destinados a manutenção da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social deste Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os serviços serão executados a partir do dia de assinatura do contrato até o dia 15 de Abril de 2021 ate 31 de
Dezembro de 2021.
O presente instrumento de contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por
convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelo os serviços prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 2.500,50(Dois mil
quinhentos reais e cinquenta centavos 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

4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL
3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
00 - ORDINARIOS
2.500,50

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:
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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, 15 de Abril de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 15 de Abril de 2021

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

STOP GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ/MF. 22.857.324/0001-83

MARCOS DOS SANTOS BISPO
CPF/MF: 635.377.965-87
Contratado

Testemunhas:

1)_____________________________________
CPF/MF:

2) __________________________________
CPF/MF:
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CONTRATO N.º 0073/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
EMPRESA: FM SEGURANÇA ELETRONICA – FÁBIO MOACYR DA
SILVA BOMFIM - CNPJ/MF. 17.722.568/0001-19.

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, 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: FM SEGURANÇA ELETRONICA – FÁBIO MOACYR DA SILVA
BOMFIM, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ/MF. 17.722.568/0001-19, Localizada na Rua
Esperança, 35 – Sinval Palmeira – CEP. 45.611-846 - Município de Itabuna – Bahia, neste ato representado
pelo Sr. Fabio Moacyr da Silva Bomfim, portador do RG. 321070216 – SSP-BA, inscrito no CPF/MF.
433.409.895-91, doravante denominado CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação nº. 0032/2021,
e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
Contrato de Fornecimento de Câmara de Monitoramento, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo nº. 0075/2021, 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. 0032/2021, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei no 8.666/93 e suas
alterações posteriores:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Empresa Especializada para a Aquisição de Câmara de
Monitoramento de Sistema de Segurança, na Área do Hospital Municipal Dr. Edvaldo Magalhaes Nascimento,
na Sede deste Município, para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
As compras serão entregues mediante solicitação do setor de compras.
O presente instrumento de contrato terá vigência do dia 19 de Abril de 2021 ate 31 de Dezembro de 2021 com
entrega imediata ou parcelada dos produtos de acordo a necessidade da administração, podendo ser renovado
por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelas compras, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 16.900,00(Dezesseis mil
novecentos reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado mediante a entrega e atestado pela administração,
mediante apresentações das Notas Fiscais tipo DANF, na Agencia bancaria e conta corrente 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:

03.01 – Secretaria Municipal de Saúde
2.027 – Gestão das Ação do Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.00 – Equipamento e material permanente
02 – Saúde 15%
R$ 13.010,00
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Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:
Valor:

03.01 – Secretaria Municipal de Saúde
2.027 – Gestão das Ação do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.00 – Material de consumo
02 – Saúde 15%
R$ 3.890,00

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento, 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.
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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.
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, 19 de Abril de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 19 de Abril de 2021

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

FÁBIO MOACYR DA SILVA BOMFIM
CNPJ/MF. 17.722.568/0001-19
Fabio Moacyr da Silva Bomfim
CPF/MF. 433.409.895-91
Contratado

Testemunhas:

1)_____________________________________
RG:

2) __________________________________
RG:
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a apresentad
da pela
CONTR
RATADA, ten
ndo sido obse
ervadas as disposições
d
contidas
c
na Lei
L 14.039/20 e 8.666/93
3 e suas alterações
posterio
ores.
CLÁUS
SULA SEGUN
NDA – DO OBJETO
O
Constitu
ui objeto do presente
p
a Contratação
C
de Empresa
a Especializa
ada na Presta
ação de Serv
viços na Ela
abora e
Assesso
oria no Plane
ejamento Pú
úblico da LDO
O (Lei de Diretrizes Orç
çamentária)), para exerc
cicio de 2022
2, LOA
(Lei de Orçamentá
ária Anual), para
p
o exerccicio de 2022
2 e PPA (Pla
ano Plurianu
ual), para o quatrienio de
e 2022
a 2025, neste Municcípio, conform
me Processo de Inexigiibilidade N˚ 005/2021.
CLÁUS
SULA TERCE
EIRA – E DA
A EXECUÇÃ
ÃO
Os Servviços de Assessoria e Co
onsultoria Té
écnica Contábil de acordo
o com vistas aos atendim
mentos das normas
n
básicas a Lei Federal Nº 4.320/6
64 e Lei com
mplementar Nº
N 101/00 e outras
o
de nattureza Financeira.
SULA QUART
TA – DO VA
ALOR E FOR
RMA DE PAG
GAMENTO
CLÁUS
Pelo oss Serviços prrestados, aC
CONTRATAN
NTEpagará aCONTRATA
a
ADA, a título
o dos Serviç
ços Especializados
a imporrtância Estim
mada de R$ 45.000,00(Qu
4
uarenta e ciinco mil rea
ais), sendo o valor de R$
$15.000,00(Q
Quinze
mil reaiis),referente árealização de cada ativvidade, consttantes no ob
bjeto do prese
ente contrato
o.
CLÁUS
SULA QUINT
TA - Das Dottações orçamentárias
As desp
pesas decorrrentes deste instrumento
o de Contrato
o correrão po
or conta da Lei Orçamen
ntária do Município
de Ibirapitanga à conta da seguiinte program
mação:
Unidade
e Orçamentárria: 2.06.01 – SECRETARIA
A MUNICIPAL
L DE FINANÇ
ÇAS - SEFIN
Atividad
de/Projeto: 2.0
009 – Gestão
o das Ações da
d Secretaria de Finanças
s
Código: 3.3.90.35.00 – Serviços Consultoria
C
Fonte de
e Recursos: 00
0 – Ordinários
Valor: 45
5.000,00

CLÁULA SEXTA - DAS
D
OBRIG
GAÇÕES DA
AS PARTES
Do conttratado:
a) Execcutar o objeto
o da forma ajustada;
a
PREFEITUR
RA MUNICIPAL DE IBIRAPITA
ANGA - PMI
Praça Manoel Jorge e Silvva, s/n, Centro – CEP: 45.500-0
000 -Ibirapitanga – Bahia
E-mail: admgovernodo
a
opovo.ct@gma
ail.com
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b) Aten
nder aos en
ncargos trabalhistas, pre
evidenciários
s, fiscais e comerciais decorrentes
s da execuçção do
presente contrato;
nter durante toda
t
a execu
ução do conttrato, compatibilidade com
m as obrigaçções por ele (a) assumidas;
c) Man
e) Mantter 01(Um) funcionário
f
no Município para lançar e liquidar os processos d
de emprenho
os/pagemnto
os
Da conttratante:
a) Além
m das naturalm
mente decorrrentes do prresente contrrato, constitu
uem obrigaçõ
ões do CONT
TRATANTE:
b) Paga
ar o valor con
nstante na cláusula terce
eira e quarta do presente contrato;
c) Dar a (o) Contra
atada (o) ass condições necessárias
s a garantir a execução
o de Contra
ato, o que in
nclui o
ento das desspesas com o transporte
e, alimentaçã
ão e hosped
dagem fora d
da Sede do Município, quando
q
pagame
estiver acompanhando o Cheffe do Poderr Executivo para audiên
ncias, reuniõ
ões e/ou ev
ventos que exijam
gem de naturreza jurídica.
abordag
d) Para
a execução dos serviço
os objeto de
esta licitação
o, a contrata
ante deverá
á colocar a disposição do (a)
contrata
ado (a), qua
ando estiverr em suas dependência
as equipame
entos de in
nformática co
om os prog
gramas
instalados e dispon
níveis para acessar os bancos de dados, Serrvidores resp
ponsáveis pela execuçã
ão dos
ações neces
ssárias correllatas à execu
ução do obje
eto desta Licitação.
serviçoss pertinentess e documentos e informa
CLÁUS
SULA SETIM
MA - DO ACO
OMPANHAM
MENTO E DA
A FISCALIZA
AÇÃO
O acom
mpanhamento e a exxecução do
o presente CONTRATO
O ficará a cargo da COMISSÃO
O DE
FISCAL
LIZAÇÃO DE
E CONTRAT
TOS, nomea
ada através da
d Portaria N˚. 069/202
21 de 04 de Janeiro de
e 2021,
nos term
mos do art. 67
6 da Lei 8.666/93.
A comisssão designada anotará
á em registro
o próprio tod
das as ocorrrências relacionadas co
om a execuçção do
objeto do
d presente CONTRATO
C
O, sendo-lhe assegurada
a
à prerrogativva de:
a) fiscallizar e atesta
ar a realizaçã
ão dos serviçços elencado
os no objeto do presente CONTRATO
O;
b) comu
unicar eventuais falhas na
n realizaçã
ão do objeto do presente
e CONTRAT
TO, cabendo
o a CONTRA
ATADA
adotar as
a providenccias necessárias;
c) garan
ntir a CONTR
RATADA tod
da e qualque
er informação
o sobre ocorrrências ou ffatos relevan
ntes relaciona
ados a
prestaçã
ão dos serviçços descritoss no objeto do
d presente CONTRATO
C
O;
d) emitir pareceress em todos os atos da
a Administra
ação relativo
os à execuçção do conttrato, em esspecial
ões de sançõ
ões e alteraçções do mesm
mo.
aplicaçõ
8.3. A fiscalização
o exercida pela CONT
TRATANTE não excluirá ou redu
uzirá a res
sponsabilidad
de da
RATADA pela
a completa e perfeita exe
ecução do ob
bjeto contratu
ual.
CONTR
CLÁUS
SULA OITAV
VA - DAS PENALIDADES
S
O descu
umprimento, parcial ou total, de qualquer das clá
áusulas conttidas no contrato sujeitarrá o Contrata
ado às
sançõess previstas na Lei Fede
eral n.º. 8.66
66/93 e sua
as alteraçõess, garantida a prévia e ampla defesa em
processso administra
ativo.
§ 1º - A inexecuçã
ão parcial ou
u total do Contrato ense
ejará a susp
pensão ou a imposição da declaraçção de
inidoneiidade para licitar e con
ntratar com o Município
o de Ibirapita
anga - Bahiia e multa, de acordo com a
gravidad
de da infraçã
ão.
§ 2º - A multa será graduada
g
de acordo com
m a gravidade
e da infração
o, nos seguin
ntes limites máximos:
m
% (três décimo
os por cento
o) ao dia, até o trigésimo dia de atraso
o na entrega
a do objeto;
I - 0,3%
II - 0,7%
% (sete déccimos por ce
ento) ao dia
a de atraso na entrega do objeto, por cada dia
a subseqüente ao
trigésim
mo.
§ 3º - O valor das multas
m
será, obrigatoriam
mente, deduz
zido do paga
amento do o
objeto entreg
gue com atra
aso, ou
de outro
os créditos, relativo
r
ao mesmo
m
Contra
ato, eventualmente existentes.
§ 4º - As
A multas prrevistas nestta cláusula não
n
têm cará
áter compen
nsatório e o seu pagame
ento não eximirá o
Contrata
ado da respo
onsabilidade
e de perdas e danos deco
orrentes das infrações co
ometidas.
CLÁUS
SULA NONA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃ
ÃO
Reconh
hecidos os direitos
d
da Administração
A
o, previstos nos Arts. 77
7 a 80 da L
Lei Federal n.º.
n 8.666/93
3, este
Contrato
o poderá serr rescindido ainda:
a
I - pela inad
dimplência de
d uma das partes ao pa
actuado nesste termo, de
e tal forma que
q não sub
bsistam
ões para a co
ontinuidade do
d mesmo;
condiçõ
II - pela sup
perveniência de eventos que impeça
am ou tornem
m inconvenie
ente o pross
seguimento de
d sua
ão.
execuçã
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Parágra
afo único. Ass partes pode
erão, também
m, alterar ess
se instrumen
nto de Contra
ato, através de
d Termo Ad
ditivo a
ele, ond
de se observvem as regra
as previstas na legislaçã
ão contratua
al específica sobre o ass
sunto, assim
m como
prorrogá
á-lo quando do seu venccimento.
CLÁUS
SULA DECIM
MA - COBRA
ANÇA JUDIC
CIAL
As impo
ortâncias devvidas pela Contratada
C
se
erão cobrada
as através de
e processo d
de execução
o, constituind
do este
Contrato
o, título execcutivo extra judicial,
j
resssalvada a co
obrança diretta, mediante retenção ou
u compensaçção de
créditoss, sempre que possível.
SULA DECIM
MA PRIMEIR
RA - da vigên
ncia
CLÁUS
O prese
ente instrume
ento de contrrato terá vigê
ência de 19d
de Abril de 2021
2
a 31 de
e Dezembro de 2021, po
odendo
ser reno
ovado por co
onvenção da
as partes, consubstanciad
da em Term
mo Aditivo resspeitando o disposto
d
no art. 65
da Lei 8.666/93.
8
SULA DÉCIM
MA SEGUNA
ADA - Do Foro
CLÁUS
Fica ele
eito o foro do
o Município de Ubata - Bahia, em detrimento
d
de
e qualquer o
outro por ma
ais privilegiad
do que
seja, pa
ara dirimir quaisquer dúvidas relativass ao presente
e Contrato.
Assim, por
p estarem justas e ace
ertadas, subsscrevem as partes
p
o pressente Termo
o de Contrato
o, em 03 (três) vias
de iguall teor e forma
a, dando-o como
c
bom e valioso,
v
na presença
p
de duas testem
munhas.
PUBLIC
CAÇÃO
Nos te
ermos do único Art.
A 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEIT
TURA MUNICIPA
AL DE IBIRAPIITANGA, public
ca o presente
contratto em local apro
opriado, para qu
ue seja dado o fiel
f cumprimento
o pra produção dos seus efeito
os de direito.
Prefeittura Municipal de
d Ibirapitanga - Bahia, 19 de Abril
A
de 2021.

_________________
________________
S
SETORDEPU
UBLICAÇÃO

Ibirapitan
nga - Bahia, 19 de Abril de 2021

PRE
EFEITURA MUNICIPAL
M
D IBIRAPIT
DE
TANGA
CNPJ/M
MF 13.846.75
53/0001-64
Junils
son Gomes Batista
CPF//MF.496.755
5.915-87
Prrefeito Municipal
Contratantte

SIMC
CON CONTA
ABILIDADE LTDA – ME
CNPJ/MF. 1
12.327.784/0
0001-46
Moacir Be
ernardino Sa
antos
CPF/MF. 704.668.405
5-78
ontratado
Co

MUNHAS:
TESTEM

1._
__________
___________
___________
____
RG:

2.________
___________
__________
______
RG.
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CONTRATO Nº. 0075/2021

CONTRATO
PARA
AQUISIÇÃO
DE
GENEROS
ALIMENTICIOS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA E A EMPRESA MERCADO PREÇO BOM ME, COMO A SEGUIR SE DESCREVE:

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60,
Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa:
AFONSO ROSA LADEIRA NETO-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF.
17.554.398/0001-00, localizada na Avenida Alexandre Quinto, nº 20, Térreo - Centro - CEP. 45.500000 Cidade: Ibirapitanga - Bahia, neste ato representado pela(o) Sr(a). AFONSO ROSA LADEIRA
NETO, brasileiro, solteiro comerciante, portador do RG n.º 15.605.227-04, expedido pela SSP/BA,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.º
090.428.806-43, residente à Avenida Alexandre Quinto, nº 22, 1º andar, Centro, CEP 45.500-000
Ibirapitanga – BA. doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato em
decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico N˚ 04/2021 realizado por meio
do processo administrativo nº 041/2021, homologada por despacho do Exmº Prefeito datado de
04/01/2021 e publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas normas da Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores e do Decreto Municipal 022/2021 e do instrumento convocatório,
aplicando-se a este contrato suas disposições irrestritas e incondicionalmente, bem como pelas
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é o fornecimento de gêneros Alimentícios para preparo da
merenda escolar para atender a Sec. Municipal da Educação, conforme planilha anexa; a qual é
parte integrante desse Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
2.1 Prazo de Entrega:
2.1.1 A Contratada se compromete a atender as necessidades da Contratante efetuando os
fornecimentos conforme os prazos de entrega e condições previstas deste Contrato.
2.1.2 Os itens definidos pela Contratada como adequados para atender o presente Contrato e os
prazos de entrega previstos no Anexo
poderão ser alterados, desde que acordado pelas Partes e
formalizado através de Termo Aditivo.
2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço deste Contrato, não
implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas

Praça Manoel Jorge e Silva s/nº - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos serão entregues nas unidades determinadas pelo setor de
compras por ocasião do pedido conforme especificados na requisição
assinada pelo funcionário
responsável pelo setor de compras.
2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições
conforme descrito no Contrato
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade com
as especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer danos aos
Produtos ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte ou
manuseio. Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da
Contratante e as normas
2.4 Transporte
2.4.1 A Contratada se obriga a tomar todas as medidas necessárias para realizar o transporte
adequado dos Produtos por todos os meios apropriados, bem como a utilizar todos os equipamentos
e acessórios adequados, com a assistência de prepostos ou subcontratados competentes e
confiáveis, sempre que necessário. A Contratada deverá organizar o transporte dos Produtos até o
local de entrega de forma a evitar danos aos mesmos, bem como evitar dificuldades ao
descarregamento dos Produtos no local de entrega.
2.4.2 Os prazos de entrega estabelecidos em cada Pedido deverão ser considerados improrrogáveis.
Caso um Pedido não seja entregue no prazo especificado, a contratante poderá cancelar o Pedido e
pleitear indenização da Contratada ou aceitar as entregas e reter dos pagamentos as indenizações
pré-fixadas, conforme item abaixo, independentemente de notificação prévia pela contratante a
respeito do descumprimento.
2.4.3 A contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais
casos poderá devolver os Produtos ou, à sua escolha, armazená-los por conta e risco da Contratada.
2.5 Aceitação e inspeção
2.5.1 Não obstante o disposto acima, a contratante se reservam o direito de verificar o progresso e a
execução adequada de cada Pedido e de conduzir quaisquer investigações e testes de qualidade que
considerarem necessários.
2.5.2 No caso de recusa de parte ou da totalidade de qualquer entrega, os Produtos recusados
poderão ser armazenados e devolvidos pela contratante por conta e risco da Contratada.
2.6 Condições Complementares
2.6.1 A Contratada deverá notificar imediatamente a contratante, por escrito, sobre qualquer atraso e
simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao motivo e/ou extensão do atraso, bem
como sobre todas as medidas que serão tomadas a fim de evitar tal atraso ou acelerar a entrega. No
caso de atraso na entrega, a contratante terão direito, sem prejuízo de qualquer outra medida, a
indenização pré-fixada e não compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Pedido
para cada semana de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento). A contratante deverão comunicar
sua decisão de reter o pagamento das indenizações no mais tardar até a data da primeira fatura após
o atraso. Tais indenizações serão devidas independentemente do direito da contratante de pleitear
outros danos que eventualmente venham a sofrer, relacionados à inexecução do Contrato por parte
da Contratada.
2.6.2 Caso haja a necessidade de fornecimento de certificados de qualidade para os Produtos da
Contratada, esta os enviará assim que solicitados pela contratante.
2.6.3 As quantidades constantes do Anexo
representam previsão de consumo de
meses, não
existindo compromisso de aquisição pela contratante
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato é celebrado pelo prazo determinado de 22 de abril a 31 de Dezembro de
2021, podendo ser prorrogado mediante ajuste entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
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4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as
embalagens e impostos, os impostos incidentes serão os praticados em cada Estado.
4.2 O valor a ser pago pela contratante à Contratada será na totalidade de R$ 861.734,59
(oitocentos e sessenta e um mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
referente aos Lotes I, II, III, IV e V
4.3 Nos valores especificados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, tais
como
materiais,
embalagens,
administração,
impostos,
taxas,
seguros,
encargos
trabalhistas/sociais/fiscais, municipais/estaduais e federais.
4.4 Os preços dos Produtos objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto quando
houver aumentos nos preços dos Atacadistas distribuidores que interfiram no equilíbrio
financeiro deste contrato
4.5 Os preços só poderão ser atualizados monetariamente mediante negociação entre as
Partes e celebração de Termo Aditivo.
4.6 Caso ocorram mudanças na legislação vigente que venham a alterar as condições de
fornecimento constantes deste Contrato, o mesmo será suspenso para avaliação da viabilidade de
sua manutenção, caso seja do interesse de ambas as Partes.
CLAÚSULA QUINTA – DA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade
Atividade
Elementode
Despesa
Fonte

5.01.01
2.017

Unidade
Atividade
Elementode
Despesa
Fonte

5.01.01
2.017

FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
MANUTENÇÃODOPROGRAMADEMERENDAESCOLAR

3.3.9.0.30.00

MATERIALDECONSUMO

01


FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
MANUTENÇÃODOPROGRAMADEMERENDAESCOLAR

3.3.9.0.30.00
15

MATERIALDECONSUMO


CLÁUSULA SEXTA – FATURAMENTO
6.1 A emissão das Notas Fiscais será a cada entrega efetuada pela contratada.
6.2 Os pagamentos serão efetuados pela contratante, após aprovação das respectivas faturas e serão
efetuados mediante depósito em rede bancária a favor da Contratada, servindo o comprovante de
depósito como prova do pagamento.
6.3 A constatação de quaisquer irregularidades em faturas já quitadas motivará o ressarcimento dos
valores pagos indevidamente, corrigidos pelo
desde a data do pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
7.1 As notas fiscais resultantes dos fornecimentos serão emitidas pela Contratada para cada
Contratante e serão pagas no prazo de
(10 ) dias, contados da apresentação das notas fiscais:
7.2 A contratante terá o direito de reter os pagamentos caso a Contratada não cumpra as condições
de cada Pedido. Nestes casos, a Contratada não poderá pleitear juros (nem mesmo sobre uma parte
do preço), penalidades ou qualquer outro tipo de pagamento.
7.3 A ausência de qualquer rejeição expressa de uma nota fiscal não significará a aceitação dos
Produtos por parte da contratante. Esta aceitação, para que seja válida, deverá ser expressa e
explícita.
6.4 Em razão do meio de pagamento convencionado, a Contratada renuncia neste ato de forma
irrevogável e irretratável, à faculdade de emissão de duplicatas prevista no art. 2º da Lei 5.474/68, em
decorrência dos faturamentos pelos Serviços prestados nos termos do Contrato.
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7.5 Ocorrendo indevida emissão de duplicatas em afronta ao estabelecido na presente cláusula, a
Contratada se obriga a providenciar de imediato a devida baixa ou resgate do título de crédito.
7.6 Havendo o apontamento ou efetivação de protestos de duplicatas indevidamente sacadas contra a
contratante, a Contratada responsável providenciará as respectivas cartas de anuência, diligenciando
idêntica providência junto aos terceiros envolvidos, no caso de endosso.
7.7 A Contratada responsável responderá por eventuais danos de ordem moral e material que a
contratante vierem a sofrer em decorrência de protesto de duplicatas emitidas em desatenção à
expressa vedação contida nesta cláusula.
7.8 Além da previsão contida no item anterior, a Contratada arcará com as despesas que forem
efetuadas para a sustação ou cancelamento do protesto, inclusive, custas judiciais e honorários
advocatícios. Nesses casos, a Contratada autoriza a contratante, desde já, de forma irrevogável e
irretratável, a descontar ou compensar créditos futuros que venham a ter ou cobrar por meio de
notificação para pronto pagamento no valor correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Pagar pontualmente pelo fornecimento.
8.2 Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou alterações a
serem adotadas sobre assuntos relacionados a este Contrato.
8.3 Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis
dúvidas existentes.
8.4 Liberar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais onde serão feitas as entregas, quando
em áreas internas da contratante.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar os fornecimentos com integral observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente às informações fornecidas pela contratante em estrita obediência às leis e exigências
das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a contratante de quaisquer
responsabilidades pelo seu descumprimento.
9.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as
especificações técnicas previstas no Edital
, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste
Contrato.”
9.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades
desenvolvidas pela contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais
atrasos nos fornecimentos, salvo fatos imprevisíveis de definição exclusiva da contratante. Ocorrendo
feriados, as entregas poderão ser feitas antecipadamente ou posteriormente, com prévia
comunicação entre as Partes.
9.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados
às Contratantes ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou omissão sua ou de
seus prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou
posturas vigentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE
10.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela contratante, referentes a
know-how da contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as informações
técnicas, documentos e dados, deverão ser tratadas como confidenciais e não deverão ser divulgadas
a terceiros sem autorização prévia, por escrito, da contratante durante pelo menos 05 (cinco) anos
contados a partir da data de divulgação à Contratada. Tais informações deverão ser usadas
exclusivamente para a execução de cada Pedido ou na elaboração de ofertas ou cotações.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela
Administração, onde seus membros fará a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de
sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MULTAS CONTRATUAIS
12.1 A mora de qualquer das Partes no cumprimento de quaisquer obrigações contratualmente
estabelecidas sujeitará a Parte infratora ao pagamento de uma multa não compensatória de 2 % (dois
por cento) sobre a obrigação em atraso, respondendo a Parte infratora, ainda, pelos danos e prejuízos
a que der causa, bem como pelo pagamento das verbas relativas a honorários advocatícios, custas e
demais despesas processuais que se apresentarem.
12.2 O pagamento de qualquer valor a título de multa não exime a Parte infratora de ressarcir
integralmente a Parte inocente os danos e prejuízos efetivamente suportados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
13.1 Se a Contratada ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em
parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato à
Contratante e ratificar por escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de pedido
de recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei 11.101, de
9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 15 (
quinze ) dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
14.2 Às Contratantes é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou
carta de rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do
cumprimento de todos os encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do
presente Contrato, ficando o pagamento das parcelas restantes condicionado ao atendimento desta
condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
15.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
15.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho
ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
15.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de
idade, nos termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
15.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em
locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e,
ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22 h e 5 h.
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15.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar as Condições Gerais
de Compra, a Contratada se compromete a observar os princípios morais e éticos que devem reger
todas as relações entre as Partes, a respeitar os valores fundamentais da contratante e a dar ciência
e acompanhar o cumprimento do “Código de Conduta” por parte dos seus empregados alocados para
a execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIAS
16.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum Produto
seja rejeitado pelas áreas de inspeção da contratante, a mesma se compromete a substituí-lo
imediatamente e sem ônus para a contratante.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
17.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão quaisquer
marcas registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A Contratada
deverá indenizar e manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos, obrigações, perdas,
honorários advocatícios, despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer infração de direitos de
propriedade intelectual. A Contratada, às suas próprias custas, se assim solicitado pela Contratante,
deverá defender a contratante de quaisquer pleitos, processos e ações judiciais, vinculados a este
Contrato.
17.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e
outros documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens não
poderão ser copiados ou divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância, sem autorização prévia e
por escrito da contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
18.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor,
devidos pela contratante, salvo mediante autorização por escrito da contratante.
18.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela contratante a subcontratar parte de suas
obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob sua exclusiva e total responsabilidade.
A Contratada deverá informar a todos os subcontratados a respeito das cláusulas deste Contrato,
bem como aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as informações relativas às
exigências da contratante, que se reservam no direito de recusar quaisquer subcontratados da
Contratada que não estejam em conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FRAUDE
19.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com
relação ao recebimento de quaisquer recursos pela contratante. A Contratada garante que não deu e
que não dará quaisquer gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em pagar
comissão a qualquer empregado, agente, funcionário, ou representante da contratante relacionado a
este Contrato ou qualquer outro contrato firmado com a contratante. Se a Contratada ou qualquer
pessoa, agindo em seu nome, estiver descumprindo as previsões acima definidas, a contratante
poderão (i) rescindir o Contrato e receber da Contratada o montante de quaisquer prejuízos sofridos
pela contratante, resultantes de tal rescisão; ou (ii) ser totalmente ressarcidas pela Contratada por
qualquer prejuízo sofrido pela contratante em conseqüência de qualquer violação desta cláusula,
independentemente da rescisão ou não do pedido em questão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da
contratante em razão do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou
trocas, sendo que o seu descumprimento acarretará, além das sanções administrativas, a
responsabilidade por perdas e danos.
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20.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou
mesmo securitizá-lo, sem o prévio e expresso consentimento da contratante, sob pena de ensejar
justo motivo para rescisão do presente Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
20.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que possa
prejudicar o regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser comunicado
imediatamente à outra Parte, sempre por escrito.
20.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe
asseguram este Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época subsequente ou
em idêntica ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente para a repetição do ato
tolerado e nem criará quaisquer direito para quaisquer das Partes.
20.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as
obrigações das Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e
revogado todo e qualquer entendimento ou ajuste não consignado neste Contrato.
20.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente Contrato
são seus representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos atos
constitutivos, e que possuem plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
20.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as
demais, devendo a cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as
Partes aos mesmos resultados econômicos e jurídicos almejados.
20.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da contratante, ou a qualidade de Contratada, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios
diversos, impressos, homepage, etc., sob pena de imediata rescisão do Contrato e indenização pelos
prejuízos eventualmente causados às Contratantes, independentemente de aviso ou interpelação
judicial ou extrajudicial, salvo com a expressa autorização da contratante;
20.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não
limitadas, às hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de qualquer
uma delas;
20.10 Nada no Contrato poderá ser interpretado como tendo as Partes, estabelecido qualquer forma
de sociedade ou associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das Partes com as suas
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.
20.11 Nível de Serviço – A Contratada garantirá um nível de atendimento dos Pedidos de no mínimo
95%, respeitando as datas de entregas nelas previstas.
20.11.1 A cada 1% abaixo da meta aqui definida será aplicada a Contratada uma multa de 0,2%
sobre o faturamento do mês da ocorrência da não conformidade. A penalidade não será aplicada
durante o primeiro mês de vigência, entretanto, as impontualidades ocorridas no período serão
notificadas a Contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ubatã Estado da Bahia, como o competente para
dirimir qualquer questão pertinente a este Contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que
privilegiado.
As Partes firmam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, para que se operem os efeitos
legais e jurídicos decorrentes.
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Ibirapitanga - Bahia, 22 de abril de 2021
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 22 de abril de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

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

Testemunhas:

1.______________________________________

2._________________________________
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CONTRATO Nº. 0076/2021

CONTRATO
PARA
AQUISIÇÃO
DE
GENEROS
ALIMENTICIOS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA E A EMPRESA MARIA DE FATIMA MARINHO
DA SILVA, COMO A SEGUIR SE DESCREVE:

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60,
Centro, Ibirapitanga – BAHIA, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa:
MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF.
40.255.843/0001-53, localizada na Avenida Alexandre Quinto, S/N, Centro - CEP. 45.500-000 Cidade:
Ibirapitanga - Bahia, neste ato representado pela(o) Sr(a). MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA,
brasileira, comerciante, portadora do RG n.º 21.661.304-37, expedido pela SSP/BA, devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.º 227.259.848-07,
doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato em decorrência do
resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico N˚ 04/2021 realizado por meio do processo
administrativo nº 041/2021, homologada por despacho do Exmº Prefeito datado de 04/01/2021 e
publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas normas da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores e do Decreto Municipal 022/2021 e do instrumento convocatório, aplicando-se
a este contrato suas disposições irrestritas e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é o fornecimento de gêneros Alimentícios para preparo da
merenda escolar para atender a Sec. Municipal da Educação, conforme planilha anexa; a qual é
parte integrante desse Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
2.1 Prazo de Entrega:
2.1.1 A Contratada se compromete a atender as necessidades da Contratante efetuando os
fornecimentos conforme os prazos de entrega e condições previstas deste Contrato.
2.1.2 Os itens definidos pela Contratada como adequados para atender o presente Contrato e os
prazos de entrega previstos no Anexo
poderão ser alterados, desde que acordado pelas Partes e
formalizado através de Termo Aditivo.
2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço deste Contrato, não
implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos serão entregues nas unidades determinadas pelo setor de
compras por ocasião do pedido conforme especificados na requisição
assinada pelo funcionário
responsável pelo setor de compras.
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2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições
conforme descrito no Contrato
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade com
as especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer danos aos
Produtos ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte ou
manuseio. Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da
Contratante e as normas
2.4 Transporte
2.4.1 A Contratada se obriga a tomar todas as medidas necessárias para realizar o transporte
adequado dos Produtos por todos os meios apropriados, bem como a utilizar todos os equipamentos
e acessórios adequados, com a assistência de prepostos ou subcontratados competentes e
confiáveis, sempre que necessário. A Contratada deverá organizar o transporte dos Produtos até o
local de entrega de forma a evitar danos aos mesmos, bem como evitar dificuldades ao
descarregamento dos Produtos no local de entrega.
2.4.2 Os prazos de entrega estabelecidos em cada Pedido deverão ser considerados improrrogáveis.
Caso um Pedido não seja entregue no prazo especificado, a contratante poderá cancelar o Pedido e
pleitear indenização da Contratada ou aceitar as entregas e reter dos pagamentos as indenizações
pré-fixadas, conforme item abaixo, independentemente de notificação prévia pela contratante a
respeito do descumprimento.
2.4.3 A contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais
casos poderá devolver os Produtos ou, à sua escolha, armazená-los por conta e risco da Contratada.
2.5 Aceitação e inspeção
2.5.1 Não obstante o disposto acima, a contratante se reservam o direito de verificar o progresso e a
execução adequada de cada Pedido e de conduzir quaisquer investigações e testes de qualidade que
considerarem necessários.
2.5.2 No caso de recusa de parte ou da totalidade de qualquer entrega, os Produtos recusados
poderão ser armazenados e devolvidos pela contratante por conta e risco da Contratada.
2.6 Condições Complementares
2.6.1 A Contratada deverá notificar imediatamente a contratante, por escrito, sobre qualquer atraso e
simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao motivo e/ou extensão do atraso, bem
como sobre todas as medidas que serão tomadas a fim de evitar tal atraso ou acelerar a entrega. No
caso de atraso na entrega, a contratante terão direito, sem prejuízo de qualquer outra medida, a
indenização pré-fixada e não compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Pedido
para cada semana de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento). A contratante deverão comunicar
sua decisão de reter o pagamento das indenizações no mais tardar até a data da primeira fatura após
o atraso. Tais indenizações serão devidas independentemente do direito da contratante de pleitear
outros danos que eventualmente venham a sofrer, relacionados à inexecução do Contrato por parte
da Contratada.
2.6.2 Caso haja a necessidade de fornecimento de certificados de qualidade para os Produtos da
Contratada, esta os enviará assim que solicitados pela contratante.
2.6.3 As quantidades constantes do Anexo
representam previsão de consumo de
meses, não
existindo compromisso de aquisição pela contratante
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato é celebrado pelo prazo determinado de 22 de abril a 31 de Dezembro de
2021, podendo ser prorrogado mediante ajuste entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as
embalagens e impostos, os impostos incidentes serão os praticados em cada Estado.
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4.2 O valor a ser pago pela contratante à Contratada será na totalidade de R$ 95.840,00 (noventa e
cinco mil oitocentos e quarenta reais) referente ao Lote VII
4.3 Nos valores especificados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, tais
como
materiais,
embalagens,
administração,
impostos,
taxas,
seguros,
encargos
trabalhistas/sociais/fiscais, municipais/estaduais e federais.
4.4 Os preços dos Produtos objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto quando
houver aumentos nos preços dos Atacadistas distribuidores que interfiram no equilíbrio
financeiro deste contrato
4.5 Os preços só poderão ser atualizados monetariamente mediante negociação entre as
Partes e celebração de Termo Aditivo.
4.6 Caso ocorram mudanças na legislação vigente que venham a alterar as condições de
fornecimento constantes deste Contrato, o mesmo será suspenso para avaliação da viabilidade de
sua manutenção, caso seja do interesse de ambas as Partes.
CLAÚSULA QUINTA – DA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade
Atividade
Elementode
Despesa
Fonte

5.01.01
2.017

Unidade
Atividade
Elementode
Despesa
Fonte

5.01.01
2.017

FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
MANUTENÇÃODOPROGRAMADEMERENDAESCOLAR

3.3.9.0.30.00

MATERIALDECONSUMO

01


FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
MANUTENÇÃODOPROGRAMADEMERENDAESCOLAR

3.3.9.0.30.00
15

MATERIALDECONSUMO


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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1BT3I2RD0Z8WJQ1WFEYZWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
11 de Maio de 2021
82 - Ano - Nº 2598

Ibirapitanga
Serviço Público Municipal

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

todas as relações entre as Partes, a respeitar os valores fundamentais da contratante e a dar ciência
e acompanhar o cumprimento do “Código de Conduta” por parte dos seus empregados alocados para
a execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIAS
16.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum Produto
seja rejeitado pelas áreas de inspeção da contratante, a mesma se compromete a substituí-lo
imediatamente e sem ônus para a contratante.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
17.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão quaisquer
marcas registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A Contratada
deverá indenizar e manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos, obrigações, perdas,
honorários advocatícios, despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer infração de direitos de
propriedade intelectual. A Contratada, às suas próprias custas, se assim solicitado pela Contratante,
deverá defender a contratante de quaisquer pleitos, processos e ações judiciais, vinculados a este
Contrato.
17.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e
outros documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens não
poderão ser copiados ou divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância, sem autorização prévia e
por escrito da contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
18.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor,
devidos pela contratante, salvo mediante autorização por escrito da contratante.
18.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela contratante a subcontratar parte de suas
obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob sua exclusiva e total responsabilidade.
A Contratada deverá informar a todos os subcontratados a respeito das cláusulas deste Contrato,
bem como aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as informações relativas às
exigências da contratante, que se reservam no direito de recusar quaisquer subcontratados da
Contratada que não estejam em conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FRAUDE
19.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com
relação ao recebimento de quaisquer recursos pela contratante. A Contratada garante que não deu e
que não dará quaisquer gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em pagar
comissão a qualquer empregado, agente, funcionário, ou representante da contratante relacionado a
este Contrato ou qualquer outro contrato firmado com a contratante. Se a Contratada ou qualquer
pessoa, agindo em seu nome, estiver descumprindo as previsões acima definidas, a contratante
poderão (i) rescindir o Contrato e receber da Contratada o montante de quaisquer prejuízos sofridos
pela contratante, resultantes de tal rescisão; ou (ii) ser totalmente ressarcidas pela Contratada por
qualquer prejuízo sofrido pela contratante em conseqüência de qualquer violação desta cláusula,
independentemente da rescisão ou não do pedido em questão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da
contratante em razão do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou
trocas, sendo que o seu descumprimento acarretará, além das sanções administrativas, a
responsabilidade por perdas e danos.
20.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou
mesmo securitizá-lo, sem o prévio e expresso consentimento da contratante, sob pena de ensejar
justo motivo para rescisão do presente Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
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20.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que possa
prejudicar o regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser comunicado
imediatamente à outra Parte, sempre por escrito.
20.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe
asseguram este Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época subsequente ou
em idêntica ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente para a repetição do ato
tolerado e nem criará quaisquer direito para quaisquer das Partes.
20.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as
obrigações das Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e
revogado todo e qualquer entendimento ou ajuste não consignado neste Contrato.
20.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente Contrato
são seus representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos atos
constitutivos, e que possuem plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
20.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as
demais, devendo a cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as
Partes aos mesmos resultados econômicos e jurídicos almejados.
20.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da contratante, ou a qualidade de Contratada, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios
diversos, impressos, homepage, etc., sob pena de imediata rescisão do Contrato e indenização pelos
prejuízos eventualmente causados às Contratantes, independentemente de aviso ou interpelação
judicial ou extrajudicial, salvo com a expressa autorização da contratante;
20.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não
limitadas, às hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de qualquer
uma delas;
20.10 Nada no Contrato poderá ser interpretado como tendo as Partes, estabelecido qualquer forma
de sociedade ou associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das Partes com as suas
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.
20.11 Nível de Serviço – A Contratada garantirá um nível de atendimento dos Pedidos de no mínimo
95%, respeitando as datas de entregas nelas previstas.
20.11.1 A cada 1% abaixo da meta aqui definida será aplicada a Contratada uma multa de 0,2%
sobre o faturamento do mês da ocorrência da não conformidade. A penalidade não será aplicada
durante o primeiro mês de vigência, entretanto, as impontualidades ocorridas no período serão
notificadas a Contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ubatã Estado da Bahia, como o competente para
dirimir qualquer questão pertinente a este Contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que
privilegiado.
As Partes firmam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, para que se operem os efeitos
legais e jurídicos decorrentes.
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Ibirapitanga - Bahia, 22 de abril de 2021
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 22 de abril de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA
CNPJ/MF. 40.255.843/0001-53

Testemunhas:

1.______________________________________

2._________________________________
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CONTRATO Nº. 0077/2021

CONTRATO
PARA
AQUISIÇÃO
DE
GENEROS
ALIMENTICIOS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA E A EMPRESA I.N.C DE OLIVEIRA, COMO A
SEGUIR SE DESCREVE:

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de RG nº. 03.166.458-00 – SSP/BA,
inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60,
Centro, Ibirapitanga – BAHIA, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: I.N.C DE
OLIVEIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 40.421.020/0001-50, localizada
na Avenida Silvio Silva, 66 Bairro Hernani S.A. - CEP. 45.656-520 Cidade: Ilheus - Bahia, neste ato
representado pela(o) Sr(a). Icaro Nascimento Costa de Oliveira, brasileiro, comerciante, portador do
RG n.º 12.666.420-05, expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o n.º 028.382.105-13, doravante denominado CONTRATADO,
resolvem celebrar o presente contrato em decorrência do resultado da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico N˚ 04/2021 realizado por meio do processo administrativo nº 041/2021, homologada por
despacho do Exmº Prefeito datado de 04/01/2021 e publicado no Diário Oficial do Município, que se
regerá pelas normas da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e do Decreto Municipal 022/2021
e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestritas e
incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é o fornecimento de Adoçantes para preparo da merenda escolar
para atender a Sec. Municipal da Educação, conforme planilha anexa; a qual é parte integrante
desse Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
2.1 Prazo de Entrega:
2.1.1 A Contratada se compromete a atender as necessidades da Contratante efetuando os
fornecimentos conforme os prazos de entrega e condições previstas deste Contrato.
2.1.2 Os itens definidos pela Contratada como adequados para atender o presente Contrato e os
prazos de entrega previstos no Anexo
poderão ser alterados, desde que acordado pelas Partes e
formalizado através de Termo Aditivo.
2.1.3 A Contratada será fornecedora dos Produtos descritos na Planilha de preço deste Contrato, não
implicando em compromisso mínimo de compra.
2.2 Entregas
2.2.1 Local de Entrega: Os Produtos serão entregues nas unidades determinadas pelo setor de
compras por ocasião do pedido conforme especificados na requisição
assinada pelo funcionário
responsável pelo setor de compras.
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2.2.2 Exceto se outra forma acordado, todos os Produtos deverão ser fornecidos nas condições
conforme descrito no Contrato
2.2.3 Antes da entrega, a Contratada deverá inspecionar os Produtos quanto à sua conformidade com
as especificações do Pedido, qualidade, peso e dimensões, bem como quanto a quaisquer danos aos
Produtos ou suas embalagens.
2.3 Embalagem
2.3.1 Os Produtos deverão ser embalados de forma a não possibilitar danos durante o transporte ou
manuseio. Todos os itens deverão ser adequadamente marcados conforme as instruções da
Contratante e as normas
2.4 Transporte
2.4.1 A Contratada se obriga a tomar todas as medidas necessárias para realizar o transporte
adequado dos Produtos por todos os meios apropriados, bem como a utilizar todos os equipamentos
e acessórios adequados, com a assistência de prepostos ou subcontratados competentes e
confiáveis, sempre que necessário. A Contratada deverá organizar o transporte dos Produtos até o
local de entrega de forma a evitar danos aos mesmos, bem como evitar dificuldades ao
descarregamento dos Produtos no local de entrega.
2.4.2 Os prazos de entrega estabelecidos em cada Pedido deverão ser considerados improrrogáveis.
Caso um Pedido não seja entregue no prazo especificado, a contratante poderá cancelar o Pedido e
pleitear indenização da Contratada ou aceitar as entregas e reter dos pagamentos as indenizações
pré-fixadas, conforme item abaixo, independentemente de notificação prévia pela contratante a
respeito do descumprimento.
2.4.3 A contratante se reserva o direito de recusar as entregas parciais ou antecipadas e em tais
casos poderá devolver os Produtos ou, à sua escolha, armazená-los por conta e risco da Contratada.
2.5 Aceitação e inspeção
2.5.1 Não obstante o disposto acima, a contratante se reservam o direito de verificar o progresso e a
execução adequada de cada Pedido e de conduzir quaisquer investigações e testes de qualidade que
considerarem necessários.
2.5.2 No caso de recusa de parte ou da totalidade de qualquer entrega, os Produtos recusados
poderão ser armazenados e devolvidos pela contratante por conta e risco da Contratada.
2.6 Condições Complementares
2.6.1 A Contratada deverá notificar imediatamente a contratante, por escrito, sobre qualquer atraso e
simultaneamente fornecer todas as informações relativas ao motivo e/ou extensão do atraso, bem
como sobre todas as medidas que serão tomadas a fim de evitar tal atraso ou acelerar a entrega. No
caso de atraso na entrega, a contratante terão direito, sem prejuízo de qualquer outra medida, a
indenização pré-fixada e não compensatória, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Pedido
para cada semana de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento). A contratante deverão comunicar
sua decisão de reter o pagamento das indenizações no mais tardar até a data da primeira fatura após
o atraso. Tais indenizações serão devidas independentemente do direito da contratante de pleitear
outros danos que eventualmente venham a sofrer, relacionados à inexecução do Contrato por parte
da Contratada.
2.6.2 Caso haja a necessidade de fornecimento de certificados de qualidade para os Produtos da
Contratada, esta os enviará assim que solicitados pela contratante.
2.6.3 As quantidades constantes do Anexo
representam previsão de consumo de
meses, não
existindo compromisso de aquisição pela contratante
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato é celebrado pelo prazo determinado de 22 de abril a 31 de Dezembro de
2021, podendo ser prorrogado mediante ajuste entre as Partes e celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1 Os preços dos itens listados neste Contrato são em moeda Nacional (Real), já incluídas as
embalagens e impostos, os impostos incidentes serão os praticados em cada Estado.
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4.2 O valor a ser pago pela contratante à Contratada será na totalidade de R$ 6,28 (seis reais e vinte
e oito centavos) referente ao Lote VI.
4.3 Nos valores especificados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, tais
como
materiais,
embalagens,
administração,
impostos,
taxas,
seguros,
encargos
trabalhistas/sociais/fiscais, municipais/estaduais e federais.
4.4 Os preços dos Produtos objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto quando
houver aumentos nos preços dos Atacadistas distribuidores que interfiram no equilíbrio
financeiro deste contrato
4.5 Os preços só poderão ser atualizados monetariamente mediante negociação entre as
Partes e celebração de Termo Aditivo.
4.6 Caso ocorram mudanças na legislação vigente que venham a alterar as condições de
fornecimento constantes deste Contrato, o mesmo será suspenso para avaliação da viabilidade de
sua manutenção, caso seja do interesse de ambas as Partes.
CLAÚSULA QUINTA – DA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade
Atividade
Elementode
Despesa
Fonte

5.01.01
2.017

Unidade
Atividade
Elementode
Despesa
Fonte

5.01.01
2.017

FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
MANUTENÇÃODOPROGRAMADEMERENDAESCOLAR

3.3.9.0.30.00

MATERIALDECONSUMO

01


FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
MANUTENÇÃODOPROGRAMADEMERENDAESCOLAR

3.3.9.0.30.00
15

MATERIALDECONSUMO


CLÁUSULA SEXTA – FATURAMENTO
6.1 A emissão das Notas Fiscais será a cada entrega efetuada pela contratada.
6.2 Os pagamentos serão efetuados pela contratante, após aprovação das respectivas faturas e serão
efetuados mediante depósito em rede bancária a favor da Contratada, servindo o comprovante de
depósito como prova do pagamento.
6.3 A constatação de quaisquer irregularidades em faturas já quitadas motivará o ressarcimento dos
valores pagos indevidamente, corrigidos pelo
desde a data do pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
7.1 As notas fiscais resultantes dos fornecimentos serão emitidas pela Contratada para cada
Contratante e serão pagas no prazo de
(10 ) dias, contados da apresentação das notas fiscais:
7.2 A contratante terá o direito de reter os pagamentos caso a Contratada não cumpra as condições
de cada Pedido. Nestes casos, a Contratada não poderá pleitear juros (nem mesmo sobre uma parte
do preço), penalidades ou qualquer outro tipo de pagamento.
7.3 A ausência de qualquer rejeição expressa de uma nota fiscal não significará a aceitação dos
Produtos por parte da contratante. Esta aceitação, para que seja válida, deverá ser expressa e
explícita.
6.4 Em razão do meio de pagamento convencionado, a Contratada renuncia neste ato de forma
irrevogável e irretratável, à faculdade de emissão de duplicatas prevista no art. 2º da Lei 5.474/68, em
decorrência dos faturamentos pelos Serviços prestados nos termos do Contrato.
7.5 Ocorrendo indevida emissão de duplicatas em afronta ao estabelecido na presente cláusula, a
Contratada se obriga a providenciar de imediato a devida baixa ou resgate do título de crédito.
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7.6 Havendo o apontamento ou efetivação de protestos de duplicatas indevidamente sacadas contra a
contratante, a Contratada responsável providenciará as respectivas cartas de anuência, diligenciando
idêntica providência junto aos terceiros envolvidos, no caso de endosso.
7.7 A Contratada responsável responderá por eventuais danos de ordem moral e material que a
contratante vierem a sofrer em decorrência de protesto de duplicatas emitidas em desatenção à
expressa vedação contida nesta cláusula.
7.8 Além da previsão contida no item anterior, a Contratada arcará com as despesas que forem
efetuadas para a sustação ou cancelamento do protesto, inclusive, custas judiciais e honorários
advocatícios. Nesses casos, a Contratada autoriza a contratante, desde já, de forma irrevogável e
irretratável, a descontar ou compensar créditos futuros que venham a ter ou cobrar por meio de
notificação para pronto pagamento no valor correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Pagar pontualmente pelo fornecimento.
8.2 Comunicar à Contratada, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou alterações a
serem adotadas sobre assuntos relacionados a este Contrato.
8.3 Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis
dúvidas existentes.
8.4 Liberar o acesso dos funcionários da Contratada aos locais onde serão feitas as entregas, quando
em áreas internas da contratante.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar os fornecimentos com integral observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente às informações fornecidas pela contratante em estrita obediência às leis e exigências
das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a contratante de quaisquer
responsabilidades pelo seu descumprimento.
9.2 A Contratada deverá garantir que 100% dos materiais entregues estejam de acordo com as
especificações técnicas previstas no Edital
, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste
Contrato.”
9.3 Organizar as entregas dos Produtos de forma a não causar obstáculos às atividades
desenvolvidas pela contratante e/ou terceiros, não podendo tais interferências justificar eventuais
atrasos nos fornecimentos, salvo fatos imprevisíveis de definição exclusiva da contratante. Ocorrendo
feriados, as entregas poderão ser feitas antecipadamente ou posteriormente, com prévia
comunicação entre as Partes.
9.4 Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados
às Contratantes ou terceiros em razão dos fornecimentos contratados, por ação ou omissão sua ou de
seus prepostos, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou
posturas vigentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE
10.1 Todas as informações escritas ou verbais fornecidas à Contratada pela contratante, referentes a
know-how da contratante, especificações, procedimentos, necessidades e todas as informações
técnicas, documentos e dados, deverão ser tratadas como confidenciais e não deverão ser divulgadas
a terceiros sem autorização prévia, por escrito, da contratante durante pelo menos 05 (cinco) anos
contados a partir da data de divulgação à Contratada. Tais informações deverão ser usadas
exclusivamente para a execução de cada Pedido ou na elaboração de ofertas ou cotações.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela
Administração, onde seus membros fará a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de
sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MULTAS CONTRATUAIS
12.1 A mora de qualquer das Partes no cumprimento de quaisquer obrigações contratualmente
estabelecidas sujeitará a Parte infratora ao pagamento de uma multa não compensatória de 2 % (dois
por cento) sobre a obrigação em atraso, respondendo a Parte infratora, ainda, pelos danos e prejuízos
a que der causa, bem como pelo pagamento das verbas relativas a honorários advocatícios, custas e
demais despesas processuais que se apresentarem.
12.2 O pagamento de qualquer valor a título de multa não exime a Parte infratora de ressarcir
integralmente a Parte inocente os danos e prejuízos efetivamente suportados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
13.1 Se a Contratada ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em
parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato à
Contratante e ratificar por escrito a comunicação, informando os efeitos danosos do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes circunstâncias:
a) a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, assim como também em caso de pedido
de recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência da Contratada, nos termos da Lei 11.101, de
9.2.2005;
b) Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 15 (
quinze ) dias de antecedência, sem qualquer ônus ou penalidade.
14.2 Às Contratantes é facultado o direito de exigir da Contratada, quando da emissão do distrato ou
carta de rescisão contratual, a documentação que julgarem necessária à comprovação do
cumprimento de todos os encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, relativos ao objeto do
presente Contrato, ficando o pagamento das parcelas restantes condicionado ao atendimento desta
condição.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE SOCIAL
15.1 Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:
15.1.1 A Contratada se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho
ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.
15.1.2 A Contratada se compromete a não empregar trabalhadores menores de dezesseis anos de
idade, nos termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho.
15.1.3 A Contratada se compromete a não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em
locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e,
ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22 h e 5 h.
15.2 Adicionalmente ao acima previsto, a Contratada declara conhecer e aceitar as Condições Gerais
de Compra, a Contratada se compromete a observar os princípios morais e éticos que devem reger
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todas as relações entre as Partes, a respeitar os valores fundamentais da contratante e a dar ciência
e acompanhar o cumprimento do “Código de Conduta” por parte dos seus empregados alocados para
a execução deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIAS
16.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum Produto
seja rejeitado pelas áreas de inspeção da contratante, a mesma se compromete a substituí-lo
imediatamente e sem ônus para a contratante.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
17.1 A Contratada garante que nem os Produtos, nem a sua venda, infringirão ou violarão quaisquer
marcas registradas, patentes, direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros. A Contratada
deverá indenizar e manter a Contratante isenta de quaisquer ações ou pleitos, obrigações, perdas,
honorários advocatícios, despesas e danos devidos ou incorridos de qualquer infração de direitos de
propriedade intelectual. A Contratada, às suas próprias custas, se assim solicitado pela Contratante,
deverá defender a contratante de quaisquer pleitos, processos e ações judiciais, vinculados a este
Contrato.
17.2 Os direitos de propriedade e direitos autorais de quaisquer projetos, desenhos, amostras e
outros documentos entregues pela Contratante à Contratada pertencem à Contratante e tais itens não
poderão ser copiados ou divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância, sem autorização prévia e
por escrito da contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO
18.1 A Contratada não poderá ceder este Contrato ou quaisquer direitos e créditos em seu favor,
devidos pela contratante, salvo mediante autorização por escrito da contratante.
18.2 Caso a Contratada esteja autorizada formalmente pela contratante a subcontratar parte de suas
obrigações a terceiros, tal subcontratação deverá ocorrer sob sua exclusiva e total responsabilidade.
A Contratada deverá informar a todos os subcontratados a respeito das cláusulas deste Contrato,
bem como aquelas de cada Pedido, e deverá fornecer-lhes todas as informações relativas às
exigências da contratante, que se reservam no direito de recusar quaisquer subcontratados da
Contratada que não estejam em conformidade com estas condições.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FRAUDE
19.1 A Contratada deverá impedir qualquer atividade fraudulenta por seus representantes com
relação ao recebimento de quaisquer recursos pela contratante. A Contratada garante que não deu e
que não dará quaisquer gratificações ou comissões, nem concorda e não concordará em pagar
comissão a qualquer empregado, agente, funcionário, ou representante da contratante relacionado a
este Contrato ou qualquer outro contrato firmado com a contratante. Se a Contratada ou qualquer
pessoa, agindo em seu nome, estiver descumprindo as previsões acima definidas, a contratante
poderão (i) rescindir o Contrato e receber da Contratada o montante de quaisquer prejuízos sofridos
pela contratante, resultantes de tal rescisão; ou (ii) ser totalmente ressarcidas pela Contratada por
qualquer prejuízo sofrido pela contratante em conseqüência de qualquer violação desta cláusula,
independentemente da rescisão ou não do pedido em questão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento das Normas de Segurança da
contratante em razão do local e das condições de trabalho, quando da entrega dos Produtos e/ou
trocas, sendo que o seu descumprimento acarretará, além das sanções administrativas, a
responsabilidade por perdas e danos.
20.2 Fica vedado à Contratada emitir e negociar títulos de créditos com lastro neste Contrato ou
mesmo securitizá-lo, sem o prévio e expresso consentimento da contratante, sob pena de ensejar
justo motivo para rescisão do presente Contrato e aplicação das penalidades nele previstas.
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20.3 Fica estabelecido que qualquer evento que envolva ou afete qualquer das Partes e que possa
prejudicar o regular cumprimento das obrigações pactuadas neste Contrato deverá ser comunicado
imediatamente à outra Parte, sempre por escrito.
20.4 A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao exercício de qualquer dos direitos que lhe
asseguram este Contrato e a lei não constituirá causa de alteração ou novação
das cláusulas deste Contrato, não prejudicará o exercício do mesmo direito em época subsequente ou
em idêntica ocorrência posterior, e não poderá ser invocada como precedente para a repetição do ato
tolerado e nem criará quaisquer direito para quaisquer das Partes.
20.5 Este Contrato e seus Anexos constituem os únicos instrumentos que regulam os direitos e as
obrigações das Partes com relação a este fornecimento, ficando expressamente cancelado e
revogado todo e qualquer entendimento ou ajuste não consignado neste Contrato.
20.6 As Partes contratantes declararam, sob as penas da lei, que os signatários do presente Contrato
são seus representantes legais, devidamente constituídos na forma de seus respectivos atos
constitutivos, e que possuem plenos poderes para assumir as obrigações ora contraídas.
20.7 A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer disposição ou cláusula não afeta ou invalida as
demais, devendo a cláusula declarada nula ou inaplicável ser substituída por outra que conduza as
Partes aos mesmos resultados econômicos e jurídicos almejados.
20.8 A Contratada não poderá utilizar o nome da contratante, ou a qualidade de Contratada, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, cartões de visita, anúncios
diversos, impressos, homepage, etc., sob pena de imediata rescisão do Contrato e indenização pelos
prejuízos eventualmente causados às Contratantes, independentemente de aviso ou interpelação
judicial ou extrajudicial, salvo com a expressa autorização da contratante;
20.9 O Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título, incluídas, mas a tanto não
limitadas, às hipóteses de fusão, cisão, incorporação ou alteração do controle acionário de qualquer
uma delas;
20.10 Nada no Contrato poderá ser interpretado como tendo as Partes, estabelecido qualquer forma
de sociedade ou associação, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das Partes com as suas
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, de forma autônoma.
20.11 Nível de Serviço – A Contratada garantirá um nível de atendimento dos Pedidos de no mínimo
95%, respeitando as datas de entregas nelas previstas.
20.11.1 A cada 1% abaixo da meta aqui definida será aplicada a Contratada uma multa de 0,2%
sobre o faturamento do mês da ocorrência da não conformidade. A penalidade não será aplicada
durante o primeiro mês de vigência, entretanto, as impontualidades ocorridas no período serão
notificadas a Contratada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1 As Partes elegem o foro da Comarca de Ubatã Estado da Bahia, como o competente para
dirimir qualquer questão pertinente a este Contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que
privilegiado.
As Partes firmam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, para que se operem os efeitos
legais e jurídicos decorrentes.
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Ibirapitanga - Bahia, 22 de abril de 2021
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 22 de abril de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

I.N.C DE OLIVEIRA
CNPJ/MF. 40.421.020/0001-50

Testemunhas:

1.______________________________________

2._________________________________
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CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º_0078/2021

CONTRATO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM
LADO,
O
MUNICÍPIO
DE
IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO
LADO, CHAVEK COMERCIAL DE CHAVES
E FERRAGENS LTDA-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES:

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no C.N.P.J sob o nº 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel
Jorge e Siva 1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal – o Sr. SETOR DE LICITAÇÃO, doravante designado CONTRATANTE, e a
Empresa CHAVEK COMERCIAL DE CHAVES E FERRAGENS LTDA- ME, inscrito
no CNPJ/MF nº. 05.257.219/0001 – 94, com sede Rua Clovis Spinola, Orixas Center,nº 40lojas 49E 50B –Bairro Politeama – CEP 40.080-241 – Salvador BA, representado pelo Sr.
MARIVALDO DE SOUZA DO CARMO, inscrito no CPF/MF n.º 729.053.285-68 e RG n.º
03.856.958-29 SSP/BA. doravante denominado CONTRATADO, com base na Dispensa de
Licitação n.º 0033/2021, 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 n.º 077/2021, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Processo Administrativo n.º 077/2021, da
Justificativa de Dispensa de Licitação n.º 0033/2021, baseada no inciso II, art. 24, disposições
da Lei nº 8.666, de 21.06.93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
O Contrato tem por objeto contratação de pessoa jurídica para aquisição de
carimbos discriminados na planilha abaixo. Consoante especifica a Justificativa de Dispensa
de Licitação, e seus anexos, que passam a integrar o presente Termo.
Item
1
2
3
4

Discriminação
CarimboAutomáticodeassinatura
CarimboAutomáticomédiodeassinatura
Carimboautomáticogrande
Tintasparacarimbosautomáticos

Quant P.Unit
48,00
63
10
10
10

50,00
70,00
25,00
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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$ 4.474,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro 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

2.05.01- Secretaria Municipal de Administração
2.006 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração
3.3.90.30.00 – Material de consumo
00 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil deste Município.
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias da apresentação da Nota
Fiscal.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá a vigência de 28 de abril a 31 de dezembro de 2021
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de aquisição de produtos, de acordo com as
necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar os produtos descritos na Cláusula Terceira, de acordo com a proposta
apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos apresentados pelos 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.
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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 – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade Ibirapitanga, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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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, 28 de abril de 2021.
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga(BA), 28 de abril de 2021

JUNILSON BATISTA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – CONTRATANTE

CHAVEK COMERCIAL DE CHAVES E FERRAGENS LTDA- ME
CNPJ/MF nº. 05.257.219/0001 – 94,
.
Carlos Alberto Ferreira dos Santos,
CPF/MF n.º 262.751.205-68
Representante Legal / P.P.

TESTEMUNHAS

1_____________________________________
RG

2_________________________________
RG
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