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CONTRATO N° 073/2020
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM LADO, O MUNICIPIO DE VARZEA
NOVA
BAHIA E, DO OUTRO, A
EMPRESA MANUELA ARAUJO DE

CARVALHO
O MUNICIPIO DE VARZEA NOVA, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito publico intemo,

inscrito no CNPJ sob o n.° 13.231.006/0001-11, localizada a Alameda Manoel Silvestre, BA 426, s/n°,
Varzea Nova Bahia, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal JOAO HEBERT ARAUJO
DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.° 026.687.315-42 e RG n.° 09.401.829-47, doravante denominados
CONTRATANTE e a empresa MANUELA ARAUJO DE CARVALHO, inscrita no CNPJ:
36.137.307/0001-86, situada na Rua Silvio Ferreira de Moraes, s/n, Centro - Varzea Nova Bahia- Bahia

-

doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato de Fornecimento, segundo as condigoes
nas clausulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecugao do objeto contratado, descrito abaixo,
constante no Processo Administrativo n° 083/2020, regendo-se pelo Artigo. 24 inciso IV da Lei Federal n°
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condigoes estabelecidas nas seguintes clausulas:

|

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E CONDIGOES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

1.1-Constitui objeto do presente contrato, a contratagao de empresa para prestagao de servigos na
confecgao de coletes para identificagao dos agentes que estao a frente das barreiras sanitarias devido as
agoes emergenciais em combate ao COVID-19, conforme planilha em anexo, a qual fora declarada
vencedora, ap6s adjudicagao e homologagao pela autoridade competente na Dispensa de Licitagao n°
031/2020, conforme discriminagao abaixo, e planilha em anexo:

ITEM ESPECIFICAQAO
01
COLETES EM TERCIDO BRIM NA COR PRETA

UND
UND

QUANT

07

UNITARIO TOTAL
280,00
40,00

02

UND

50

20,00

COLETES EM MALHA DE POLIIESTER NAS
CORES VERDE E BRANCO

l

1.000,00

VALOR TOTAL R$ 1.280,00 (urn mil duzentos e oitenta reais)
1.2. - A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administragao, nas mesmas condigoes e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acrcscimos ou supressSes que se fizer nos servigos de ate 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e a supressao resultante de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1. 0
e 2.° do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. A forma de execugSo sera paga de acordo a execugao dos servigos.
1.4. O objeto deste termo contratual devera ser prestado no prazo maximo de 05 (cinco) dias, apos a expedigSo da
Ordem de servigos pela secretaria solicitante.

1.6. Por ocasiao dos servigos, caso seja detectado que os mesmos nao atendem as especificagoes tecnicas do objeto
licitado, podcra a Administragao rejeita-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a CONTRATADA a
providenciar a sua regularizagao.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNCIPAL DE

SAUDE

—

m

*Nfv-

CNPJ: 11.337.134/0001-19
A n tc ro da Rocha Montenegro, s/n, Sala 01, Centro- Varzea Nova - Bahia TELEFONE/FAX: (74) 3659-2285

2.1. - A CONTRATADA se obriga a:

a)

Prestar os servigos descritos na Clausula Primeira deste contrato, por uma vigencia de ate 30 de junho de
2020, no local e tempo requeridos, mediante requisigoes do preposto autorizado;

b)

Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuizos causados por
descumprimento, omissdes ou desvios na qualidade tecnica do objeto deste edital;

c)

Nao transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o previo consentimento da
CONTRATANTE;

d)

Nao caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o previo consentimento da
CONTRATANTE;

e)

Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ele mantidas, todas
as condigSes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

f)

Apresentar durante a execugao do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislagao em vigor quanto as obrigagoes assumidas no presente pregao presencial;

g)

NSo utilizar este contrato, como garantia de qualquer operagao financeira, a exemplo de emprestimos
bancarios ou descontos de duplicatas.

h)

A Prestagao do Servigo desenvolvido de forma regular, planejada e programada, nos moldes da ordem de
servigos expedida pela Prefeitura Municipal.

i)

A proposta tambern devera contemplar os encargos sociais, obrigagoes trabalhistas, flscais, tributarias,
impostos e demais despesas diretas e indiretas inerentes a boa execugao dos servigos aqui propostos.

PARAGRAFO UNICO - Fica a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execugao do
contrato, bem como dos tributes, obrigagoes trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e
indiretos, necessarios a execugao do objeto desta Licitagao.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:

I

a)

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

b)

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos & contratada;

c)

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando,
nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltara a fluir apos a apresentagao das novas faturas corretas;

d)

Notificar por escrito, a contratada, quando da aplicag2o de multas previstas neste contrato;

e)

Declarar os materiais efetivamente prestados.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E OUTRAS CONDIÿOES
4.1. - O valor Estimado Global do presente contrato e estimado em RS 1.280,00 (um mi) duzentos e oitenta reais),
constante da proposta integrante da licitagao Dispensa de Licitagao n° 031/2020, aceito pela CONTRATANTE,
entendido este como prego justo e suficiente para a total prestagao de servigos, objeto deste instrumento.

-

4.2 O valor total deste contrato sera pago pelo CONTRANTANTE a CONTRATADA de forma parcelada da
seguinte forma: mensalmente, conforme produgao, atraves de credito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo
de ate 10 (dez) dias uteis, contados a partir da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
Contratante o recebimento defmitivo do objeto contratado.
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§ 1° - Nos pregos acordados ja estao inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a
implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§ 2° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o documento serd imediatamente
devolvido para substituigdo e/ou emissdo de Nota de Corregao, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao
serd considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualizagdo do valor contratual.

§ 3° Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, serd considerada data da apresentagdo da fatura aquela
na qual ocorreu a regularizagdo da pendencia por parte da CONTRATADA.
§ 4° O pagamento nao isenta a CONTRATADA da responsabilidade de corregao dos erros e imperfeigoes
porventura apresentados apos a liberagao.

4.3. - Os pagamentos serao efetuados em ate 10 (dez) dias uteis, apos a protocol izagao da Nota Fiscal/Fatura que
devera ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentagao da fatura o contratado deverd estar de
posse, em plena vigencia, da certidao negativa de debito ou positiva com efeito de negativa com a seguridade social e
da certidao de regularidade com o FGTS, sob pena de nao recebimento do pagamento.

|

CLAUSULA QUINTA -DO REAJUSTAMENTO E REVISAO DE PREGOS
5.1. O termo contratual podera durante o seu prazo de execugao, caso ocorra uma das situates previstas no art. 65 da
Lei 8.666/93, e em seus incisos e pardgrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorizagao da autoridade
competente, atraves de termo de aditamento, cujo extrato devera, para ter eficacia, ser publicado em orgao de
imprensa oficial.
5.2. Os reajustamentos de pregos do objeto contratado, quando e se for os casos, serao efetuados e calculados de
acordo com as disposigoes especificas vigentes, editadas pelo Govemo Federal.

5.3. Ocorrendo reajustamento de pregos, autorizado pela Administragao, os mesmos serao reajustados pela variagao
do porcentual resultante da diferenga do prego fixado para o dia de apresentagao da proposta e o dia da entrada em
vigor do novo prego, aplicando-se sobre o prego proposto.
5.4. A CONTRATADA devera apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.
5.5. - A eventual autorizagao do reajuste de prego sera concedida apos a analise tecnica e juridica do
CONTRATANTE, porem somente contemplara a prestagao de servigos realizados a partir da data do protocolo do
pedido do CONTRATANTE.

5.6. - Enquanto eventuais solicitagSes de reajuste de pregos estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA nao
podera suspender os servigos, obras ou prestagao de servigos, devendo os pagamentos serem realizados ao prego
vigente.

-

5.7. A CONTRATANTE deverd, quando autorizado o reajuste do prego, lavrar Termo Aditivo com os pregos
reajustados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferengas devidas, sem juros e
corregao monetaria. em relagao aos servigos, obras ou prestagao de servigos realizados ap6s o protocolo do pedido
de reajuste.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICACAO E VINCULACAO
6.1 - O presente Contrato serd publicado, por extrato, no Mural das Dependences Publicas Municipals e em Diario
Oficial no prazo maximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
6.2 - Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei n° 8.666/93, e suas
alteragoes posteriores, como tambem, a Dispensa de Licitagao n° 031/2020.
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CLAUSULA SETIMA - DA CESSAO, TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATACAO
7.1. - O presente contrato nao poderh ser objeto de cessao, transferencia ou subcontratagao, no todo ou em parte, sem
previa e expressa autorizagao do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

[

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA CONTRATUAL
8.1. - A vigencia deste Contrato sera ate o dia 30 de junho de 2020, a partir da data de assinatura, podendo,
entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

1

CLAUSULA NONA - ALOCA£AO DE RECURSOS

9.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da seguinte dotagao orgamentdria:
UNIDADE GESTORA

PROJETO ATIVEDADE

03.01.01 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE

2328
ENFRENTAMENTO
EMERGENCIA - CIVID 19

I

DA

ELEMENTO
DE
DESPESA
33903000 - MATERIAL DE
CONSUMO

FONTE

09

]

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL
10.1. - Este contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo
legal, e sem que assista a CONTRATADA direito a qualquer indenizagao, nas seguintes hipoteses:
a)

Inadimplemento pela CONTRATADA de quaisquer das clausulas e condigoes aqui estabelecidas;

b)

Atraso no cumprimento das “ordens de prestagao de servigos”;

c)

Superveniencia de incapacidade ftnanceira da CONTRATADA devidamente comprovada;

d)

Falencia, liquidagao judicial ou extrajudicial, ou concordata da CONTRATADA, requeridas ou decretadas;

e)

Cessao total ou parcial deste contrato e dos creditos dele decorrentes, sem previa e escrita autorizagao do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a CONTRATADA tera direito,
apenas, ao pagamento, dos servigos efetivamente prestados e aceitos.

—

PARAGRAFO SEGUNDO Ficara o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelagao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sangoes cabiveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da
lei n.° 8.666/93, alterada pela lei n.° 8.883/94.

10.2. Nas hipoteses de rescisao com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, nao cabe a CONTRATADA
direito a qualquer indenizagao.

[

]

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIPADES
11.1. - A CONTRATANTE nao respondent por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrencia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagao de sua proposta,
os tributes, contributes fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
compra do material, nao cabendo quaisquer reivindicagoes devidas a erros nessa avaliagao, para efeito de solicitar
revisao de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
4
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PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralisapoes na execupao do servipo, salvo na ocorrencia de caso fortuito ou de forpa maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislapao vigente, quando comunicados a CONTRATANTE
no prazo de at6 48 (quarenta e oito) horas da ocorrencia, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
PARAGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negocio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus prepos valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuipbes fiscais e para-fiscais nbo incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serao
imediatamente excluldos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. - A adjudicataria CONTRATADA sujeitar-se-a, no caso de inadimplemento de suas obrigapoes, is seguintes
sanpoes, graduadas conforme a gravidade da infrapao, sem prejulzo de sanpoes civis e criminals, se for o caso, de
acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redapao, apurado em processo administrativo, garantido a ampla defesa e o
contraditdrio constitutional:
a)

Advertencia, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.

b)

Multa de 0,20% (vinte decimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ate o
trigdsimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Servipos, limitadas a 20% do valor da fatura;

c)

Multa de 0,40% (quarenta ddcimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30
(trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;

d) Multa de ate 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato. A
multa dobrara a cada caso de reincidencia, nao podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato,
sem prejuizos da cobranpa de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da
possibilidade da rescisao contratual;
e)

Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punipao ou at6 que seja promovida a reabilitapio perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administrapao pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sanpao aplicada com base na alinea anterior.

f)

O valor de cada multa sera atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de prepos vigente
no mes em que cessar o motivo que lhe deu origem.

g)

As multas previstas na alinea “b” poderao, a criterio da Administrapao, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanpoes, a depender do grau da infrapao cometida pelo adjudicatario.

h)

Quando aplicadas, as multas deverao ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis
ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do prestapao de servipos, apos previo processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditorio ou, ainda, cobradas judicialmente, a criterio da
Prefeitura Municipal de Varzea Nova - Bahia.

i)

Os danos e prejuizos serao ressarcidos a contratante no prazo mdximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificapao administrativa a contratada, sob pena de multa.

j)

Esgotados todos os prazos de execupao do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficara automaticamente impedida de participar de novas licitapoes enquanto nao
ressarcir os danos causados a Administrapao Publica Municipal ou cumprir a obrigapao antes assumida,
sem prejuizo de outras penalidades.

12.2. - A penalidade de declarapao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrapao Publica sera de
competencia do Prefeito Municipal de Varzea Nova - Bahia, as demais penalidades serao de competencia do(s)
Secretario(s) solicitantes, no caso em aprepo o Secretario Municipal de Administrapao e Planejamento.
12.3. O CONTRATADO respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisapbes na execupao do
prestapao de servipos do objeto contratado, salvo na ocorrencia de caso fortuito ou forpa maior, sem que haja culpa do
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CONTRATADO, apurados na forma da legislaÿao vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de
48 (quarenta e oito) horas da ocorrencia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 1°. Apos o 10° (decimo) dia de paralisa?ao do presta?ao de serviqos do objeto contratado, o CONTRATANTE,
podera optar por uma das seguintes altemativas:

_

•

Promover a rescisao contratual, independentemente de
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;

•

Exigir a execupao do Contrato, sem prejuizos da cobranqa de multa correspondente ao periodo total de
atraso, respeitado o disposto na legislafao em vigor;

interpelaijao

judicial,

respondendo o

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
11.1. - As partes elegem, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Jacobina, Estado da
Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a
qualquer tltulo.

. .

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para uma so
finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

-

Varzea Nova Bahia, 01 de JUNHO de 2020.
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Prefeito Municipal
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MANLFXA ARAUJO DE CARVALHO

CONTRATADO
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Diario Oficial do

Sexta-feira

Varzea Nova

MUNiCKPiO

10 de Julho de 2020
7-Ano - N° 1824

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA NOVA
DISPENSA DE LICITACAO N°. 031/2020
OBJETO: PRESTACAO DE SERVigOS NA CONFECgAO DE COLETES PARA
IDENTIFICAgAO DOS AGENTES QUE ESTAO A FRENTE DAS BARREIRAS
SANITARIAS DEVIDO AS AOOES EMERGENClAIS EM COMBATE AO COVID19.

CONTRATADO: MANUELA ARAUJO DE CARVALHO.

-

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA NOVA BA

FUNDAMENTAQAO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/1993 e
suas alteragoes posteriores.
VALOR DA DISPENSA: R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais).

Varzea Nova - BA, 01 de Junho de 2020.
Leonardo Rocha Araujo
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°. 073/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0083/2020
OBJETO: PRESTAgAO DE SERVigOS NA CONFECgAO DE COLETES PARA

IDENTIFICAgAo DOS AGENTES QUE ESTAO A FRENTE DAS BARREIRAS

SANITARIAS DEVIDO AS AgOES EMERGENClAIS EM COMBATE AO COVID19.
MODALIDADE LICITATORIA: Dispensa de Licitaipao n°. 031/2020.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais).
INICIO: 01 de Junho de 2020
FINAL: 30 de Junho de 2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA NOVA - BA.
CONTRATADO: MANUELA ARAUJO DE CARVALHO.

CERTIFICAQAO DIGITAL: W5DC508JZ3VTENAPJNQ9CG
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

