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CONTRATO 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM,DE UM LADO, MUNIClPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A EDUCARE DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA EPP.
O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 14.126.981/0001-22, com sede à
Rua da blinda, s/n. 300, Centro Entre Rios, Bahia, CEP 48.180-000, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Prefeito ELlZlO RODRIGUES FERNANDES SIMÕES, brasileiro, casado, portador do R.G n° 01.740.545-99,
SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 261.542.265-00, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado
empresa EDUCARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA EPP, situada à Rua Alagoas, n° 14,
Quadra 08, Térreo, CIA I, Simões Filho - Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 20.299.643/0001-95, neste ato
representada pelo Sr. BRUNO DA PAIXÃO GÓIS, portador do R.G. n° 12.629.583-26, SSP/BA, inscrito no CPF
sob o n° 021.031.045-60, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviço, autorizado pelo despacho Pregão Presencial n° 0XX/2017, que se regerá pela Lei Federal
n° 8.666/93, os quais as partes se sujeitam a cumprir, e também sob os termos e condições estabelecidas na

-

proposta apresentada pela empresa, que é parte integrante deste Contrato, independente de transcrição,
mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA•DO OBJETO

1.1 Constituí objeto do presente, a aquisição de material pedagógico complementar, de acordo
com as especificações e condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela

CONTRATADA.
1.2 Com base no art. 65, inciso I, o presente contrato poderá ser alterado, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
a) qualitativa: quando houver modificação do projeto inicial ou da especificações, para melhor
adequação técnica dos seus objetos, na forma do art. 65, inciso I, “a", da Lei Federal 8666/93;

b) quantitativa: a contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicial
atualizado contratado, na forma do art.65 inciso I "b”, c/c §1° Lei Federal 8666/93.
c)havendo alteração unilateral do contrato que aumente o encargo do contratado, a Administração
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio económico-financeiro inicial, em consonância com art. 65, §6°da
Lei 8.666/93.

1.3 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

-

CLÁUSULA SEGUNDA FORMA DE FORNECIMENTO

2.1 A forma de fornecimento do presente contrato, ó de forma imediata, de acordo com a
requisição demandada.

-

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$ 139.950,00 (cento trinta e nove mil, novecentos e clnmíenta.reais)o
valor total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE,
\ \
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2.2 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não ha)a pendência a ser regularizada pelo contratado.
2.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou
em parte, a tramitação da nota fiscat/fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do
documento em questão, corrigido e atestado.
2.4 O preço global a ser pago â CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo todas as
despesas tais como: as correspondentes à mão-de-obra, tributos, emolumentos, seguros inclusive contra
acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza.

-

t

2.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo
se alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a Incidir sobre o
objeto deste contrato, na forma da lei.

2.6 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela
CONTRATADA, que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.

-

CLÁUSULA TERCEIRA DOS PRAZOS

3.1 O prazo máximo da entrega do material será de 10(dez)dias, contados a partir da assinatura
do contrato:
3.2 O prazo de execução deste Contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de sua

assinatura:
3.3 O prazo de vigência deste Contrato será de 12(doze) meses a partir de sua assinatura;
3.4 Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da unidade administrativa soiicitante, mantidos
todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no
art. 57, § 1o, da Lei Federal n° 8.666/93, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e
instrumentalizada por termo aditivo.

_

-

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato
correrão à conta do:

Unkfade: 1111
Atividade: 2.042
Elemento de despesa: 44.90.52.00
Fonte de Recurso: 15
4.2 A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 2017 e correspondente nos exercidos
subsequentes.

CLÁUSULA QUINTA•DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 - A CONTRATADA obriga-se à:

2
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a) Entregar o material licitado de acordo com as especificações técnicas constantes no Edital de
licitação e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;

b)Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos propostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
d)Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE
e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção
do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso
fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48(quarenta e oito) horas após
a sua ocorrência;
e)Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto ás repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;
i) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) Executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações
e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestmtura e equipe técnica necessária à
sua execução;
I) Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
m) Oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede
autorizada do fabricante, identificando-a, quando for o caso;
n) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
o) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação
de sua quantidade, preço unitário e valor total, acompanhada da NF Eletrónica conforme legislação pertinente em
vigor.

-

CLÁUSULA SEXTA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
6.2 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições
pactuadas.

6.3 Proceder a publicação resumida d instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo previsto em Lei;

-

CLÁUSULA SÉTIMA DA RESCISÃO
7,1 A inexecuçâo, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as coni
/
contratuais e as previstas na Legislação pertinente.

lêncfes
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7.2 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente, antes
do prazo previsto, por inad implemento contratual ou para atender ao interesse público, tudo nos termos da
legislação em vigor.

-

CLÁUSULA OITAVA DA VINCULAÇÀO

8.1 integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no Edital da licitação e seus
anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.

-

CLÁUSULA NONA DAS SANÇÕES

9.1 Ao CONTRATADOÍFORNECEDOR que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão
aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e
criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampia defesa e o contraditório:
9.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
9.1.2 Multa por atraso injustificado no fornecimento do material, que será graduada de acordo com
a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos.
a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação;

b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;

c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
9.1.3 Suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar no prazo máximo de 02 (dois) anos
nos que incorrerem nos ilícitos previstos abaixo;
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual, durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato
convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;

b)incorrer em inexecução do contrato;
c) Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela Administração;

d)cometer fraude fiscal;
9.1.4 Declaração de Inldoneldade para licitar e contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
competente para aplicar a punição, aos que incorrerem nos ilícitos previstos abaixo;

a) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantag;
/
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;
b)ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do/uireito
licitar ou contratar com a Administração ou da declaração de Inidoneidade;
j\ l

c)fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:
4
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c.1)elevando arbitrariamente os preços;
c.2) vendendo, oomo verdadeiro e perfeito, bem falsificado ou deteriorado:
c.3) entregando bem diverso do contratado;

c.4) alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

c.5)tomando, injustificadamente, mais oneroso o contrato;
9.2 A declaração de inidoneidade será aplicada, após processo administrativo regular, às
empresas e aos profissionais que;
9.2.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude no
de
recolhimento quaisquer tributos.

9.2.2 tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os princípios e objetivos da licitação;
9.2.3 demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude de
atos ilícitos praticados;
9.2.4 tenham sofrido condenação definitiva por atos de improbidade administrativa, na forma da lei.
9.3 As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometido pelo licitante ou contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
9.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5(cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou prestação do serviço, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério
da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.
9.5 A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito, ou de quem dele
receber delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respective» processo, no prazo de 10
(dez)dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2(dois)anos de sua aplicação.

-

CLÁUSULA DÉCIMA DA RESCISÃO

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal
8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste
contrato.
10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito à prévia e ampla defesa.
10.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do
prestado
já
e aprovado pelo CONTRATANTE.
serviço

-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO

istida dos
11.1 A CONTRATANTE, através dos técnicos da Secretaria Municipal de Obras, fica
mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do objeto, impugnando quaisquer erros ou/bmisàfjes que
considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA, sendo que sua eventual omissãr naa exitoirá a
CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos perante o Município.
\ N-
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Serão partes integrantes deste contrate

a)Editai de Licitação n°051/2017;
b)Proposta de preços vencedora do certame licitatório n° 051/2017;
12.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão

correspondências encaminhadas pela

ereito.
'2.3 Aos casos não Drevistos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei
8.666/93.
Federal

-

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO
13.1 Fica eleito o foro da Cidade de Entre Rios, Estado da Bahia, como o competente para tiínmir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
prfviiegiaao que seja.

E por estarem assim,justos e contratados, assinam as partes este instrumeni
de igual teor e forma.

03(três) vias

ENTRE RIOS/BA, 26 de dezembro de 2017.
MATERIAIS

EDUCARE

ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES
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CONTRATO 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM,DE UM LADO, MUNIClPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A EDUCARE DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA EPP.
O MUNIClPIO DE ENTRE RIOS, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 14,126.981/0001-22, com sede à
Rua da Oiinda, s/n. 300, Centro Entre Rio®, Bahia, CEP 48.180-000, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Prefeito EUZIO RODRIGUES FERNANDES SIMÕES, brasileiro, casado, portador do R.G n° 01.740.545-99.
SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 261.542.265-00, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado
empresa EDUCARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA EPP, situada à Rua Alagoas, n° 14,
Quadra 08, Térreo, CIA I, Simões Filho Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 20.299.643/0001-95, neste ato
representada pelo Sr. BRUNO DA PAIXÃO GÓtS, portador do R.G. n° 12.629.583-26, SSP/BA, inscrito no CPF
sob o n° 021.031.045-60, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviço, autorizado pelo despacho Pregão Presencial n° OXX/2017, que se regerá pela Lei Federal
n° 8.666/93, os quais as partes se sujeitam a cumprir; e também sob os termos e condições estabelecidas na
proposta apresentada peia empresa, que é parte integrante deste Contrato, independente de transcrição,
mediante as cláusulas seguintes;

-

-

-

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1 Constituí objeto do presente, a aquisição de material pedagógico complementar, de acordo

com as especificações e condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela
CONTRATADA.
1.2 Com base no art 65, inciso I, o presente contrato poderá ser alterado, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

a) qualitativa: quando houver modificação do projeto inicial ou da especificações, para melhor
adequação técnica dos seus objetos, na forma do art. 65, inciso I, "a", da Lei Federal 8666/93;

b) quantitativa; a contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões qua se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado contratado, na forma do art. 65 inciso I “b”, c/c §1 “ Lei Federal 8666/93.
c)havendo alteração unilateral do contrato que aumente o encargo do contratado, a Administração
deverá restabelecer, por aditamento, o equilibrio económico-financeiro inicial, em consonância com art. 65, §6°da
Lei 8.666/93.
1.3 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

-

CLÁUSULA SEGUNDA FORMA DE FORNECIMENTO

2.1 A forma de fornecimento do presente contrato, é de forma imediata, de acordo com a
requisição demandada.

-

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$ 139.950,00 (cento trinta e nove mil, novecentos e cinquenta reain o
/.
valor total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE.
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2.2 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da Nota Flscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
2.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprímento das condições pactuadas, no todo ou
em parte, a tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do
documento em questão, corrigido e atestado.
2.4 O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo todas as
despesas tais como: as correspondentes à mão-de-obra. tributos, emolumentos, seguros inclusive contra
acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza.

-
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2.S Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo
se alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha exprassamente a incidir sobre o
objeto deste contrato, na forma da lei.
z.6 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela
CONTRATADA,que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de tenmo aditivo.

-

CLAUSULA TERCEIRA DOS PRAZOS
3.1 O prazo máximo da entrega do material será de 10(dez) dias, contados a partir da assinatura

do contrato;

3.2 O prazo de execução deste Contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de sua
assinatura;

3.3 O prazo de vigíncla deste Contrato será de 12(doze) meses a partir de sua assinatura:

t

3.4 Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da unidade administrativa solicitante, mantidos
todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no
art. 57, § 1o, da Lei Federal n° 8.666/93, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e
instrumentalizada por termo aditivo.

_

CLÁUSULA QUARTA•DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato
correrão à conta do:
Unidade: 1111
Atividade: 2.042
Elemento de despesa: 44.90.52.00
Fonte de Recurso: 15

4.2 A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 2017 e correspondente nos exercidos
subsequentes.

-

CLÁUSULA QUINTA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 - A CONTRATADA obriga-se à:
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a) Entregar o material licitado de acordo com as especificações técnicas constantes no Edital de
licitação e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;

b)Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
d)Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE
e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção
do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso
fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48(quarenta e oito) horas após
a sua ocorrência;

e)Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários á execução do contrato;
g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;
i) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) Executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações
e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à

sua execução;

*

I)Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
m) Oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede
quando for o caso;
fabricante,identificando-a,
autorizada do
Manter,
responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
sua
sob
exclusiva
n)
execução completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
o) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição cios bens, indicação
de sua quantidade, preço unitário e valor total, acompanhada da NF Eletrónica conforme legislação pertinente em
vigor.

-

CLÁUSULA SEXTA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
6.1 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
6.2 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições
pactuadas.

6.3 Proceder a publicação resumida d instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo previsto em Lei;

-

CLÁUSULA SÉTIMA DA RESCISÁO

7.1 A inexecuçáo, total ou parcial, do contrato ensBjará a sua rescisão, com as com
contratuais e as previstas na Legislação pertinente.

:ias
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7,2 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato uniiateraimente, antes
do prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público, tudo nos termos da
legislação em vigor.

-

CLÁUSULA OITAVA DA VINCULAÇÁO

8.1 Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no Edital da licitação e seus
anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.

-

CLÁUSULA NONA DAS SANÇÕES

9.1 Ao CONTRATADO/FORNECEDOR que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão
aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e
criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
9.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

9.1.2 Multa por atraso injustificado no fornecimento do material, que será graduada de acordo com
a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação;

b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;

c. 0,7% (sete décimos por cento)sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
9.1.3 Suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar no prazo máximo de 02 (dois) anos
nos que incorrerem nos ilicitos previstos abaixo:
a) aamitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual, durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato
convocatório da licitação ou nos respectívos instrumentos contratuais;

b)incorrer em ínexecução do contrato;

c)Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela Administração;

d)cometer fraude fiscal;
9.1.4 Declaração de inidoneldade para licitar e contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
competente para aplicara punição, aos que incorrerem nos ilicitos previstos abaixo:

a) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;
b)ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do lito
contratar
com a Administração ou da declaração de inidoneidade;
licitar ou
j
c)fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:
4
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c.i)eievanao arbitranamente os preços;

c.2)vendendo, como verdadeiro e perfeito, bem falsificado ou deteriorado;

c.3)entregando bem diverso do contratado;
c.4)alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
c.5)tomando, injustificadamente, mais oneroso o contrato;
9.2 A dedaraçào de inidoneidade será aplicada, após processo administrativo regular, às
empresas e aos profissionais que:

9.2.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude no
recolhimento de quaisquer tributos.

9.2.2 tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os princípios e objetivos da licitação;
9.2.3 demonstrarem náo possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude de
atos ilícitos praticados;
9.2.4 tenham sofrido condenação definitiva por atos de improbidade administrativa, na forma da lei.

9.3 As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometido pelo licitante ou contratado e dos prejuízos causados á Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
9.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5(cinco)dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou prestação do serviço, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério
da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

9.5 A declaração de inidoneidade é de competência exdusiva do Prefeito, ou de quem dele
receber delegação, conforma o caso, facultada a defesa do interessado no respective processo, no prazo de 10
(dez)dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2(dois)anos de sua aplicação.

-

CLÁUSULA DÉCIMA DA RESCISÃO

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal
8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste

contrato.
10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito à prévia e ampla defesa

10.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do
prestado
e aprovado pelo CONTRATANTE.
já
serviço

-

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO

1 1.1 A CONTRATANTE, através dos técnicos da Secretaria Municipal de Obras, fica ii
que
mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do objeto, impugnando quaisquer erros ou or
a
não
eximirá
CONTRATADA,
que
sua eventual omissão
sendo
considere em desacordo com as obrigações da
Município.
o
perante
CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos
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-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Serão partes integrantes deste contrato:

a)Edital de Licitação n°051/2017;
b)Proposta de preços vencedora do certame licitatório n°051/2017;
12.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão
efeito.
12.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei
Federal 8.666/93.

-

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA DO FORO
13.1 Fica eleito o foro da Cidade de Entre Rios, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim,justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 03(três) vias
de igual teor e forma.

ENTRE RIOS/BA,26 de dezembro de 2017.
EDUCARE dlSTRIl

ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES
PREFEITO/ CONTRATANTE
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Entre Rios, localizada na Rua da Olinda, s/n, Centro, Entre Rios, Bahia, comunica que
homologou em favor da empresa EDUCARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA EPP, inscrita no
CNPJ sob o n? 20.299.643/0001-95, a aquisição de material pedagógico complementar, objeto referente ao
Processo Administrativo nS289/2017 e Pregão Presencial n« Sl/2017, no valor de R$ 139.950,00(Cento e trinta
e nove mil, novecentos e cinquenta reais).

Entre Rios, 21 de dezembro de 2017.
Elizio Fernandes Rodrigues Simões
Prefeito Municipal.

*

I
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EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N251/2017

*

A Prefeitura Municipal de Entre Rios, localizada na Rua da Olinda, s/n, Centro, Entre Rios, Bahia, comunica que
firmou o seguinte contrato:
Processo Administrativo n9 289/2017
Pregão Presencial n9 51/2017
Objeto: Aquisição de material pedagógico complementar
Valor: R$ 139.950,00(Cento e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta reais).
Vigência: 12(doze) meses.
Dotação Orçamentária:
Unidade 1111
Atividade: 2.042
Elemento de Despesa: 4,4.9.0.52.00
Fonte de Recursos: 15
Contratada: EDUCARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n9
20.299.643/0001-95.

Entre Rios, 26 de dezembro de 2017.
Elízio Fernandes Rodrigues Simões
Prefeito Municipal.

*

Tv. Sen. Eduardo Veloso, Entre Rios BA Tol

75)3420 3331 ! Gestor(a.

izio ernandes Rodrigues Simões
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O-ihuSIísch e iilfçv? lubriTreamci pura a lender ils ireccssidiidÿ da.s
d,i Picle Uijr:-. Mimicip.u dç Ibilrar.t- HA. Tipo
SCLIVI
Menor
Preço |*ir f.ole.s Rcçcna.i l skçal: l.ei.s IP 52£J.í)2 e S fiWvdJ e suas
jJvijçóçs Abeilurj 24 <ÿ I 2tHK. as OX:2<l hv lucai: Serie du P:c1'eiluu Municipal de Ihviriciia ftA. D [Milnl esUrà disponue! aos :nIs'i's ssudos no sue Imps: o oijt.lu ba ibiuaip li-.icsparencu'i lieiMtoosS"ui s' muioreh m liil mações nu Hcpananienlu Jç LÍLIMçõCS. silu u
l<n;i lofui Pexsoii. OX - Comm, nu hurãin» dc ?:iHi ãs 1 2:fWi horas

-

(lhjelo: Conuaiaçào de empioa para KnmccJilienln ile mnhilia |VJ r.-t
audilõrio iLa *vcci ciaria de Aisislêitcia Social bem conu> puía o tiaITI ncit: do Trefeito Tipo MciKir Preço Mlohol Aberlerti 24 0l-2(HX.
,’i< 14
liy LiK.il* Sede JJ Prctcnurti Muukipa] de lbiliara R-\. C.i
Edil.il
C-sliUJ
dlHHinbcl aos inlençssudos no M'ç
Imps: lo.orÿ.br bii ibitrara irulisparencia JiçiiucucsSovsi e maiores uv
lormuçòcs nu DÇ|\in.i monto de Licitações, sno ã RUJ ioão JV-s-soa. 1if
Cemro. Ho horário de V 0b as 12 Oí' lui?a.<.

-

-

Hut:.. -li V t; i.e i menu de 2'Jix
II ALIA RUDHIGCT.S DI-. MALTDO
Pi.-

'

-

r • ,! : ( • -|V i i -. :'l.I

[Xxunii-mo -iNsintidi

-

PREFFtTLRA MUNICIPAL DF IBOTIRAMA
FXTR-vTO |>E TF.KMO

Ll)in\0

I SPLl lJ:. leniu» Adil.s.i N'-' . <10 J do (‘mitruti' N' . ò 1 0 21' I *
I'TOCO'SO VdmmiMT.itius N: <ió.\ 7<J I ” Pregão Piesenei.il V-'
iCt) 2o 1 ‘-1 MS HA - CON I RAl'AN 1 1.: Mumçnno de Ibniuamu .ili.id" [undo Mmi de SaLJe; Cf fRAl ADA LJila.i Soura líi.ig.i
di Aiaujo. OJJ.IJ-ÍÍ) Pnirrog.ir o puuo tie vigeneui com rennnci-i a
ioi'áu c ou ie.i|u.»t;-.mcuio. c .iller-ir j* dotações uieumc lanas: XHi*
N \T MOOS IV..1( ontrarnutí. Secret,ino Municipjl de SauJe: Adennlron M. S.mros. t pelo Conir;UaJo: l ililau Sou/.i H. dç Ariíujo.
'

FUNDO M UMCIP.\L DF. SAUDÍI
f:\TUA lt)S

f>K TI.R MOS

\f>UTAO.S

-

VsPÍCJI- Termo Adilivo N: . IXII du Coulmio N* WS-20r
F'I.KÇS>O AdinintNiralixn S' . 05>-2iH 7 - 1’rcgiV* Prevenci.il
.
t'!2 20r-EMS HA - i’ON I kATANTt. Vlunicipio dç I Miram;- atr.o
ie- Jo Fundo Mun. dç Saiulc: CONTRATADA: Rcnulo Perem dc
S. u/a. OH.n TO. Prorrogar o pra/o dc xigãiKia com ivTmcia .i
fçciíiu e ou tçajusla nknto. c artçiar as dolaçõo ureamcm.in.i». SKiNATÀRÍflS. PeJa Conilalante, Seciviáim Mun. Je Sÿuide. Ade.mh.ipi
M. Sa»n>v. e IKJ.I Coinralado. Renato Pereira Jc Soii/a

r-SPrCIL: lcnm> Adilisn N- ulil do Cnnlrilo N" . PU 2tMn .
Administrativo N: . ú26‘2lH“ Plegõo Presencial N' .
flU' iflP-EMS HA CON I RATAM L. Munie-.puí de IMiraiiin iitiaI ev do Fundo Mim dc Saude; CONTRATADA' Dçde Serralliçriu e
í. omcreiu !ida- 1.PR: OBiPTO: Prorrogai 0 pra/o dç viyêlicia eom
lenuneij a revisão c ou ie.i|uilamcnio, ç .íllenir as doiações oiçaSIGNATÁRIOS: Pel.i Coniialanle. SciTcliiiiu Mu-iÇfpal
il. Sijúdc: Ademiltiui M Suiilos. e |içla Eoiili tilada* .losuicle Alvr.s
Nei'v Santos
4,n>ecssn

.' setMÇUv de eiigçnlian.i |vuu paiinivnlação de Ji\eriv.i< imas. cm piiiLVii.i eom .i í am» reomnine.i
c-Jerul. Dia 2fi õ|.]X its 0h Ldilal na v.'ile. de X ;is Nli

Ohjcfu: Cimlral.içõo dc obras

1 1 1 -.*v

f»PM<.S!r\r> i'i| y>!7i 3-v<!<i-7<‘ i ll.i-È3F.SIMÍ ÍIO í>(> 1’RFMJEIXO

PUKí.ÀO PKLALNC1 M. N 1 Mil»

.itçinieicm .is nccci.siJrnics dn SCí reiaria \ki1 1 'pul de Saúi-.ç. iltÿre \P:IIIçí|MO de l'ormus,i do Riu Pielu ffalua
Jc
Tw rtlcnor preço global por loic Dala da .Scvilo 2ÿ de
2í;IX. ás tldhlJl) tlioNiiio ILK.III l.is> :if Setor de I n-nuçòes e LIHIM.UOS,
JíO prédio Ja Prefeitura Munieip.il. sjiuaJo á JVaça Ja Main/. V 22.
Formosa do Ru> Pietiv-BA ( ópi.i do çddul ê oinr.is uitõnmn ik--psHkrão ser .nlquirrdus nn cniiçiWn riladu Fiinç lii.s C?).iri|A-?| 17.
• 2125

/HI.I.

I-m 7 de janeiro de ZUlX

C miM ile i undo i|iic o piocesM* sob anãlivc guardou tiboJiciKhi
*!*• <Jit.|k'siçi'e> legal que regou os process»* liLK;Horii>v. especiilmcnie ;ujuela> lolcrcnkv ,i moiiaiidiidc Ptcgàu Pbc-encia:: í'niisnle/iirulo o :c<ir du parecer du Proem adun.j fuiulica tio Município. Ivm
cr-mo o refutono do Pregoeiro Oficial do Município: CoiKideiando .i
ncco-sidade na realiy.iç fio J.i conlr.nação um qncsláo.
Dcvidu lliiniologjr o PP » 1 7 cm H2 de l.míim de IMS
k,::c;-.i milhe -Me <m Sefni Je Cniitrim*.-* para rej|i?,ir a contrai nçào em
Cela.

IDÍIIVO

-

Jisersus gêiieios .iJiniçiikc os c

k-.-flii '• d. |.V::;ro ,1c 2'MS.
Cl.ITTON LIJI7. PPREIRA Fl.ORFS
ÍJ|'|

Pi i •' \s

A Piek-iuira Municipal de F'oimo>.i do Rio Prçiu * HA. lorn.i
p.l-licsK a liiiraçòo r:>ikluli,1;ulc 1're.e.li» Pi c*ej:•.:.»! N'- <Ki 2"|x
PioçÇiMi ailmini.slraiiio V 0i)2 7u' x. ttbuln: Aipuisieào juteçl.ióii Je

'u'ie

(

-

iso nr i K li
PkM.ÀO PRJ.M V l\l

preços que iria acontecer nu dia OV-fH 20JX. foi allcrado para o dia
1 2:01.'201 K ãs III horns. Maicucs inldmraçõstf kl.(75) .5420-55.’I.

=e

m: II RMD

-

-

?

>

I"' t Primeiro) 1'crríXi AJiltvo de Praÿu an CuHlrilu NT 2S.V2LH?
Mixlãlldadu. Tnmadu de Pieçi» N: (11)7.ÿ01"
Conlr,ilan;c: Miuiiçipiu de Funisivsa do Riu Prelo-HA
ContratadoHlj' AIVIT R\F AR.M’Jt) SDARPS ãi CIA TTDA.
Ohido: Prorrojl.ifàu Ja t ijjêncni do e uniraio tie prestação <|ç sciuços
eomplcmeiltares. nu cou-slruç.io de eoHeiinra et ui estruiiims mcrúlictis
da Quadra Escolar I'olicsponiv.i. II)íõ W.Padrfm J- NDE, areal./-uda
á Rua Anastácio Dias dos S.ntro> Cemro. Sede Jo mumopio. vmLiil.idn a tscolj Miimejpiv Senador Djalma JTess;i. ncsle mnnieipm de
Formosa do R||> Prem-HA. Vigência aditada: f?õl-20lN .i
t2íl5 2l>tX - Dmaçào OrçainçiiMiiu: f)2 0ÿ OlMJ SeeivLuLi Mu¬
nicipal dc Educação 1 25õW()52 LHl7 Gestão deis Ações da Se*
crtlaria dç Eduçjçào - 1 25tC<lD.'2.ih2 • fpç-stàn J.ss Ações do l.nsino
Fundamental í Recursos Vinçnijdo.sl 4 4.7 b.51.00 lH>iaÿ e JnslaI atues

-

OBJETO: lONIRAJAL'AO Dt EMPRKbA PARA CONCLUSÃO
DE 0UADRA (.'OHLKJA COM VhSMARIO (2ã,Xfk.1Xml. NA ESCOI.A RECANTO INKAMIL. NO MLNKTPÍO DL ENTRE RIOS
• B:\IllA. Infuqmainos st>brc a muibnça du abertura do envelope dc
preços ijue iria .icon let er ru> dia 09.0 1 2ÍHX, loi ullorado para o dia
I2-0r20tK ,íN rib horas Maturos inú)niiavõo> tcb (?M 5420-Ã.VM

RIOS

:
<-! V.’. P Ç I )|
-SíçíU:

-Ml: ÍS 'ÿ N I-

PRFFCITURA MUMHPAl DL FORMOSA
DO RJO PRETO

nr diM im»

IJFXPU HO 1)0 PRLHIIO

I!)| MO Ml' 1! I s'!l-.\lsMsS \'| M;:A( í.

K is -i REMARtfADA íI lieil.iç.io 2fi6-2(H“ Ohjeiu. Aqui.siçfio
de inarctial de consumu muieriti - pruriii par.i piod ução slç tilirrieuli»)
pata alender 0 Projeto KçI.-J ProJuli\,| SENAI S Comêmo MCtlW
N L VI 77 1 1MH'2II 1 2. L iH)rdc-n;idu i>ela See» ciaria Mimiçijiaf dc l\s.nvok imçnio Soeisl. TíJJO: Menor preço. Dal a ?? l>l 2itlR ãs líh.Vi
íhgtiii io <Jc Hm.sílial lnform,içòe> uo Dj'r'' de L.icitnÿáo e to'-rr.iKks
As. Sampaio. N'-' 544, Ccnlm. nos Jrn> úieiv lias ri%>uu ãs I21i>('fi c
das I4liíl0 ãs 1 7htKS. I cl' "5 .V'02 S.145 Pdil.:' ::o site: iou\ li¬
eilaeoçji-e.eoiu.hr

KDÍMAH

V H. t|uiniu-lcira. II Jcjmwiro dc 20 I8

'

=

PRFGÁO PRESENT IAI V 220IK

#

scçâo .*

IJJ. nh|cni NÚ7i'nit' ;m

IIK U(Tl \(,’ÃO
niH.io liUSKXClAI. V 10Q1S
WISÍFS

J.»$ sccrcUirns (Li

-

-

Jteualnienle conforme VIP n: 2.2iMt-2 de 24 OS-'2001. qi.e invlilui .1
In liacvttiui.il a Jc Chave*- Púhlicjv Hr.ivileiki • IC'J’-Hiaul.

