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CONTRATO Nº 119/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE
SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
E A EMPRESA J NASICF DE CARVALHO DE
ITABUNA, CNPJ: 13.390.906/0001-01, 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, s/n – Centro – Município de Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado,
portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 496.755.915-87,
residente e domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de
Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa
J NASCIF DE CARVALHO DE ITABUNA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ/MF. 13.390.906/0001-01, localizada na Rua Carlos Teixeira Barreto, 49 – Bairro
São Caetanos - CEP. 45.607-095 – Município de Itabuna - Bahia, representando neste
ato pelo Sr. Joelson Nascif de Carvalho, portador do RG: 0254452137 31 - SSP-BA,
Inscrito no CPF/MF: 932.817.735-91, denominado CONTRATADA representada pelo
resolvem celebrar o presente instrumento de fornecimento com forma de execução
indireta por preço global, de acordo com o Convite N.º. 010/2022, em conformidade com
a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, autorizado pelo despacho constante do
Processo administrativo Nº 156/2022, na forma a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do Contrato é a prestação de serviços de confecção de matérias gráficos
para manutenção das Secretarias de Saúde e Educação deste Município, que serão
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência e Convite nº. 010/2022
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição, conforme quadro a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

01 LOTE I
02 LOTE II
VALOR TOTAL R$

QUANT

VLR. UNIT

VALOR TOTAL R$
95.200,00
26.573,25
121.773,25

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. 010/2022, nos termos da proposta constante no Processo nº.
156/2022 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.010/2022.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55,
inciso III).
4.1. A Contratante pagará a Contratada pelos fornecimentos executados o valor global
de R$ 121.773,25 (cento e vinte e um mil setecentos e setenta e três reais e vinte

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEY0NZA0NEQ1NTM0N0UXOT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
3 - Ano XVIII - Nº 3287

Ibirapitanga

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

e cinco centavos), 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;
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.
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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. DETALHAMENTO 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 FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.4.1. Os serviços serão prestados por demanda consultiva, via correio eletrônico (email), de forma convencional via consulta escrita formalizada à Contratada,
videoconferência, aplicativo de mensagem instantânea e presencial, conforme
necessidade da contratante ou por estratégia de atuação da empresa.
5.5. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.5.1. O serviço contratado deverá ser prestado no Município de Ibirapitanga e/ou
conforme determina este Contrato, correndo todos os eventuais custos relativos a
passagens, hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, seguros e demais
despesas necessárias à execução dos serviços às expensas da Contratada;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEY0NZA0NEQ1NTM0N0UXOT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
9 de Agosto de 2022
5 - Ano XVIII - Nº 3287

Ibirapitanga

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

5.5.2. Havendo necessidade de deslocamento para fora do Município, a Prefeitura de
Ibirapitanga ressarcirá as despesas com transporte, alimentação, desde que
devidamente comprovadas mediante nota fiscal discriminada, tomando-se como
parâmetro dos valores dos pagamentos utilizados para tal fim os já utilizados pela
Contratante;
5.6. DO RECEBIMENTO
5.6.1 - O recebimento e a aceitação do objeto obedecerão ao disposto no artigo 73,
Inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93.
5.6.2 - O aceite dos serviços dar-se-á pelo servidor designado pelo Secretário,
acompanhado da assinatura no canhoto da Nota Fiscal/Fatura ou documento
equivalente e observará os seguintes critérios:
I - Verificação dos serviços executados em conformidade com as especificações
constantes do objeto;
II - Caso satisfatório as verificações acima, será dado o ateste na Nota Fiscal/Fatura.
Caso contrário, lavrar-se-á um “Termo de Recusa”, no qual consignar-se-ão
desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os serviços prestados
recebido insatisfatório será rejeitado, devendo ser refeito/corrigido antes do início das
atividades da Contratante, quando realizar-se-ão novamente as verificações, conforme
item I acima.
III - Caso a correção não ocorra no prazo acima, ou caso o novo serviço também seja
rejeitado, estará a Contratada incorrendo em atraso na execução, sujeitando-se à
aplicação de sanções.
IV - Os custos da correção dos serviços decorrentes da rejeição correrão
exclusivamente às expensas da Contratada.
V - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho dos serviços executados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da fruição dos mesmos.
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:

3.01 – Secretaria Municipal de Saúde

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

2.023 – Gestão da Atenção Psicossocial - CAPS
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
14 – CAPS

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:

3.01 – Secretaria Municipal de Saúde
2.020 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde – 15%

Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
02

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.052 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
01 – Educação 25%

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

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.053 – Manutenção do Programa Transporte Escolar
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
04 – Educação
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 55, inciso VII e
XIII).
7.1. Executar os serviços ora contratados 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 aqui 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 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 deste 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 neste 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 deste contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Contrato 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.
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;
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (art. 55, inciso VII
e XIII).
8.1. Fiscalizar a execução do objeto deste 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;
8.2. Atestar nas fiscais/faturas, por servidor ou comissão competente, e efetuar os
respectivos pagamentos a contratada;
8.3. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais, na forma da legislação
vigente;
8.4. Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da
CONTRATADA aos locais de trabalho;
8.5. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação dos
serviços, fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-lo;
8.6. Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste
Contrato;
8.7. Disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos trabalhos pela
CONTRATADA.
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/ou 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 Termo, 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 o 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 do
futuro Contrato.
9.6. Das decisões tomadas pelo Gestor do Contrato e/ou 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,
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recurso, pedido de reconsideração e vista do processo, nos termos do artigo 109 do
referido diploma legal.
10.2. As penalidades indicadas no item anterior serão aplicadas nas seguintes
hipóteses, inclusive de forma cumulativa:
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.
10.8. 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;
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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;
15.2. 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 – DA VIGÊNCIA
14.1. Este Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
assinatura.
14.2. O prazo previsto no caput desta cláusula reputa-se como necessário e suficiente
para a prestação de serviços, entre o cumprimento de todos os interpostos no objeto
deste Termo de Referência. Caso o prazo inicialmente previsto no caput desta cláusula
não seja suficiente, o futuro Contrato poderá ser prorrogado nos termos da legislação
vigente, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses, Art. 57, inciso II, da Lei
8.666/93, prorrogado se necessário mediante Termo Aditivo, obedecido o prazo máximo
definido pelo inciso II, artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS:
15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
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15.2. Dentro do prazo de vigência deste contrato e mediante solicitação da contratada,
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicandose o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após
a ocorrência da anualidade.
15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
15.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
15.5. 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.
15.6. 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.
15.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
16.1. 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 SÉTIMA – DO FORO
17.1. 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.
17.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Comarca de Ubatã.
Ibirapitanga, 01 de agosto de 2022.

MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
CONTRATANTE
J NASCIF DE CARVALHO DE ITABUNA
CONTRATADA
CNPJ 13.390.906/0001-01
JOELSON NASCIF DE CARVALHO
CPF: 932.817.735-91
TESTEMUNHAS
1)__________________________
CPF: _____________________

2)____________________________
CPF:_________________________
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