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ESTADO DA 3AHM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14. {26.931/0001-22
CONTRATO 02S/2020

- DÍ5PENSA

COffTRATO QUE ENTRE SI FA2EM, DE UM LAOO, MUNICÍPIO PE
ENTRE RIOSE, OO OUTRO. A COMERCIAL S ALMEIDA E1HEU

d

3

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Fíiblco Intemo, com seoe na Run oc
Olinda, s/n. ENTRE RIOS - BA, insaito no CNPJ sod rúmero U.12S.&8 1/6001-22. nesta ato rapresertoao PA:0
Prefeito, o Sr: ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa COMERCIAL S ALMEIDA EIREU, pessoa jurídica de dir sito privado. irisenta no CNPJ sob o na
07.434,142/0001-10, com sede na Rua SSo Lézero. s/n. Santa Terezinha, A'agoinhas Bahia. CEP: 4-?.011-310
repiesentode por STEFANO ALMEIDA PASSOS, brasileiro, portador do RG nJ 07.342 405-43, SSP/S*. iTSftf.to
no CPF sob rt° 000.534.785-30. doravante denominada CONTRATADA, ce'ebrsm O presente Contrato tie
fornecimento, segundo as condições nas cláusulas sag jintas:

-1

-

O presente contrato tem seu rcspectivo fundamento s finalidade r»a consecução ao ob-s-c
contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei n* 8.6?®. de 21 de junho de 1S93, as quais as partes cc
sujeitam a cumprir, sob os lermos e condições estabelecidas nas seguintes ctáusí/ss:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO OBJETO

1.1. - Destina-se ecle Contrato a prooierar amparo lega’ ira relação efe setviçns entre c*
acima mencionado», objeto; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
EPTS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRET ARIA
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
BA, conforms solicite co itcMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ENTRE KiGS
processo administrativo n° 065/2020.
contratantes

-

-

-

1.2. CorrerSc por conta da CONTRATADA a® dêspasras corn o cessea! contrataria no que tzrgs
à transporte, alimentação, salários e encargos sociais, como, também, taxas o impostos que venham a ingxJv
sobre o objeto deste contrato.

-

1.3. Caso haja necessidade, por mctivcc occradorsis reo previstos cu oara restabelece’ o
oqufftbrio ecooõmtoo-financeiro to,dial de acréscimos ou supressfic dos quantitativos n O J serviços, deverá *?•'
obedecido 0 Imite o dentate condições pertrnaníf estabelecidos no Art. 05 do Lei Feoerai n18.666/93, com seus
posteriores aluaiizaçdos

*

-

PARÁGRAFO ÚNICO Qualquer acniscimo no objeto oeste contrato, sõ aorá rc aiInter
mediante solicitação por escrito da Secretaria Solicitante, acompanhada de planilha dstolhsoe o cr
serviços e/ou fornecimentos a serem acrescidos, dsvidamento aprovados pelo Exno. Sr. Prefeito, desde
que observados os limitna estabelecidos polo art. 6S, $§ 1* e 2* da Lei 6 .35B/33.
CLÁUSULA SEGUNDA

- DAS OBRIGAÇÕES OA CONTRATADA

-

2.1. A CONTRATADA fie obrigo a:
s) Dmjjonibilízar o objeto cescnto m Cláusula Primara deste contrato,
b) Assegurar B boa qualidade do objeto contratado;
o) Assumir inteira responsubflldade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causador, oo"
coscumprimento, omissões ou desvios rr? quelidade técnica do objeto;
d) Nâo transferir ou ceder o oontratc s terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento
co CONTRATANTE;
e) Não caucionar ou utiiisar o contrato e terceiras, no iodo ou em partes. Sem o pravid
consentimento do CONTRATANTE:

f
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I) Prestar 0 serviço nos prazos previstos no presents Contrato;
g) Manler durante toda a execuçêo cio oontrato, cm compatibilidade com as obrigações por eíe
mantidas, todas ss condições de haWlitcção e qualificação exigidas na licitação:
ti) Apresentar durarte a execução do contrato. se sorciiadodoc-j.T.entoa que comprovem ester
cumprindo a legislação em viger quanto Ss obrigações assumidas na pressme diapenr-a tíe 'icnsçao.
i) Não utilizar este contrato, «ma garantia de qualquer operação financeirs, a exemplo tio
empréstimos bancáncs ou descontos de duplicatas,

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO Ficarã a cargo Oe CONTRATADA, iodas as despesas e n.-stor
decorrentes da execução do contrrto, bem como dos tnbutos, obrigações trabalhistas e sócia s seguros o roces
os demais custos diretos e indiretos, necessários â exeouçso do objeto deita Lctação.
CLÁUSULA TERCEIRA

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. -O CONTRATANTE so obriga a;
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar fainas e atestar o recebimento do objeto:
b) Efetuar nos prazos indicados, as pagemertoi devidos à CONTRATADA
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatos c
incorretas, ficando, nestes casos, o prezo suspenso, que somente veilsrâ e íiuir após e apresentação da novzo

faturas corretos;
d) Notificar por escrito, á CONTRATADA, quando de aplicação de multas previstas tesíe

Contrato;
e) Declarar oa materiais ofetivemontç prestados.

CLÁUSULA QUARTA

- DO PAGAMENTO

-

4.1; O valor do presente contrato è de RS 17,180,00 (dezeasete mil, duzentos e oitenta reais!.
cons!ante da proaosta intagranle da dispensa, aceito pelo CONTRATANTE, ententfjdo esta como preço justo »
suficiente pasa o serviço, objeto deste instrumento. qua deverá ser pago em stà 30 (trinta) dias após o etoi vo
fomedmento do objeto contratado.

4.2. - Os pagamento» serão afetusdoa spds afouto do setor competente e. dentre lo
eronograme de oagsimeftto financeiro. Na dsta do apresentação do fritura o contratado deverá ester de
posse, en plena vfgáncLr, «is CRF de FGTS, dn CNDT e das cartldfraò de regularidade cem 8s caz2ndít«i
Nacional, Estadual e Municipal, sob peno de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO ~ Havendo erro na faturo cu descumarimonto das condições pcçcjansE
no todo ou em parta, e tramitação da fatura será suspensa para qua a CONTRATADA adote as prov/rtònç.in-.
necessários è suo correção. Passará Q eer considerado. para efeito de peçamonto, o dato de reepresenteção do
fatura, devldamente corrigida.

-

PARÁGRAFO SEGUNDO Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendera
de liquidação qualquer obrigação financeira que li» Uy imposto, em virtude de peralitfeite ou
que Isso gene direito a reajuste de praça.

-

4.3. O termo contratual poderá curaníe e seu prazo de execução, caso ocorra uma oss situações
previstas no art 65 da Lei 8.660/93, e em seus ihcecs a parágrafos, ser aUorado, mediante jutiircativa t
autorização da autoridade competente, através de lermo de aditamento, cujo extrato tíevará, oura lai eiicaua
ser publicado em órgão de imprensa oficial.

-

4.4. Os reajustamentos de preços oo objeta a ser contratodo, auando e se for o caso, íerãc
efetuados e calculados dô acordo com as disposições esoecítes vigente», editpfles pelo Governo Federal
T
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4.5.

-
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Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração. os

mw»» Sfãc

reajustados peta variado do pcrcantual resultante dê diferença do preço Suado para c die de apresentação dí>
proposta e o dta da entrada «n viger do coro preço, apiícando-se sobre o preço proposto.

4.6.

- A empresa a ser contratada deverá apresenta' documento oficial comorcvando o 'cainéf-t

acompanhado de requerimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO, TRANSFE°Ef-iCIAOU SU8CQNTRA7 AC ÂO
5.1.,- O presente eentreto não poderá ser objeto de cessão, tre.njferénoia ou Subcontratação. m
todo ou em parte, sem prévia e expressa auloiizêçãcr do CONTRATANTE, sob pera de imedísis csrtucttads

CLÁUSULA SEXTA

- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

-

6.1. A vigência deste Contrato será de 90 (noventa) dies, a partir tía data de sssinaiyra de
contrato, podendo, entretanto, ser prorrogada so presentes cs requisitos ewgidos peio arL 57 da Lei 8.S5F/9.5

CLÁUSULA SÉTIMA
7.1.
orçsmeníárê:

- ALOGACÁO DE ftF.CURSOri

- As despesas decorrentes do presente contrate correrão por

con's da seçuhtv cofecéu

Unidade Orçsmentária: 0917
Elemento de despesa: 339030
Projeto Atividade: 2003/2018/2019

I

Fontes; 0100/0142/0129
CLÁUSULA OITAVA

- DA RESCISÃO CONTRATUAL

-

Q.1.
Este contrato poderá ser rescindido untiateralmente poro CONTRATANTE. resoetUtes e
devido procosso fegal, e sem que assista é amlratêda direito e qualquer Indenização. nas segutrtes Wppreser,
a) Inadtmplemêfilo pela contratada de eusisqcer das cláusulas e condições acu estabelecidas
b) Atraso no cumprimenta das "ctoens de serviços’1;
c) Superventartcie de incapacidade financeira da contratada duvidamerrle «rrnprpvftdi»
d) Falência, liquidação judicial cu éxtrajudicref. ou concordata tis eor-toaíaía, requeniUs

ji

decretadas;

6) Cessão total ou partia! deste contrato e dos créditos date cecorretnas, sem prevry e
aulonzaçâo do contra:ante.

UB<~

•«

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o cont-ato. por quatsquef destes motivos s crmtreiad*
terá direito, apenas, ao pagamonto, doa sorvtços efetivamerte prestados e aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficará o presente contrato rescindida, ce pleno direto
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. ô sem ore/uizc das sanções cabíveis noa
casos enumerados nos arts. 78 e 00 da lei n.’ 8 865/93. stt&rada pala M n J 8.8B3rp<
CLÁUSULA NONA- PA-S RESPONSABILIDADES

f

-

9,1,
O CONTRATANTE r.âo respondará por quaisquer cortioronrti&rcs assumdcs
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execuçlo do presente contrato. bem como qualquer dano
causado ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA da seus enrpregacts
preposlos ou subordinadoa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: l4,l26.?SIAKK)1-22

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA ne clara haver levedo em cants, re S[VCSçr.*5cSc
da sua propoala 03 tributos, contribuías fecal*,. para-fisecls, emolumentos. encargos socisur. « lotos a?
despesas lodclemes scbre a oompra do material. nSo cabsndo cuaisqoer teWíndiçççCto davidas a errcs rese-i
avaliação, para efeito da solicitor revisão de preços par recolhimentos determinados pel-3 autoridade eosnpstsiÿe

-

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA responderá por tocíos os to“ 03 e preiulros
decorrentes de paralisações na execução co serviço, salvo na ocarrância ce caso fortuito cu d? torça m?to-, sem
Que haja culpa de CONTRATADA, devrda.mente apurcdcts na fome da legislação vigente. qusndoccmunicadcs
£ CONTRATANTE no prazo de até 43 (quarunla coito) horas da ocorrência, ou por ordem espressa e çsccla do
CONTRATANTE

-

PARÁGRAFO TERCEIRO Ficando comprovado, depois do nsgtotO raalizadc e artes d3 entra ç>.t
do objeto eme a CONTRATADA acresceu indírvidemente * seus preços valores corrasBOAdentes a qussqiP'
tributos, encargos, emctuirientos, conlnbuições fiscsris e pera- fiscais rêo incidentes sobre a compre efetosec.
tais valores serâo imedietòironle excluídos. com o reembolso da vaíor qw perventura tem 3 ?toc pope 0
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA

- DAS PENALIDADES

—

10,1.
A adj’jdicatárt3 CONTRATADA oujeitPf-SS-A no cc-T-0 ds inadtoipíçmerto ria suas
obrigações. às seguintes canções. graduadas conforme 3 gravidade da infração, sem prejuízo oe sanções r..v s e
criminais, te fo' o caso. do acordo ocm u Lcl 3 66G/33 em aua atual feslaçSe, acurado em f.rooetm
odminístrativo, garaníto 3 ampla defesa e 0 contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre qua

ocorrerem paquertas irregularidades. para

aí quais fwm

concorrido.
b) Multas de atár
bl) 0,20% (vinte décimos por conto) dc vetor do contrato, por rito ds atraso rrc prazo contratual síe
trigésimo dia. ou noa prazos parciais das Ordens da s, írmíacas a 23% do valor ria fatura.
b2) 0,40% (quarenta décimbc por cento) do valor «teste contrato, por dúí to «trasa superior ? 5t
(irinta) dies, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) mulle da até 30% {trinta per cento) om caso de tieseumprlicerto dos norniss toses odfa e ce
contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de roinadénba, nâo pedende Ulrepsusgr g 30% en vpiuatualizado do coniralo. sem prejuízos d» cobrança de psrdas e danos que vennam a ser causados •sa.'mtirrasxe
público e da possibilidada da rescisão contratual:
0

d) Declaração de utidoneidede para licitar ou contratar com 9 Administração Pública enqua-to
perdurara* cs motivos detarmlnzctes da punição ou Eté qua seja promovxfci ?. nshiSwçfto j»-ame a wcprn
autoridade que aplicou a penalidade, que sem concedida cempie que 0 eor.lratsrio ré$38rcir a Admírcstrecãs
paios prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançfin aplicada com base na alínea arétoar
a) O valor da cada rnulta será atualizado moneteriamante,

caso

haja fator de reaiueis manto r-s

preços vigenta no rnâs em que cessar 0 motivo que lha ecu 0ripem.
f) As rrtulias previslaa na alínea “b” pods'io. a critério da Administração, sc-rem epiicades isciatos
ou conjuntamente com oJras sanções, a deoensar do greu da infração comericrS peto adjudicalánc

g) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente to praso mãslir-e to >13
(cinco) dífla úteis ou serem deduzidas do vater correspondente ao valor do servtoo, 3p3s prnv;o PIOCíSMC
scirninlstretivo. garantida a ampfa defesa e 0 contraditório ou, ainda, ecbiadaa judicial,r.en?& a
|
Protoiura Municipal do ENTRE RIOS.
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ISTARO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE flvTRS RIOS
CNPJ: 14.126.93 I/O 001 22

-

h) Oa danos o prquJzos serao reecarcJcloc- ò cCntrataiie no proio rnáwmo-de 48 (quarunla s r.nCj
horas, contado da notificação administrativa á contratada, sob pena de mults.

.

i) Esgotados todos 03 prazos as execução do objeto do contraio <JLC tiverer> sido concod'drs pfs
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de parth&a’ ic neves Iciiaçõs.v finaus-1
não ressamír -os-de nos cautsados â Administieçao Pública Municipal o» curaarr $ obngôção entus sotufívtíú

sem prejuízo de outras penalidades.

-

10.2. A penalidade de declaração ce 'nidoneidede pars 'tptar e contiaiar cam a AbrcirisiraçAú
de comoetêncíâ do Prefeito Municipal de ENTRE RfQ3, as demais penaficades s«9; da
compeiènda do(s) SecrBtário(s) solicitantes

Piibiica será

CLÁUSULA DÉC IMA PRIMEIRA- DA PUBUCACÀO S ViNCULACÃO

—

11.1. O presente Contrato está publicado, ptr extrato, no Oiáno Ofic.s- no prazo ntotitra óí vfcv.
(20) vinte dias, contados da data do sua assinatura.

-

11.2. Esto contrato fica vinculado no seu tolo e. crincipslmenSa nos casos CCTíSOS,
8.666193, e suas alterações poslériorçs, como lambém. a dispensa n° 025I2C20.
CLAUSULA OÉC1MA SEGUNDA

3 is
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- DO FORO

-

12.1. As partes elegem, com renúncia flxp«»*a c qjateuer outro 0 Foro da Comarca do r-ATES
RIOS, Estaco da Bahia, para submeta r o presente Contrato, obrigando an seu 11legrol campnmon» *«íO
herdeiros e cucessoros. a qualquer titulo.

E. por estarem, a&sim, justos o acordados, essinam 0 presente em 03 jlrêi,) vias de íJUAS iear
forma para uma sò finaFdade. afim de qua pessa produzir os seus devidos e lageis afeitos.
<
ENTRE RIOSIBA. 06 de maio de

2C2j5.
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PREFEtTO/CONTRATANTl:

TESTEMUNHA 1:
CPF:

TESTEMUNHA 2:
CPF;

*

CONTRATADA
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