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CONTRATO N° 089/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 112/2022
CARTA CONVITE N° 006/2022
CONTRATO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SÍ
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA E A
EMPRESA J DE O RIOS – CNPJ. 29.399.727/000175, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.1660.458-00 – SSP/BA, inscrito no
CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e de
outro lado à Empresa: J DE O RIOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF.
29.399.727/0001-75, localizado na Avenida Itabuna, 1.668 – Sala A – Centro – CEP. 45.683-160,
Município de Ilhéus – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Joezem de Oliveira Rios, brasileiro,
casado, sócio administrador, portador do RG. 517361280 SSP/BA, inscrito no CPF. 526.605.595-20,
doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente instrumento de prestação de
serviços com forma de execução indireta por preço global, de acordo com o Convite Nº. 006/2022,
em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, na forma a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de reforma de pneus em
geral, para atender as demandas de diversas Secretarias do Município de Ibirapitanga /Bahia, que
serão executados nas condições estabelecidas neste Contrato e com base no Termo de Referência.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência e Convite Nº. 006/2022 e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
ITEM

DESCRIÇÃO

01
02
03
04
05
06
07

REFORMA DE PNEU 7.50X16
REFORMA DE PNEU 215X75R17.5
REFORMA DE PNEU 295X80R22.5
REFORMA DE PNEU 275X80R22.5
REFORMA DE PNEU 12,5/80X18 12
REFORMA DE PNEU 17.5X25 L – 2,16
REFORMA DE PNEU 1.400X24
VALOR TOTAL

UND QUANT.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

16
16
12
70
08
10
24

VALOR
UNIT.
460,00
495,00
900,00
830,00
1.360,00
2.400,00
1.980,00

R$

VALOR
TOTAL
7.360,00
7.920,00
10.800,00
58.100,00
10.880,00
24.000,00
47.520,00
166.580,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS
CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII).
2.1 - O presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, no
Convite Nº. 006/2022, nos termos da proposta constante no Processo Nº. 112/2022 e que não
contrariem o interesse público.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. O Prazo de Vigência do futuro CONTRATO a ser celebrado será de até 12 (doze) meses e
poderá exceder o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 57, caput, II da Lei Federal nº
8.666/93.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS CRITÉRIOS
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E REAJUSTAMENTO (art. 55, inciso III).
4.1. A Contratante pagará a Contratada pelos serviços de reforma de pneus o valor global de R$
166.580,00 (cento sessenta seis mil quinhentos oitenta reais), de acordo com os serviços de
reforma efetivamente atestados e notas fiscais devidamente certificadas pela Secretaria Municipal
de Administração.
4.2. O Município, fica reservada ao direito de não efetuar o pagamento se, por ocasião da realização
dos serviços de reforma de pneus, objeto deste instrumento, estes não estiverem de acordo exigências
da Cláusula Primeira deste Contrato e do Termo de Referência.
4.3. Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos na realização
dos serviços de reforma de pneus, objeto deste Contrato;
4.4. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (trinta) dias
após o atesto da Nota Fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado
pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
4.5. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada sem a conferência e aprovação e atestação de
conformidade com os serviços de reforma de pneus.
4.5.2. O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal
perante a Administração. A Contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim
de todos os meses, junto a nota fiscal dos serviços de reforma de pneus:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em
lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA.
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei.
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
e – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
4.6. Na Nota Fiscal deverá constar a descrição exata do (s) Item (ns) e as informações sobre o
número da nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação Orçamentária especifica.
4.7. Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de empenho
inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou outras
circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até
que a Contratada providencie as medidas saneando-as.
4.8. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada, e contado da reapresentação e
protocolização junto a Secretaria Municipal de Finanças do documento fiscal com as devidas
correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a Contratante, nem deverá
haver prejuízo da entrega dos itens pela Contratada.
4.9. A Contratante não fica obrigada a adquirir o objeto na totalidade do valor e das quantidades
estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com os serviços de reforma de
pneus.
4.10. O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de ordem bancária,
indicada na proposta, em que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto, outra forma
de pagamento que não seja a de crédito em conta.
4.11. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura
ocorrem serão de responsabilidade da empresa Contratada.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LOCAL
(art. 55, inciso IV).
5.1. Os serviços serão solicitados conforme a necessidade e solicitação do setor de compras, e a
CONTRATADA terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a entrega, a contar do
recebimento da requisição devidamente assinada
5.2. Correrá por conta da contratada todas as despesas com transportes, fretes, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, decorrentes a entrega dos serviços deste Termo de Referência, em
dias e horários de seu funcionamento, a ser divulgado junto aos servidores que farão o
acompanhamento dos serviços, deverão ser entregues/prestados nas quantidades a serem
estipulados e descritos na Ordem de serviços ou requisição do Departamento de compras Município.
5.3. Só serão aceitos os serviços que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando
sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes.
5.4. Não serão aceitos serviços cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no
mercado. Não serão aceitos serviços cujas condições de armazenamento e transporte não sejam
satisfatórias;
5.5. A prestação dos serviços será acompanhada pelo fiscal do contrato designado por cada
secretaria, que estará com planilha recolhendo informações necessária, após os serviços de reforma
de pneus executados pela contratada. O funcionário da contratante irá assinar, para envio de relatório
mensal.
CLÁUSULA SEXTA - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA - DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V).
6.1. A despesa com a execução do presente Contrato correrá, no presente exercício de 2022, por
conta das seguintes dotações:
Unidade Orçamentária: 2.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. Atividade: 2.006 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração
Elemento. da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00 Ordinários
Unidade Orçamentária: 2.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Proj. Atividade: 2.011 – Gestão das Ações dos Serviços da Secretaria de Infraestrutura
Elemento. da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00 Ordinários
Unidade Orçamentária: 3.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade: 2.020 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde – 15%
Elemento. da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 02 FUS
Unidade Orçamentária: 4.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. Atividade: 2.032 - Gestão das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social
Elemento. da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00 Ordinários
Unidade Orçamentária: 5.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj. Atividade: 2.052 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
Elemento. da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 01 Educação 25%
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art. 55, inciso VII e XIII).
7.1. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta
atribuição.
7.2. Zelar para que durante a vigência do CONTRATO, sejam cumpridas as obrigações
assumidas com a CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na prestação dos serviços.
7.3. Efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados neste contrato;
7.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução dos serviços.
7.5. Promover, por meio de seu representante legal (gestor do contrato), o acompanhamento e a
fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando, em registro próprio,
falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
7.6. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos pedidos a serem feitos;
7.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas deste contrato;
7.8. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento dos serviços de reforma dos pneus.
7.9. Assegurar-se de que os preços deste contrato estejam compatíveis com os preços praticados
no mercado pelos demais prestadores de serviços do objeto deste Termo, de forma a garantir que
continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
7.10. Notificar, por escrito, a futura contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução do contrato, fixando prazo para sua correção;
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 55, inciso VII e XIII).
8.1. Manter a qualidade dos serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito neste TERMO DE
REFERÊNCIA e, por conseguinte, no CONTRATO e Nota de empenho, não sendo aceito em
nenhuma hipótese, outro diverso daqueles;
8.2. Assumir que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas de custo, seguro, frete,
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza;
8.3. A CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste TERMO
DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de serviços do Setor solicitante;
8.4. Responsabilizar-se pela saúde seus funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,
comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de
pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando
solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação;
8.5. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal
necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais
e Previdenciárias;
8.6. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer
empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente;
8.7. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no
desempenho dos serviços objeto do presente CONTRATO;
8.8. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a
represente, integralmente, em todos os seus atos;
8.9. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver a utilização de mão
de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS;
8.10. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas;
8.11. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente CONTRATO e dos serviços a ele inerentes;
8.12. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados
segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;
8.13. Cumprir os serviços conforme disposições deste CONTRATO;
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8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou
omissão dos serviços de reforma de pneus do presente CONTRATO;
8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE.
8.16. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de
Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem
reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE
CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da Contratada será exercida por um representante devidamente credenciado pelo
Município, observadas as disposições do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
9.2. A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui, reduz e nem exime a
responsabilidade da Contratada quanto à perfeita execução dos serviços de reforma de pneus
contratado e a observância de todos os preceitos de boa técnica, incluindo a responsabilidade
perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme disposto no artigo 70 da referida lei.
9.3. Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto do contrato deverão ser
prontamente atendidas pela futura Contratada.
9.4. São atribuições do representante do CONTRATANTE:
9.5. Controlar os prazos, bem como o cumprimento das demais cláusulas previstas neste Contrato,
buscando garantir a fiel execução contratual;
9.6. Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações existentes entre o Município e a
Contratada, envolvido direta ou indiretamente com o objeto contratual;
9.7. Informar toda e qualquer irregularidade relativa à execução Contratual ao superior hierárquico,
bem como as matérias que ultrapassem a sua competência;
9.8. Atestar as faturas correspondentes, após análise dos valores e verificação da conformidade dos
serviços de reforma dos pneus entregues, no prazo previsto neste Contrato, para efeito de
pagamento;
9.9. Caso os valores constantes nas planilhas e notas fiscais/faturas contenham qualquer
incorreção, deverá ser justificada no mesmo prazo e razão pela qual deixará de ser atestada a
veracidade das informações, sendo comunicada a contratada para a devida correção e
reapresentação;
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso deste contrato,
respeitada a ampla defesa e o contraditório, e ainda o devido Processo Legal, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no decorrer do processo: suspensão do direito de
licitar e contratar com o Município pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, contratual: multa diária
de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo
de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
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h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo
de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
10.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3. Nenhum pagamento será efetuado pelo Município enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao prestador de serviços em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
11.1.2. Interromper os serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1. A Contratante poderá declarar rescindido este Contrato, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer indenização
nos seguintes casos:
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos;
b) A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a regular entrega do objeto no prazo
estipulado;
c) Atraso injustificado na execução do objeto;
d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigidos;
e) A subcontratação total ou parcial do objeto;
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
g) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento
do contratado;
h) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo do Fundo
Municipal de Educação, prejudique a execução do Contrato;
i) O valor das multas atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o trigésimo dia
de atraso no cumprimento da obrigação assumida;
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados
pela Gestora do fundo municipal de educação e cultura, exaradas no processo administrativo a que
se refere o Contrato;
k) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação conferida
pela Lei 9.854/99;
m) Nos demais casos estipulados no art. 78 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE
13.1. Os preços que vierem a constar da Autorização de serviços (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
13.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
13.3. A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Contratada, e de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura do termo de contrato pelas partes interessadas.
13.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO
14.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou pela Autoridade
Superior com base na Lei 8.666/93 e demais legislações correlatas.
14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será
o da Comarca de Ubatã.
Ibirapitanga - Bahia, 03 de junho de 2022

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

J DE O RIOS
CNPJ/MF. 29.399.727/0001-75
Joezem de Oliveira Rios
CPF. 526.605.595-20
Contratado

TESTEMUNHAS:

1.

___________________________

2. ______________________________
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CONTRATO N° 090/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 087/2022
CARTA CONVITE N° 007/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA E A EMPRESA ASCENSÃO
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA
LTDA
CNPJ.
12.387.369/0001-88, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva 1º. andar,
Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. JUNILSON
BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.1660.458-00 – SSP/BA, inscrito no
CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e de
outro lado à Empresa: : ASCENSÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA,
pessoa Jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 12.387.369/0001-88, localizado na
Avenida Cinquentenário, 52 – Centro - CEP. 45.600-002 – Município de Itabuna-Bahia, neste ato
representado pelo Sr. Marcos Antônio Farias Pinto, brasileiro, solteiro, advogado, sócio
administrador, portador da OAB/BA. 14.421, inscrito no CPF. 192.042.995-68, doravante
denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente instrumento de prestação de serviços,
com forma de execução indireta por preço por item, de acordo com o Convite Nº. 007/2022, em
conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, na forma a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais de
apoio administrativo para a assessoria na área de recursos humanos, com a análise da folha de
pagamento e de obrigações acessórias junto á Receita Federal do Brasil, para atendimento das
necessidades do Município de Ibirapitanga, com o fornecimento de licenças de software e
aplicativos necessários), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência.
1.2. Este Contrato vincula-se ao Termo de Referência e Convite Nº. 007/2022 e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição, conforme quadro a seguir:
ITEM

01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
QUANT. UNID. UNITARIO
TOTAL
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA
ÁREA DE RECURSOS R HUMANOS,
FOLHA DE PAGAMENTO E DE
12
mês
13.000,00 156.000,00
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS
CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII).
2.1 - O presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações,
no Convite Nº. 007/2022, nos termos da proposta constante no Processo Nº. 087/2022 e que não
contrariem o interesse público.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II).
3.1 - O regime de execução do presente Contrato será de forma indireta, com cumprimento do
descrito na Cláusula Primeira e no Termo de Referência, acostado aos autos do Processo nº.
087/2022.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III).
4.1. A Contratante pagará a Contratada pelos fornecimentos executados o valor para o item de
R$156.000,00(cento cinquenta seis mil reais), de acordo com os serviços executados e notas
fiscais devidamente certificadas pela Secretaria Municipal de Administração.
4.2. O valor do objeto da contratação será pago em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da
prestação de serviços, através da apresentação da nota fiscal com a descriminação dos serviços
prestados, após recebimento pelo Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato, mediante conferência
dos serviços prestados as disposições constantes deste Contrato;
4.3. Após a efetiva prestação de serviços e estando em conformidade os itens recebidos, após
devidamente atestado pelo Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato, será feita a conferência das
especificações e valores constantes da Nota Fiscal;
4.4. Estando de acordo a Nota Fiscal com os itens apresentados, o que será devidamente atestado
pelo Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato, o pagamento será feito subsequente, desde que a
CONTRATADA esteja em regularidade com os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
4.5. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item e número
de empenho, dados bancários para depósito;
4.6. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação
da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus à
CONTRATANTE;

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJRFODK4NJI2QUEXNJAXMK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
14 de Junho de 2022
11 - Ano XVIII - Nº 3199

Ibirapitanga

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

4.7. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os serviços não
estiverem sendo prestados de acordo com a proposta apresentada e as disposições deste Termo,
ou quando não tenha sido aprovada a execução do objeto pelo Fiscal do Contrato.
4.8. Fica a Contratada obrigada no ato da emissão da nota fiscal, fazer constar no corpo da nota
e/ou, em planilha de medição anexa à nota fiscal a descrição dos serviços executados, distribuindo
de forma clara o percentual de execução de mão de obra (pessoal), e os de insumos/materiais.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, RECEBIMENTO,
LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (art. 55, inciso IV).
5.1. PRAZOS E CONDIÇOES PARA EXECUÇÃO
5.1.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da assinatura; podendo ser
prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde
que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
5.1.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
5.1.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse
na realização do serviço;
5.1.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
5.1.1.4. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
5.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:
5.2.1. Orientação e acompanhamento das rotinas e procedimentos para elaboração e confecção
da folha de pagamento de acordo com a legislação trabalhista, regime jurídico do Município e
orientações técnicas através de Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios;
5.2.2. Revisão da folha de pagamento no sentido de verificação e conferência de proventos,
subsídios, retenções e consignações;
5.2.3. Acompanhamento dos débitos e créditos previdenciários e fiscalizações junto à Receita
Federal do Brasil;
5.2.4. Elaboração de relatórios gerenciais inerentes aos gastos com a folha de pagamento para
tomada de decisão por parte dos gestores;
5.2.5. Orientação aos gestores públicos sobre as mudanças e atualizações da legislação
trabalhista;
5.2.6. Acompanhamento da situação fiscal do município junto a RFB, Caixa Econômica Federal e
CAUC;
5.2.7. Acompanhara o processamento e transmissão da DIRF (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte);
5.2.8. Acompanhar o processamento e transmissão de RAIS:
5.3. EQUIPE TÉCNICA
5.3.1. A Equipe técnica de nível superior composta minimamente de 1 (um) profissional da
administração e/ou ciências contábeis, e/ou direito, tendo em vista as atividades a serem
desenvolvidas englobarem atividades privativas do ramo de atuação desses profissionais, os quais
deverão ser detentores de acervo técnico por execução de serviços compatíveis com o objeto da
licitação.
5.4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.4.1. A contratada deverá realizar uma visita semanal ao Município, com dia a ser determinado
em comum acordo entre as partes, no horário de 08 às 16 horas, para discutir e levantar demandas
e acompanhar pleitos em andamento.
5.4.2. A contratada quando não estiver no Município deverá disponibilizar seus serviços
diariamente de forma contínua no horário comercial de 08 às 12 e de 13 às 17 horas.
5.4.3. Os serviços poderão ser prestados por demanda consultiva, via correio eletrônico (e-mail),
de forma convencional via consulta escrita formalizada à Contratada, videoconferência, aplicativo
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de mensagem instantânea e presencial, conforme necessidade da contratante ou por estratégia de
atuação da empresa.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art. 55, inciso VII e XIII).
6.1. Fiscalizar a execução do objeto do futuro Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem
por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
6.2. Atestar nas fiscais/faturas, por servidor ou comissão competente, e efetuar os respectivos
pagamentos a contratada;
6.3. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais, na forma da legislação vigente;
6.4. Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da CONTRATADA
aos locais de trabalho;
6.5. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços,
fixando-lhe, quando não pactuado no futuro Contrato, prazo para corrigi-lo;
6.6. Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência do futuro Contrato;
6.7. Disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos trabalhos pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 55, inciso VII e XIII).
7.1. Executar os serviços licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, observando
ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem a execução dos serviços,
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer
cláusula ou condição estabelecidas;
7.2. Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que
lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da execução dos serviços;
7.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
7.5. Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão
ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
7.6. Executar os serviços de forma a não comprometer as atividades do Munícipio;
7.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se obriga
a atender prontamente, bem como dar ciência ao Munícipio, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
7.8. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município, no tocante a execução dos serviços,
assim como ao cumprimento das obrigações previstas no contrato;
7.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução dos
serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 7.10.
Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária
e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
7.11. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do Município, de que
venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados
ou não com a execução dos serviços:
7.12. Manter, durante a vigência do futuro contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Termo de Referência relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos
do Art. 55, Inciso XIII, da Lei no 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à
CONTRATADA.
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7.13. No caso de constatação da inadequação da execução dos serviços prestados às normas e
exigências especificadas neste Contrato, o Contratante os recusará, devendo no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições;
CLÁUSULA OITAVA - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA - DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V).
8.1. A despesa com a execução do presente Contrato correrá, no presente exercício de 2022, por
conta das seguintes dotações:
Unidade Orçamentária: 2.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Proj. Ativ. 2.006 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração
Elemento: 33.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte de Recursos: 00 - Ordinários
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução dos serviços será exercida por funcionários indicados pela
Secretaria de Administração do Município, independentemente de qualquer outra supervisão,
assessoramento e/ou acompanhamento dos serviços que venha a ser determinada pelo
CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.
9.2. Todas as Ordens de Serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer
entendimento entre o Gestor e Fiscal do futuro Contrato e a CONTRATADA serão feitos por escrito,
nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas
em ordens ou declarações verbais.
9.3. Ao gestor do futuro Contrato competem as atribuições gerenciais, técnicas e operacionais
relacionadas ao processo de gestão do futuro Contrato, modificação das cláusulas, prorrogação
dos prazos e celebração de termo aditivo.
9.4. Ao Fiscal do futuro Contrato competem as atribuições de acompanhamento e verificação da
conformidade da prestação do serviço objeto deste Contrato, a fim de que as normas que regulam
a relação contratual sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e
reportando-se à autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu
alcance.
9.5. Em caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com este Contrato, o Fiscal do
Contrato impugnará as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou
irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do termo, cientificada
das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.
À CONTRATADA caberá sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas
impugnadas a nova verificação do Fiscal deste Contrato.
9.6. Das decisões tomadas pelo Gestor de Contrato e pelo Fiscal do Contrato poderá a
CONTRATADA recorrer ao CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito
suspensivo.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar
as seguintes sanções:
10.1.1. Advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município
e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo
com os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso, pedido de reconsideração
e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.
14.2. As penalidades indicadas no item anterior serão aplicadas nas seguintes hipóteses, inclusive
de forma cumulativa:
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I - atrasar injustificadamente a prestação do serviço de fiscalização da prestação de serviços por
prazo não superior a 30 (trinta) dias, será aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA cumulativa
com multa moratória diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratado;
II - Atrasar injustificadamente a prestação do serviço de fiscalização da contratada por prazo
superior a 30 (trinta) dias, ou de outro modo, deixar de executar o futuro Contrato, sem prejuízo da
multa do item anterior, poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, as penas de:
a) rescisão contratual;
b) cancelamento do saldo do empenho;
c) suspensão temporária de contratações com o Poder Público por até 2 (dois) anos; e
d) multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual.
10.3. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados à execução total ou parcial
da fiscalização da prestação de serviços deverá apresentar justificativa, por escrito, nos casos
previstos nos incisos II e V do parágrafo 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, até o vencimento do prazo
de execução, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação.
10.4. Vencido o prazo proposto sem execução da fiscalização da prestação de serviços, total ou
parcial, a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-lhe a data limite para conclusão.
A partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicadas as sanções de que trata o
parágrafo primeiro desta cláusula, conforme a hipótese ocorrida.
10.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados pela CONTRATADA, à Administração da
CONTRATANTE ou a terceiros, serão deduzidas dos valores a serem pagos ou recolhidos através
de cheque nominal em favor da CONTRATANTE ou cobradas judicialmente.
10.6. A CONTRATADA que não tiver valores a receber da CONTRATANTE terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no
parágrafo anterior.
10.7. A CONTRATADA reconhece tais multas e deduções como prontamente exigíveis,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
104.8. A aplicação de quaisquer sanções relacionadas neste instrumento será precedida de
procedimento administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1. Constituem motivos para rescisão do futuro contrato:
I – o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais especificações e prazos;
II – a paralisação da Prestação de Serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
III – a subcontratação total ou parcial do seu objeto sem a prévia autorização do Município;
IV – a decretação de falência;
V – a dissolução da sociedade;
VI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução do contrato;
VII – razões de interesse público;
VIII – a supressão, por parte da Administração, do total previsto no contrato, além do limite permitido
no § 1.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
IX – a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, 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;
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X – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
XI – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
12.2. A rescisão do futuro contrato poderá ser:
I – Determinada unilateralmente e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos Arts. 77,
78 e 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações;
II – Amigável, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso prévio e com
antecedência;
III – Judicial, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
13.1. Em conformidade com o art. 65, II da Lei 8.666/93, caso sejam necessárias alterações no o
objeto deste Contrato, as mesmas serão objeto de estudo mútuo entre as partes e poderão ser
realizadas mediante termo aditivo e prévia concordância do Fiscal do Contrato.
13.2. A CONTRATANTE, por razões de interesse público, poderá alterar unilateralmente este
Contrato Administrativo a fim de que a CONTRATADA aceite, nas mesmas condições constantes
da Proposta de Preços apresentada, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do futuro contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS:
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
14.2. Dentro do prazo de vigência deste contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice
IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
14.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
15.1. Consoante o Artigo 45 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. A futura CONTRATADA não poderá transferir a execução do que se trata este Contrato, nem
tampouco, transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste, no todo ou em parte, salvo com
consentimento por escrito da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga – Bahia, através da Secretaria de
Administração.
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16.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da
Comarca de Ubatã.

Ibirapitanga - Bahia, 03 de junho de 2022

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

ASCENSÃO CONSULTORIA E
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
CNPJ/MF. 12.387.369/0001-88
Marcos Antônio Farias Pinto
CPF. 192.042.995-68
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________

2. _________________________
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CONTRATO Nº 097/2022

CONTRATO QUE ETRE SE CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA E A
EMPRESA R SENA DOCIO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO – FABRICA DE SONHOS TIO
ROBINHO, CNPJ: 29.786.425/0001-50.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, 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 do outro lado, a Empresa: R SENA DOCIO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO – FABRICA DE SONHOS TIO ROBINHO, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF. 18.215.360/0001-76, localizada na rua 24 de fevereiro, 341 Bairro Izaias
Dócio, CEP 45.443-000 - Igrapiúna Bahia , neste ato representado pelo Sr. ROBSON SENA
DÓCIO, brasileiro, portador do RG n.º 06.514.220-94, expedido pela SSP/BA, devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.º 872.692.605-91,
doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato em decorrência
do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial N˚ 021/2022 realizado por meio do
processo administrativo nº 065/2022, homologada por despacho do Exmº Prefeito datado de
03/06/2022 e publicado no Diário Oficial do Município, que se regerá pelas normas da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores e do Decreto Municipal 044/2011 e do instrumento
convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestritas e incondicionalmente,
bem como pelas cláusulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
Constitui-se objeto deste Contrato a prestação de serviços para fabricação sob demanda
de parquinhos em madeira ecológica (inclusos materiais e serviços afetos) para atender
as demandas do Município de Ibirapitanga – Bahia, conforme a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

UND

15

VALOR UNIT
R$

VALOR TOTAL R$

Serviços
de
fabricação
e
instalação de Casinha do Tarzan
em eucalipto tratado 1,20m largura
x 1,20m comprimento com 2,70m
de altura contendo-os seguintes
itens:
1

6.023,30

90.349,50

01 - Subida de corda
01 - Escalada
01 - Escorregadeira
01 - Escada
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2

Serviços
de
fabricação
e
instalação de carrossel modelo
universal TR-COROA medindo 1.0
metro de altura sendo afastado
0,50m do chão, com capacidade
para 06 crianças 02 a 10 anos
confeccionado em tubos de metal
galvanizados de 02 polegadas, ¾
e 1/¹² com assentos em tabuas de
madeira de lei, Personalizado.

UND

15

2.986,65

44.799,75

3

Serviços
de
fabricação
e
instalação e balanço triplo modelo
U com peças de 12 a 14, 10 a 12
cm de diâmetro, com 4 metros,
capacidade para 03 assentos com
corda 12 mm medindo 2,10 de
altura x 4,00m comprimento.

UND

15

2.046,50

30.697,50

4

Serviços
de
fabricação
e
instalação de gangorra modelo
tripla em eucalipto tratado de 10 a
12 cm de diâmetro medindo 2,00
metros de comprimento 0,60m de
largura x 0,60m de altura sendo
0,40m de aterro com suportes em
madeira cada.

UND

15

1.960,00

29.400,00

5

Serviços
de
fabricação
e
instalação de cercado em mine
toras de eucalipto tratado de 08 a
10 cm de diâmetro, com pontas
personalizadas com 0,80m de
altura do nível do chão a cima e
0,50m de aterro com duas
furações para cordas 10 mm.

METROS
LINEAR

750

100,00

75.000,00
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6

Serviços
de
fabricação
e
instalação
de
CARROSSEL
INCLUSIVO COM VOLANTE
PARA CADEIRANTE Aparelho
com estrutura principal em tubo
galvanizado 4”x3mm, com reforço
interno e estrutura secundária em
aço
carbono
1.1/2”x1,5mm,
1.1/4”x1,5mm, 1”x2mm. Estrutura
inferior aos assentos com tubo
1.1/4",
chapa
xadrez
antiderrapante de 3mm para cesto
principal do cadeirante 1x1m. E 1
rampa lateral, chapa xadrez
antiderrapante
de
3mm
para acesso ao cesto principal do
cadeirante
com
0,5x1m,
pegadores com tubo redondo de
1.1/4” com bordas arredondadas.
Eixo central de rotação com barra
trefilada torneada com 50mm, para
fixação de Cubo com Rolamento
duplo de 30206, tampa fixada com
parafuso.
Fixado
com
6
chumbadores galvanizados, com
flange de 240 mm x ¼, 4 reforços
triangulares de 15x6cm, orifícios
de
aproximada
20x15mm.
Dimensões
aproximada
para
instalação 1500x2000x2000mm
(AxLxP). Peso aprox. 80 kg

UN

1

8.660,00

8.660,00

7

Serviços
de
fabricação
e
instalação de balanço inclusivo
para 01 cadeirante com Estrutura
principal em eucalipto tratado 12 a
14 de diâmetro, e metal, 1 chapa
antiderrapante de 2mm para
acomodação
do
cadeirante,
estrutura travamento antiqueda
tubular, pintura eletrostática a pó
sem chumbo, componentes em
plástico e borracha. Certificado
ABNT
NBR
16071:2012.
Dimensões aproximadas para
instalação 2000x1900x3200mm
(AxLxP). Peso 70 kg.

UND

1

6.266,60

6.266,60
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Serviços
de
fabricação
e
montagem de kit móvel infantil em
eucalipto tratado apara atender
crianças de 02 a 10 anos, com
peças de 08 a 10, 06 a 08 e tabuas
de madeira de lei para atender
educação infantil interno áreas
fechadas.
Composto
pelos
seguintes itens:

8

01 - Escorregadeira infantil
medindo 1,00m de largura x 1,60m
largura
com
prancha
de
escorregar, escada em mine toras
e guarda corpo.

UND

1

7.326,65

7.326,65

Gangorra móvel dupla medindo
0,50m de altura x 2,00m
comprimento x 1,20m largura.
01 - Balanço móvel com
capacidade para 02 crianças de 02
a 10 anos sendo 01 assento com
trava e encosto e outro assento
normal.
VALOR TOTAL GLOBAL R$

292.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA DOS PARQUINHOS
2.1. Após a emissão da ordem de serviços, a contratada deverá entregar os parques já fabricado
para montagem e instalação no prazo de até 30 (trinta) dias.
2.2. Será de inteira responsabilidade da Contratada o transporte dos materiais até o Município.
2.3. A futura contratada fica responsável por entregar todos os brinquedos já instalados nos
locais indicados pela Administração Municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
3.1. Os brinquedos / playgrounds deverão ter garantia e assistência técnica no local onde serão
instalados por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento
definitivo, contra brocas, cupins e insetos degradadores da madeira para defeitos de fabricação
e montagem.
3.2. Durante o período da garantia será assegurada a assistência técnica, pelo Contratado, em
casos de falhas, mediante chamada apropriada, obrigando-se a empresa a atender às
chamadas no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas e, caso tenha que retirar o brinquedo
das instalações da Contratante, devolvê-lo consertado ou trocado por outro em perfeitas
condições de uso no prazo máximo de 7 (sete) dias.
3.3. A garantia dos brinquedos deverá abranger peças e componentes contra defeitos de
fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos mesmos.
3.4. O licitante vencedor deverá dar assistência de manutenção nos brinquedos / playgrounds
sempre que necessário, se apresentar defeito por falha de fabricação.
3.5. Durante o período de garantia e assistência técnica, o Município não efetuará nenhum tipo
de pagamento à licitante vencedora a título de deslocamento de pessoal, transporte, impostos,
taxas, hospedagem, alimentação, peças, fretes de peças, mão de obra e outros.
3.6. A garantia prevista não abrange as substituições de peças ou componentes por dolo,
imperícia ou mau uso dos brinquedos.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato;
4.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos parques recebidos para fins de aceitação e
recebimento;
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4.3. Comunicar à futura Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto entregue, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
4.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
4.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução do objeto, no prazo
e forma estabelecidos neste Contrato;
4.6. Comunicar à FUTURA CONTRATADA, qualquer irregularidade na execução dos serviços
e entrega dos parques.
4.7. Impedir que terceiros executem os serviços e/ou forneçam o objeto deste Contrato;
4.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da futura contratada;
4.9. Devolver os parques que não apresentarem condições de serem utilizados;
4.10. Solicitar a troca dos parques devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria
de Administração;
4.11. Solicitar, por intermédio de Ordem de Serviços, expedida por pessoa autorizada, a
fabricação e a instalação dos parques nos locais a serem indicados.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
5.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas neste Contrato;
5.2. A contratada se obriga a entregar os parques fabricados, conforme solicitação da Secretaria
de Educação;
5.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo
CONTRATANTE;
5.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei.
5.5. Ser a responsável pela instalação e montagem dos equipamentos, devendo prever quando
necessário o uso de concreto para superestrutura – preparo com betoneira, sem lançamento –
prevista para chumbar os equipamentos ao piso, bem como para preencher eventuais falhas
na calçada existente, oriundas da retirada dos equipamentos antigos, caso haja.
5.6. A empresa contratada deverá ainda providenciar a retirada periódica do entulho acumulado
na obra, bem como, ao final, proceder a limpeza de modo que a obra seja entregue
completamente limpa e isenta de resíduos de construção.
5.7. A contratada, ao apresentar proposta para este serviço, deixará claro que:
a) Está ciente de que as recomendações constantes da presente especificação prevalecem
sobre os desenhos, decorrentes de alterações introduzidas posteriormente;
b) Não tem dúvidas da interpretação dos detalhes construtivos;
c) Têm pleno conhecimento e aceitação do objeto deste Contrato, dos requisitos técnicos, das
normas e legislação pertinentes, não havendo nenhuma dúvida quanto ao trabalho a ser
executado, bem como, concorda com todos os seus efeitos legais.
d) Que terá todos os cuidados referentes à segurança, sinalização e proteção dos transeuntes
devem estar assegurados pela empresa executora. Não poderão ser deixados equipamentos,
ferramentas ou peças sobre o leito da pista, bem como a uma distância de 1 (um) metro de
cada borda da mesma. A boa sinalização deverá ser assegurada também durante a noite.
5.8. Facilitar a fiscalização procedida por órgãos competentes, no cumprimento de normas,
cientificando a CONTRATANTE do resultado das inspeções;
5.9. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, através de
servidores tecnicamente qualificados indicados por ordem de serviços, cumprindo todas as
orientações, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
formuladas, para o fiel desempenho das atividades contratadas;
5.10. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas;
5.11. Assegurar a garantida dos parques contra defeitos causados por avarias de fabricação ou
de madeira de qualidade duvidosa.
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CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. Pelos serviços de fabricação dos parquinhos previsto na Cláusula Primeira deste Contrato,
o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância no valor de R$ 292.500,00
(duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) na forma abaixo discriminada:
6.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente a data de fabricação e da
entrega dos parques já instalados, com base nas ordens de serviços solicitadas pelo Município
no período;
6.3. Para pagamento, a empresa deverá apresentar a Tesouraria, Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, localizada na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500000 – Ibirapitanga, a nota fiscal e/ou fatura dos serviços executados, e relação dos parques
fabricados e entregues de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome
do Município de Ibirapitanga e conter o número do empenho correspondente;
6.4. Além da nota fiscal e/ou fatura dos serviços executados e dos parques entregues, a(s)
empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do futuro
contrato) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União,
na forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO
CONJUNTA.
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei.
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da
Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei.
e – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1. O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 12 (doze)
meses, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do inc. IV, do art. 57, da Lei n° 8.666/93,
condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através
de termo aditivo.
7.2. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou a penações financeiras decorrentes das condições
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
determina o art. 73, da Lei n° 8.666/93.
7.3. A ausência de manifestação da CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente aceito
pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, na forma do § 4°, do art. 73, da
Lei n° 8.666/93.
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CLÁUSULA OITAVA - DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DO CONTRATO
8.1. O preço ajustado de que trata a Cláusula Sexta, será corrigido a cada doze 12 (doze)
meses, a partir da data de assinatura deste Contrato, independentemente do número de
parcelas que tenham sido faturadas, ou na menor periodicidade permitida pela legislação
pertinente, com base na variação do IGPM-FGV, ou na falta deste, qualquer outro índice oficial
e que mais eficientemente elida os efeitos inflacionários da moeda corrente nacional.
8.2. A primeira incidência do reajuste deverá contemplar a variação do índice eleito.
8.3. Em ocorrendo fatos ou atos que possam prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato, as partes, de comum acordo, poderão negociar e firmar um Termo Aditivo ao presente
Contrato para regular e disciplinar as consequências da situação então criada, de forma a evitar
qualquer perda de natureza econômica, financeira ou outra qualquer.
CLÁUSULA NONA - DA LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
9.1. O CONTRATADO não será responsável e a ele não poderá ser imputada dolo ou culpa,
no caso de falha da Rede de Comunicação causada por:
I - falta ou falha de energia;
II - má utilização por parte do CONTRATANTE ou por terceiros não autorizados pelo
CONTRATADO;
III -indisponibilidade temporária ou permanente de acesso ao satélite, quando o
CONTRATADO;
IV - tiver que fazer interrupção para execução de Manutenção Preventiva;
V - por outros eventos alheios à vontade do CONTRATADO, tais como, acidentes ou
vandalismo, que não sejam causados pelo CONTRATADO.
9.2. Não obstante disposição em contrário, a responsabilidade do CONTRATADO, por
interrupção dos serviços, por perdas ou danos de qualquer natureza, causados ao
CONTRATANTE, limitar-se-á exclusivamente ao valor mensal do contrato, se apurada má fé
ou dolo daquele.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DOSS SERVIÇOS E DOS PARQUES
ENTREGUES
10.1. A aceitação é a operação onde a Secretaria interessada, aceita e concorda que o(s)
parques a serem entregues(s) satisfaz(em) as especificações, quantidades, e qualidade,
constantes na Nota de Remessa, atestando o recebimento e indicando que tudo está
conformidade com o contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A Secretaria de Educação designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de
orientação geral até a execução dos serviços e a execução do objeto pela Contratada;
11.2. São atribuições do servidor designado, dentre outras:
11.2.1. Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover
todas as medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a
ocorrer;
11.2.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços, requerendo em tempo oportuno à Diretoria
competente decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;
11.2.3. Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as
providências tempestivas necessárias à boa execução do contrato;
11.3. A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;
11.4. Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados;
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11.5. 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 funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
12.1.1. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
12.1.2. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
12.1.3. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
12.1.4. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
12.1.5. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido do contrato;
12.1.6. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
12.1.7. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
12.1.8. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1. Constituem motivos para rescisão do futuro contrato:
I – o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais especificações e
prazos;
II – a paralisação da Prestação de Serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
III – a subcontratação total ou parcial do seu objeto sem a prévia autorização do Município;
IV – a decretação de falência;
V – a dissolução da sociedade;
VI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
VII – razões de interesse público;
VIII – a supressão, por parte da Administração, do total previsto no contrato, além do limite
permitido no § 1.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
IX – a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, 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;
X – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
XI – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
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13.2. A rescisão do futuro contrato poderá ser:
I – Determinada unilateralmente e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos Arts.
77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações;
II – Amigável, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso prévio e com
antecedência;
III – Judicial, nos termos da legislação
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. A dotação orçamentária que fará face à despesa decorrente deste contrato será a abaixo
discriminada:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

7.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMI
2.011 - Gestão das Ações dos Serv. da Secretaria de Infraestrutura
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00 – Recursos Ordinários

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

5.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
1.019 - Construção Ampliação e Reforma de Creche
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01

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

5.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.057 – Manutenção do Ensino Infantil
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01

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

5.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.057 – Manutenção do Ensino Infantil
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO LICITAÇÃO E À PROPOSTA
COMERCIAL
15.1. O presente contrato está vinculado ao Pregão Presencial n°.021/2022, fundado no inc.
XIII, do art. 24, da Lei n° 8.666/93e à Proposta Comercial apresentada pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como aceitas,
se efetuadas por escrito, mediante protocolo ou fac-símile, com exceção feita às alterações das
condições contratuais, os quais requererão aditivos a ser redigido, pactuado entre as partes e
devidamente publicado pelo CONTRATANTE.
16.2. A tolerância, por qualquer das partes, quanto ao descumprimento das condições aqui
estipuladas, representará mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação
contratual ou renúncia de direitos, que poderão ser exercidos pela parte que se sentir
prejudicada, a qualquer tempo.
16.3. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca do CONTRATANTE, para dirimir
eventuais controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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16.4. E, por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas instrumentárias abaixo
assinadas, nomeadas e identificadas, obrigando-se por seus herdeiros ou sucessores, a
qualquer título.
Ibirapitanga – Bahia, 08 de junho de 2022.
_________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________________________________________
R SENA DOCIO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO – FÁBRICA DO SONHO TIO ROBINHO
CNPJ: 18.215.360/0001-76
Robson Sena Dócio
CPF: 872.692.605-91
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
Nome:
_____________________________________
RG:

Nome:
_________________________________
RG:
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Praça Manoel Jorge e Silva
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AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO
Quinta-feira. 09 de junho de 2022 – Ano – Nº 3186

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia comunica aos interessados
que torna sem efeito a publicação do dia 09/06/2022, quinta-feira de 2022 – Ano - Nº
3186. No tocante ao PE-28/2022, (Resultado de Julgamento, Adjudicação e
Homologação), os demais itens, torna-se inalterado.
IBIRAPITANGA – BA, 14 DE JUNHO DE 2022.

JOSÉ WILDES AZEVEDO SANTOS
Pregoeiro
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