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CONTRATO Nº. 145/2022
PREGÃO N.º 38/2022- ELETRÔNICO
EDITAL Nº 052/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2022

CONTRATO
QUE
ETRE
SE
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
IBIRAPITANGA E A EMPRESA
PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE
– CNPJ. 43.109.155/0001-73, 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, Ibirapitanga – Bahia, CONTRATANTE, 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 à Avenida Alexandre Quinto, 60 –
Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e de outro a Empresa PAMELA TOURINHO
BRITO DUARTE - CNPJ N. 43.109.155/0001-73, localizada na Rua Francisco Drumond,
41, Centro – CEP: 42.800-063 – Camaçari - Bahia, doravante denominada
CONTRATADA, representada pole Srª. Pamela Tourinho Brito Duarte, RG:
21.64312120-SSP/BA e CPF: 867.532.995-48, residente na Rua 25 de Dezembro, S/N,
Cajazeiras, Salvador - Bahia, CEP: 41.345-590, em vista o Pregão Eletrônico nº.
038/2022, oriundo do Processo nº. 195/2022, nos termos das Leis nºs 10.520/2002 e
8.666/1993, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui-se objeto deste Contrato a aquisição e instalação de dois elevadores, com
prestação de garantia e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, para atendimento
da demanda da Escola Municipal Edeval Suzart Coutinho no Distrito de Itamarati e do
Centro Educacional de Ibirapitanga (CEI) da Rede de Educação do Município de
Ibirapitanga, conforme a seguir:
OBJETO: ELEVADOR PARA 06 PASSAGEIROS COM
INSTALAÇÃO (SEM OBRA CIVIL).
LOCAL DE ENTREGA: Anexos aos colégios da
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1

Fornecimento de 02 (dois) elevadores em aço
inoxidável, portas simultâneas, atendendo a norma de
acessibilidade, capacidade para 06 pessoas/450KG,
02 paradas, com instalação e frete incluídos.
Especificações Técnicas Memorial Especificativo:

UND

2

195.000,00

390.000,00

1. ESPECIFICAÇÕES DO ELEVADOR
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1.1. Elevador Office com estrutura em aço inox
escovado atendendo a Norma NBR 16042 e NM207;
1.2. Capacidade – 06 passageiros/450Kg;
1.3. Percurso aproximado - 3,20 m;
1.4. Pé direito último pavimento 3,70 m;
1.5. Paradas/Entradas: 2 – no mesmo lado;
1.6. Velocidade: 60 m/minuto;
1.7. Acionamento – VVVF (Variação de Voltagem e
variação de Frequência), Motor elétrico trifásico
Gearless (220 V);
1.8. Sistema de posicionamento – digital via encolder;
1.9. Trilho – perfil laminado e usinado;
1.10. Cabina – formato retangular, dimensão interna
livre 1000x1250x2200mm, acabamento interno em
painéis de aço inoxidável escovado;
1.11. Face panorâmico em vidro temperado frontal em
relação a entrada;
1.12. Tipo de abertura – lateral 02 folhas;
1.13. Resgate automático de emergência para caso
falta de energia;
1.14. Piso – preparado para granito (granito e
instalação pelo cliente);
1.15. Corrimão – em aço inoxidável polido;
1.16. 01 (uma) porta de cabina – deslizante horizontal
telescópica, automática, em chapa de aço, e
acabamento em aço inoxidável escovado, abertura
800x2000mm;
1.17. 02 (duas) portas de pavimentos – deslizante
horizontal telescópica, automática, em chapa de aço, e
acabamento em aço inoxidável escovado, abertura
800x2000mm;
1.18. Barreira Eletrônica;
1.19. 01 (um) painel de botoeira cabina tipo totem em
aço inoxidável escovado com display de indicação de
pavimento, botões micro curso iluminado com
marcação em braile, chaveamento no painel;
1.20. 02 (dois) botoeiras de pavimento em aço
inoxidável escovado, display de indicação do
pavimento, botões soft press iluminado com marcação
em braile.
1.21. Sistema de Sleeping – após 10 minutos
equipamento parado a iluminação da cabina deverá ser
desligada automaticamente;
1.22. Tensão de alimentação – 220VAC trifásico;
1.23. Rebaixo mínimo –1500mm
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2. ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA DO ELEVADOR
2.1. Caixa do elevador em alvenaria, fechado na sua
totalidade com ventilação forçada no pavimento
superior na dimensão mínima de 1600x1600mm
3. ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDIMENTO
3.1. A empresa deverá possuir sede com distância
máxima do local da instalação dos equipamentos de
200 Km com funcionários registrados e exclusividade
do fabricante do equipamento proposto.
4. DA GARANTIA
4.1. Garantia dos equipamentos de 24 meses a contar
data entregue em pleno funcionamento. Vinculado ao
contrato de manutenção. A obra civil não está incluída.
A empresa deverá fornecer o projeto executivo para o
serviço necessário da instalação e funcionamento do
elevador.
VALOR TOTAL DOS ITENS R$ (trezentos e noventa mil reais)

390.000,00

1.2. Normas Técnicas que devem ser seguidas quanto ao fornecimento dos elevadores:
1.2.1. As especificações técnicas exigidas para o elevador foram elaboradas para
atendimento às seguintes normas técnicas:
1.2.1.1. NBR 313:2007: A norma NM 313: 2007 dispõe sobre requisitos particulares para
a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência.
1.2.1.2. NBR NM 207: 1999: A NBR NM 207: 1999 dispõe sobre requisitos de segurança
para construção e instalação de elevadores elétricos.
1.2.1.3. NBR 5665: 1987: A norma NBR 5665: 1987 dispõe sobre o cálculo de trafego
nos elevadores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA DOS ELEVADORES
2.1. O prazo de entrega será de até 90 dias, sendo que os dias são contados a partir da
data da emissão da ordem de fornecimento.
2.2. Os elevadores deverão ser instalados em um prazo máximo de 60 dias corridos,
contados da data da entrega dos equipamentos.
2.3. Nos prazos mencionados deverão estar incluídos os períodos de instalação dos
itens, que se fizerem necessários, não sendo aceitos acréscimos de prazo para
atendimento desta previsão, exceto quando solicitado ou autorizado pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA sujeita à aplicação de penalidades
contratuais em caso de descumprimento.
2.3. O elevador deverá ser entregue e instalado na área indicada pelo Setor de
Engenharia do Município.
2.4. Para realização da entrega e instalação, a empresa deverá fazer o agendamento
prévio junto ao Setor de Engenharia, com a Engenheira Lorena Oliveira Barcelos, por
meio do telefone 73 - 981025433, no horário de 08h às 12h, de segunda a sexta-feira.
2.5. Considera-se instalado o equipamento que esteja em condições normais de
funcionamento, testado, verificado e operante.
2.6. Todos os itens que compõe o objeto a ser contratados deverão ser fornecidos por
uma mesma empresa. Dessa forma, evita-se problemas na responsabilização caso
ocorra eventual defeito no elevador, já que pode haver dificuldade na determinação da
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causa da falha, se seria do equipamento ou da instalação. Da mesma forma, como a
manutenção do equipamento engloba o período de garantia, é adequado que a
manutenção seja prestada pela empresa fornecedora, já que a garantia de uma eventual
falha possa não ser devida caso a manutenção não tenha sido realizada
adequadamente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DOS ELEVADORES
3.1. O objeto contratado será recebido por comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/1993, da seguinte forma:
3.1.1. PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do (s) elevador (es), para posterior
verificação da conformidade do material e instalação com as especificações do objeto
licitado.
3.1.2. DEFINITIVAMENTE, a entrega definitiva do elevador será precedida dos ensaios
e das inspeções previstas na NBR NM 207 DE 12/2020, devendo todos os
equipamentos, após definitivamente montados na obra, serem submetidos a ensaios de
funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.
3.2. Deverá ser verificado, ao longo dos ensaios e inspeções, o perfeito funcionamento
de todos os dispositivos de comando, proteção, sinalização e automatismo.
3.3. A CONTRATADA deverá prever o fornecimento temporário, sob sua própria
supervisão, de instrumentos e demais componentes necessários aos ensaios de campo.
3.4. Os resultados dos ensaios deverão corresponder àqueles garantidos pela
CONTRATADA. Se houver diferença, o produto será prontamente reparado, ficando os
custos de reparos e transporte devidos à rejeição, por conta da CONTRATADA.
3.5. O recebimento definitivo ficará condicionado à aprovação do elevador nos testes e
ensaios de entrega.
3.6. Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pela Comissão,
acarretará o não recebimento definitivo. A Comissão discriminará em termo
circunstanciado, em 2 (duas) vias, as irregularidades encontradas, ficando a
CONTRATADA com o recebimento de uma das vias para as devidas providências, até
o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, cientificada de que está passível
das penalidades cabíveis previstas neste Termo de Referência.
3.7. À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até
o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, submetendo à nova verificação o
objeto impugnado, ficando suspenso o pagamento até a execução das correções
necessárias, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis previstas no item
neste Termo de Referência.
3.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança com relação ao objeto contratado, nem ético-profissional pela
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO E GARANTIA DOS ELEVADORES
4.1. A CONTRATADA deverá garantir, por um período mínimo de 24 (vinte e quatro)
meses o perfeito funcionamento dos elevadores previsto no objeto deste Contrato a
contar do recebimento definitivo dos equipamentos.
4.2. Durante o período de garantia, os serviços de manutenção preventiva necessários
à conservação do equipamento, inclusive com fornecimento dos materiais consumidos
e utilizados na manutenção serão de responsabilidade da CONTRATADA. Para tanto,
a CONTRATADA deverá apresentar, por ocasião da entrega definitiva dos elevadores,
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plano de manutenção a ser aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO, com rotinas,
periodicidade e relatórios a serem adotados nas manutenções.
4.3. Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito pela
CONTRATANTE até a efetiva correção pela CONTRATADA.
4.4. Na hipótese de substituições de peças, componentes e equipamentos, um novo
período de garantia será iniciado somente para o item substituído, contando-se o prazo
a partir da aceitação pela CONTRATANTE da peça, componente ou equipamento novo.
4.5. A garantia prestada cobre quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissões da
CONTRATADA, em especial, decorrentes de erro de concepção do projeto de matériaprima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e administrativa.
4.6. Em decorrência da garantia prestada, a CONTRATADA se obriga, no período de
24 meses a substituir as peças defeituosas ou repará-las, colocando os equipamentos
perfeitamente de acordo com o preconizado neste Contrato.
4.7. Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de visitas técnicas
programadas conforme cronograma de manutenções preventivas, requisição da
CONTRATANTE e através de chamados de emergência, os quais deverão ser
atendidos em 2 (duas) horas após a abertura do chamado.
4.8. Compreende-se por serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva todas
as ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais e emergenciais nos
elevadores, suas peças, componentes e acessórios.
4.9. Os serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva incluem a realização
de todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem, verificação das condições
operacionais do equipamento, análises de vazamentos, condições de lubrificação de
componentes internos, eficiência, consumo elétrico e limpeza, bem como orientações
para operação normal e adequada dos equipamentos.
4.10. Os serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva deverá ser prestado
no local em que os elevadores serão instalados.
4.11. Caso os serviços de manutenção não possam ser executados nos locais de uso,
por motivos técnicos, a CONTRATADA retirará os equipamentos, mediante prévia
aprovação e avaliação da CONTRATANTE, ficando a mesma inteiramente responsável
pela integridade física de seus componentes durante a retirada, transporte, substituição
de peças e reinstalação.
4.12. A CONTRATADA deverá executar os serviços no horário normal de expediente,
de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, além de manter plantão de emergência 24
horas, 7 dias por semana, incluindo caso necessário final de semana e feriados para
reparo dos elevadores que estejam parados, apresentarem risco de funcionamento,
riscos de acidentes ou pessoas presas na cabine.
4.13. Fora deste horário, ou dos dias retro mencionados, quaisquer serviços deverão
ser autorizados pela CONTRATANTE, sem ônus adicional ao regularmente contratado.
4.14. A CONTRATANTE poderá solicitar a presença do técnico fora dos horários e dias
definidos, mediante autorização de serviços extraordinários.
4.15. As manutenções consistem em:
4.15.1. Manutenção Preventiva: tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em
todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de
segurança e em perfeito estado de funcionamento, de acordo com os manuais e normas
técnicas específicas, inclusive dos fabricantes, devendo ser executada em duas etapas:
I - Inspeção: Verificação de determinados pontos das instalações seguindo programa
(rotina) de manutenção recomendado pelos fabricantes dos equipamentos.
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II - Revisão: Verificações (parciais ou totais) programadas das instalações para fins de
reparos, limpeza ou reposição de componentes.
4.15.2. A manutenção dos equipamentos e instalações será executada obedecendo às
rotinas definidas pelo fabricante.
4.15.3. As manutenções preventivas deverão ser executadas no horário normal de
expediente, de modo que não prejudique o funcionamento das atividades da
CONTRATANTE. Ainda assim, sempre que necessário este procedimento poderá ser
realizado fora do horário normal, independente do equipamento, não implicando em
qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE.
4.15.4. A manutenção preventiva incluirá toda mão-de-obra, ferramentas, insumos e
transportes necessários para reparar e/ou substituir as peças dos equipamentos a
sofrerem manutenção.
4.15.5. Manutenção Corretiva: tem por objetivo o restabelecimento dos componentes
dos equipamentos às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante
a execução de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, bem como substituição de
peças, componentes e/ou acessórios que se apresentarem danificados, gastos ou
defeituosos, o que deverá ser atestado por meio de laudo técnico específico, assinado
pelo engenheiro responsável da CONTRATADA, o qual deverá conter a discriminação
do defeito.
4.15.6. A manutenção corretiva será realizada sempre que necessário e a qualquer
tempo, devendo a CONTRATADA comunicar imediatamente os problemas identificados
à CONTRATANTE, solicitando autorização para execução dos serviços.
4.15.7. A manutenção corretiva incluirá toda mão de obra, ferramentas, insumos e
transportes, necessários para reparar e/ou substituir as peças dos equipamentos a
sofrerem manutenção. Nesse caso, a CONTRATADA deverá encaminhar no prazo
máximo de 2 (dois) dias corridos da detecção da falha do equipamento o laudo técnico
do problema, juntamente com a relação de todas as peças e componentes necessários.
4.15.8. Para cada evento de manutenção corretiva identificado, deverá ser gerada
imediatamente uma Ordem de Serviço Corretiva, independente da data de conclusão
do serviço.
4.15.9. A CONTRATADA deverá observar que, nos casos de manutenção corretiva com
substituição de peças, equipamentos ou acessórios, o prazo para normalização do
sistema será de no máximo 05 (cinco) dias úteis.
4.15.10. A CONTRATADA formalizará imediatamente comunicação à CONTRATANTE,
quando houver necessidade de maior prazo para a execução do serviço, justificando e
propondo novo prazo, o qual poderá ou não ser aceito.
4.15.11. O fato de os profissionais não terem conhecimento suficiente para a resolução
de um problema específico do objeto não será justificativa para o não cumprimento do
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a normalização do funcionamento do
sistema. A CONTRATADA poderá, excepcionalmente, subcontratar uma empresa ou
profissional para a resolução do problema, mediante autorização prévia da
CONTRATANTE, sendo que ônus da contratação ficará a cargo da CONTRATADA.
4.15.12. Não será justificativa da não normalização dos elevadores: imprudência,
incompetência ou negligência da CONTRATADA; má conservação das ferramentas,
equipamentos ou aparelhos de medição da CONTRATADA; falta de insumos; e
incapacidade em realizar testes.
4.15.13. Manutenção Preditiva: tem por objetivo observar e monitorar as condições de
operação dos equipamentos, o rendimento operacional, e outros indicadores da
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condição operativa das máquinas, a partir dos quais será possível determinar o intervalo
máximo entre reparos, melhorando a produtividade e qualidade do produto.
4.15.14. A CONTRATADA deverá incluir nos seus relatórios os resultados e conclusões
obtidos nas manutenções preditivas.
4.15.15. As análises desses resultados deverão orientar as ações das manutenções
futuras da CONTRATADA.
4.15.16. A CONTRATADA deverá realizar periodicamente análise de óleo para subsidiar
intervenções de substituição do fluido utilizado na unidade hidráulica, se for o caso.
4.15.17. A CONTRATADA deverá, ainda, observar os seguintes itens:
4.15.18. Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços
em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementações e acessórios implícitos e necessários ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalações e equipamentos, não
cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de “serviços extras” ou de alterações
nas composições de preços unitários, salvo os previstos neste documento.
4.15.19. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços
aqui descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários
constantes da proposta da CONTRATADA; exceto os previstos neste documento.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Entregar os elevadores em conformidade com as especificações técnicas, em
perfeitas condições de uso e no prazo previsto.
5.2. Fornecer toda mão-de-obra necessária para a instalação dos elevadores, sendo
que a presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE não diminuirá a
responsabilidade da CONTRATADA.
5.3. Nos casos de entrega ou instalação dos elevadores fora do horário de expediente
do órgão, deverá ser fornecida listagem de funcionários à FISCALIZAÇÃO, com nomes
completos, documentos de identidade, locais e horários em que se fizer necessário do
acesso dos mesmos às dependências da Unidade Escolar do Município, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
5.4. Manter os seus empregados ou prepostos devidamente identificados, por meio de
crachá e uniforme, quando em trabalho nas dependências das Unidades Escolares.
5.5. Indicar profissional para, sem prejuízo de suas atividades, atuar como preposto.
5.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
Município ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus empregados ou
prepostos durante o fornecimento do objeto ou prestação da garantia.
5.7. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento
licitatório durante o período de vigência contratual.
5.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas.
5.9. Fornecer à CONTRATANTE todas as informações que esta considere necessárias
à fiel execução de suas obrigações contratuais, bem como àquelas essenciais ao
desempenho e à confiabilidade do objeto contratado.
5.10. Substituir, imediatamente, o elevador que seja rejeitado pela Fiscalização.
5.11. Os novos elevadores deverão ser instalados considerando as características do
edifício, para isto a CONTRATADA deverá elaborar projetos executivos adequados ao
local, atendendo todas as exigências previstas em normas técnicas. Esses projetos
deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO para fins de aprovação, antes que se iniciem
os procedimentos necessários ao fornecimento dos equipamentos.
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5.12. Em seus projetos, a CONTRATADA deverá estabelecer os parâmetros para o
preparo dos poços e caixas dos elevadores e quaisquer outros serviços necessários
para a perfeita instalação dos elevadores. Deverá também definir os pontos de energia
elétrica para iluminação, definir pontos de elétrica para os trabalhos de montagem e
testes dos elevadores e todos os demais pontos de força.
5.13. Os serviços de instalação deverão ser executados somente após a aprovação pela
FISCALIZAÇÃO dos projetos e das especificações dos equipamentos.
5.14. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou após a sua execução
serão de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá arcar com os custos para
reparar as incorreções.
5.15. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela perfeita adequação
técnica e legal dos projetos executivos e da obra. Revisões, ajustes e complementações
nos projetos não ensejarão acréscimos de valores ao contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Efetuar o pagamento devido, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota
Fiscal devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências
do contrato.
6.2. Liberação dos espaços destinados à instalação dos bens, dentro de prazo de
entrega previsto, quando do fornecimento dos elevadores.
6.3. Exercer a fiscalização do fornecimento dos elevadores.
6.4. Informar à contratada, oficialmente, quaisquer falhas verificadas no cumprimento
do contrato.
6.5. Permitir, dentro das normas internas, o acesso dos empregados da contratada às
suas dependências, para a execução dos serviços de instalação e manutenção quando
necessário.
6.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes, que venham a ser
solicitados pelos empregados da contratada ou por seu preposto.
6.7. Receber o objeto contratado em estrita observância ao quanto definidos neste
Contrato e no Termo de Referência.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e
previsão de fornecimento dos elevadores e/ou a execução dos serviços de manutenção,
com base nas ordens de fornecimento emitidas pelo Município no período;
7.2. 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 45.500-000 – Ibirapitanga, a nota fiscal e/ou fatura dos elevadores entregues e/ou
serviços executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em
nome do Município de Ibirapitanga e conter o número do empenho correspondente;
7.3. Além da nota fiscal e/ou fatura dos elevadores entregues e/ou serviços executados,
a empresa deverá 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
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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 OITAVA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1. 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.
8.2. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações 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.
8.3. 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.
CLÁUSULA NONA - DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DO CONTRATO
9.1. 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.
9.2. A primeira incidência do reajuste deverá contemplar a variação do índice eleito.
9.3. Em ocorrendo fatos ou atos que possam prejudicar o equilíbrio econômicofinanceiro 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 DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A Secretaria de Educação designará um servidor para exercer toda e qualquer
ação de orientação geral até a entrega dos elevadores e/ou a execução dos serviços
pela Contratada;
10.2. São atribuições do servidor designado, dentre outras:
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10.2.1. 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;
10.2.2. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos elevadores e/ou a execução dos serviços
de manutenção, requerendo em tempo oportuno à Diretoria competente decisões e
providências que ultrapassarem a competência do fiscal;
10.2.3. Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as
providências tempestivas necessárias à boa execução do contrato;
10.3. A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais;
10.4. 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;
10.5. 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 PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do
processo ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
11.1.1. 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;
11.1.2. 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;
11.1.3. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
11.1.4. 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;
11.1.5. 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;
11.1.6. 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;
11.1.7. 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.
11.1.8. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1. Constituem motivos para rescisão deste contrato:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZVBRUY4MJBEMJZGRDGWMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
25 de Outubro de 2022
12 - Ano XVIII - Nº 3397

Ibirapitanga

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

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;
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 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A dotação orçamentária que fará face à despesa decorrente deste contrato será
a abaixo discriminada:
Unidade Orçamentária:

5.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC

Projeto / Atividade:

2.051 - Manutenção da Infraestrutura Escolar

Elemento de Despesa:

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

Fonte de Recursos

01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO LICITAÇÃO E À PROPOSTA
COMERCIAL
14.1. O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico n°. 038/2022, fundado
no inc. XIII, do art. 24, da Lei n° 8.666/93e à Proposta Comercial apresentada pela
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como
aceitas, se efetuadas por escrito, mediante protocolo ou fac-símile, com exceção feita
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às alterações das condições contratuais, os quais requererão aditivos a ser redigido,
pactuado entre as partes e devidamente publicado pelo CONTRATANTE.
15.2. 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.
15.3. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Ubatã, para dirimir eventuais
controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
15.4. 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, 21 de outubro de 2022.
_________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
_______________________________________________________
PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE
CNPJ. 43.109.155/0001-73
PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE
CPF: 867.532.995-48
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome:
__________________________________
___
RG:

Nome:
_______________________________
__
RG:
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