PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébie Ferreirt,26, Centro CEP 45640-000 Almadista - BA
Telefax (73)3247-1139 E-maii: prefeitura.almadina(Ourmail.com
CNPJ: 14 i 47466/0001-29
PROCESSO ADMINISTRATIVO N4' 009/2022
DISPENSA N" 00912022
CONTRATO N" 059/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO
DA BAHIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNK1P10 DE
ALMADINA-BAH IA

Pelo presente instrumento de CONTRATO, que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALMADIN A, Emidade de Direito Pfiblico interno, 04P1 rt,° 14.147.466/0001-29, corn sede h Rua Eitzdbio Ferreira,
Centro, CH': 45.6400-000, Almadina - Bahia, neste am, representado por seu Prefeito o Senhor MILTON SILVA
CEHQUEIRA. brasileiro., portador da Carteira de Identidade sob a°. 03.570.781-01 SSPIBA, inscrito no CPF sob o
240 784.7:1•3-53, ridente a Praga Basilio Oliveira, 07, Centni, Almadina - Bahia, denominado simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado empresa INSTITUTO MUNIC1P.AL DE ADMINISTRACAO PÚBLICA, CiNPJ:
05.277.208/0001-76, situada A AV DA FRANCA, SALA PELOURINHO HUB SALVADOR, 393, Bairro
COMERCIO, CEP 40.010-000, Slilvador-Bahia, neste ato representada pelt)
Addison Bastes Aletteids, CPF
M19998105.02 SSP/BA somplesmente denominado CONTRATADO, resolvent firmar o presente contrail} ern
zumlomiiclade Lkom a Dispensa n'.009/2022, sob a regência da Lei Federal n° li.666,N3 e suns alterações e medianie
Re.guicuss cláusulas e (ondiçoes:

se

CON T It, AT ADA:
Frnre as yams tetro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal
0" k.6. de 21 de junta) de 1993 e suas posteriores alterações, A presente dispensa de liehatglo tem como fundament() o
ind,:o it, do art. 24, da Lei no. 8666/93 e suas alterações posteriores. Assim dispõe o art. 24 t dispensável a licitação: 11
- pava ouiros serviços e compras de valor atif '10% (dev poi cent()) do limite previsto na althea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesino serviço.
coutpta ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só voz;
I - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - ati!- RS 330000,00 (trezentos e trinta mil reais)
6) to modalidade tomada de preços - até RS 3300.000,00 (tft.ts milhões e trezentos mil reais)
el na modalideide concorrincia - acima de RS 3.300.000,00 (it& milhões e trezentos mil teals);
11 para compras e serviços.
at na modalidade convite até RS 176.000.00 (cento e setenta e seis mil reais)
r;)na modalidade tomada de preços
RS 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil mais)
) na modalidade conconi.lneia - acima de RS 1.430.0(X),(0 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).
wi allentOCS, a dispensa de licitação paRtial para;
para obras e serviços de engenharia: RS 33.000,00 (trim e ires mil Reais)
II -- pars compras e services: RS 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos Reals) nos RUM»; das seguintes chiusulas
-:-.11(111,:evs•
CIA USULA PRIMEIRA

OBJETO

IL Contratação de Empresa Especializado em Prestaeriu de Serviço de Interntediacfin de Publienelo Legal no
Mario Oficial D* Catlin e no Jormil de Grande Cie-cut:100 do Estado da Bahia em Atendimento as Necessidades

ars Munleipie de Almadina-Bahi Et.
Esperiricaeão da Veiculaetto do Objeto
jir:111.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euresio Ferreira,261 Centro CEP 45640460 Almadina BA
Telefax (73)3247-1139 E-mail: prefeltura.almadina(OotmaiLeom
CNII: 14147466/0001-29
Cl..41•SULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇA0
2.1 .0 onjeto deste contrato será executado em conformidade com o que estabelecer a Secretaria Administração, que
ruserv,tri ii direito de fiscalizar e acompanhar sempre que the convict.

Cl.AINti LA. TERCEIRA -DO VALOR
3.1 Atribui.se para este contrato a importância total de RS 17.550,110 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais).
QUARTA - DO REAJUSTE
4.1 0 objeto acima mencionado, somente será reajustado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsiveis,
de. consequacias iucalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, objetivando a manutenção do
eqaiiibrio econinnico financeiro do contrato.
CLA1 rst 1 1.4 QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/ENTREGA
A Prefeitura Municipal de Almadina se compromete a efetuar o pagamento, na tesouraria municipal ou atravis
bunciir it). ate 10 (dez) dias após inAs subsequente da prestação de serviws, mediante recebimento da nota fiscal.
5.2 • Os pagamentos somente serão liberados 30 contratado, após apresentação de docum emus de quitação das obripves
socials i.1NSS RiTS).e fiscais (ISSQN) juntamente com a medição e a nota fiscal, da qual já deverá constar a retesiçâo
it. ISSON (lintx.tslo sobre serviços de qualquer natureza), Se devido for.
•
- Deverao estar induidos nos preços, iodos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjuditiatiria
LonciJida, inclusive despesas win fretes e outros.
..411 1 S11.4 SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1 - A viOlICia do presente contrato será a panir de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2022, podendo set prottogado
na niiInn Wade da I ei Federal a°, 8.666/93.
- Ficando a possibilidade dc renovação contratual fundamentada no art. 57, H da Lei 8.666/93
(21. ÁLSULA SÉTIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
'7.1 Os rectirsos necessarins ao atendimento das despesas do presenie contrato correrão por conta das scpintes dotações
•Irc:a
Datação Orçamendria
Orgio: 03.05.60 - Secretaria de Administrado
Projeto Atividade: 2.010 • Serviços Técnicos e Aden. da Sec. de AdmInistraelo
1. 111 eat ill de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica
iomgtc dc Recurso: an Recursos ordwgrios
1 Valor RS 17.550,00
Total

"1
RS 17.550,00

14.5 17.550,00 .

C:i AUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.0. A Pigtitura Municipal de Almadina, arrav6s de seus responsáveis, exercerá a fiscalização do presente contrato,
r.:tOosarki. todas as ocorti'ituia.s e as deficikeias verificadas cm relatório, cuja cópia encaminhada it CONTRATADA.
..mgovalaio imediata correção das irregularidades apontadas.
8.2- A exiOnelas e a arua0o da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Almadina em nada restringe a
r
tinica, integral e exclusive da CONTRATADA, co que txmcerne à execução do objeto deste contrato.
CLAUSL LA NONA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
WI-

CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula terceira do presente instrumento ap6N a
•!pv.“,t ittakto. ta....eitação e atestado do responsavel pelo recebimento do produto fornecido e emissão de nota fiscal pot
ram; da CONTRATADA.
9.2. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o object} do presente 'a CON
TANTE. dc acordo como estipulado neste

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
e;eta. ,eareee_ ..... em•
•Pee/await-OA
.

Rua Eusiblo Ferreirs,26, Centro CEP 45640-000 Alundins — BA
Telefax (73)3247-1130 E-mail: prefeitura.almadins*hotmalLeom
CNP.I: 1414746641001-29

i rumerm
9.3- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigapees
jaw ale assumidas, todas as condições de habilitageo e qualificação exigidas na licitação.
CLAUS-MA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES
10.1 DA CONTRADADA:
10.1.1 - Mena das obrigaçees resultantes da observencia da Lei 8.666'93, são obrigatales da CONTRATADA:
10,1.1.1 - Entregar com pontualidade o produto ofertado:
Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalizagito, qualquer
10.1.1.2
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que steam adotadas as providencias de regularização
necessarias.
10.1.13
Atender coin prontidão as reclamações poi pane do recebedor da prestação de do serviço, objeto do
presente contrato.
id. 1.1.4 - Manter todas as condições de habilitaçao exigidas para um bom atendimento is necessidades da contratante.
10.2 - DA CONTRATANTE:
10.2.1 - Além das obrigat,tes resultantes da observância da Lei 8.666/93, afto obripOes da CONTRATANTE;
10.2.1.1 - Cumprir todos os compmmissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
10.2.1.2 Notilicar, formal e tempestivanie rite, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento
de Contralti
10.2.1.3 Notificar a CONTRATADA par escrito e Darn anweeclencia, sobre meas, penalidades e quaisquer debitos de
oh, reap, inside inhale:
10.2.1.4 eAplicat as sançõee administrativas von trawais pertinentes, em caso de inadimplememo.
10.2.1.5 - Emitir previamente por escrito a autor .ação de fornecimento do produto citado
DÉCIMA PRIMEIRA — DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
I I.1- tear contrato podara ser al terrain, com as devidas justificadvats. dc acordo cam o que dispõe o art. 65 da Lei Federal
za.earee1.
11.2- A ('ontratada, ficarri obrigada a acritar, nas mcsmas condigóes contratuais. os acrescimos e supressões qua se
ti2erenli neceastirios aid .25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.
CLÃ USULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇOES
12.1- Pelo descumprimento anal ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pela
CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a)- ntulta compensatória mi percentual de 20% (vitae por eerie)), calculada sabre o valor total estimado do contrato. pela
recusa eta
no prazo MAXIMO de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sate prejuízo da
opticaeao de outras sanções previstas no an. 87 da Lei Federal 8.66619e;
inolia de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por canto) calculada sobre o valor total estimado do
cola rato. por dia de intelimplencia, aid o 'inlet de 02 (dois) dias 6teis. na entrega total do elect° dente, earaeterieando a
iitexecutseits parcial;
ce- mule) compensatória no percentual de 20% (vinte por cento).calculada sobre o valor total estintado do contrato
pee) iretrfirnreincia alert do prazo de 02 (dois) dias Cite-is. caracterizando a inexecuçáo parcial do mesmo; (1)- advertencia.
12.2- A aplicação das sanções previstas nettle contrato ado exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei
Federal 8.666/93, inclusive a responsahilidade da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados it
Aelmintatraeate
12,3- A neeta deverá ser recolhida aos cares públicos do Municipio de AiMadina, na Secretaria Municipal da Fazenda,
Li Tesouraria Municipal; no prazo máximo de 10 (dez) dias taartidos, a contar da data de recebimento da nolificsçáo
enviada pela Prefeitura Municipal de. Aimadina
12.4- 0 valor da malts poderá ser descontado na nota fiscal nu credit° existente na Prefeitura Municipal de Almattina
en] favor da CONI.R.NIADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao credit() existente, a diferenea sera cobrada
on forma da lei,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Etakhio Ferreira.,26, Centro CEP 45640-000 Almadina -- BA
Telefs (73) 3247-1 139 E-mail: prefeiturti.ahriatlinturautmaiLeorn
CNKIt 1414746-6/0001-29
12.5- A's multas e outras santOes aplicadas so poderio se relevadas inotivadamente por conveniencia administrativa,
titetflie aro do Excelemissimo Prefeito Municipal, devidamente justificado.
1 2- At, sançics aqui previstas sin independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem
prelufhode outras medidas cabiveis.
12.7. Em qualquer hipótese e aplicação de sanções, sera assegurado t contratada o contraditório e a arnpla defesa.
.AUSULA. DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1- C) prescrue eontrato poderá ser rescindido. bem como ser cancelada pleno direito a nota de empenho que vier a
:,c1 cmitida em decorracia deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificagiio ou interpelavies judiciais
extrajudiciais, com base nos morivos previstos nos amt. 77, 'Me att. 79 da Lei Federal it° 8.666»93, desde que motivado
o ato e assegurado à aMTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando esta:
vinha ki ser atinp,ida por protesto de titulo. execução fiscal 1311 outros fatos que comprtnnetam sua capacidade
eco Om too- financeira;
1.1)- for ea olvida em escindulo ptiblico notório:
quebrar o igikt prufissionalt
d utilizar, ern beneficio próprio ou de terceiros, informa0es aodrvulgadas ao público e As quais tenha acesso por força
aoa atribuições e ttue contmriem as disposiOes cstabetecidas pela Prekitura Municipal de Almadina;
ej- na hipótese de ser anulada a adjudica00 em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.
.13.2- A. nulidade do processo licitattirio induz ã do presente contrato, m prejuízo do disposto no parágrafo &Oct, do art.
f.".0 da L.cc Fk.l. 41C nil 8,66(03.
QLARTA.— DA LEGISLAÇÃO A.PLICAVEL.
1.1.1. Quaisquer controversias e ornissnes deste contrato sera° regidas pela Lei Federal au 8.666/93 e suas alterações.
4. I. ALSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORD
15.1 — Yrea eleito o tyro da Comarca de °mini, estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, pare solucionar
quaisquer questões oriundas deste contralti. por e.suirein assim justos e contratados,assinarn o presente timumento eat
(ti.3) yeas de ignal teur e forma, para uni só efeiio, na presença de dims testemunhas abaixo assinadas, que a tudo
111T.Se. IN:14W? ouvindo, ao final, a respectiva leitura.
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Prefeitura Municipal de Almadina
Segunda feira 26 de Fevereiro •de-2(32 • Ano N°3136
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Almadina publica:
Termo de Homologação e Adjudicação Dispensa de Licitação Instituto Municipal de Administração Pública
• Homologação e Ratificação Termo de Dispensa 009/2022
• Extrato de Contrato de Licitação 059-2022 - Instituto Municipal de
Administração Pública (IMAP)

•

Esse município tem
Imprensa Oficial
A Lei exige que todo gestor
publique seus atos no seu veiculo
.c-Aipial para que a população tenha
•èicesso e sua gestão soja
transparente e dare.
A Imprensa Oficial criada através
de Lei, cumpre esse papei

Imprensa Oficial
do Município.
Gestão Transparente e consciência

Gestor - Milton Silva Cerqueira Secretário - Ass. Comunicações / Editor - Governo
Rua Euzebio Ferreira, n° 26, Térreo
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Dispensas de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Fcrreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina — BA

474.4

Telefax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CN PJ: 14147466/0001-29

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

0 Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais

RESOINE:

I - HOMOLOGAR a dispensa de licitação relativa â CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL, NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALMADINA BAHIA, no valor de R$ 17.550,00 (dezessete mil e
quinhentos e cinquenta reais) a vista dos trabalhos realizados pela Comissão de Licitação nomeada pela Portaria
001.2022 e considerar o respectivo processo licitatório concluído e REGULAR.
II - ACATAR a sugestão da dita Comissão e ADJUDICAR o objeto da citada dispensa de licitação em favor da
empresa INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CNPJ sob n° 05.277.208/0001-76. com o
valor de RS 17.550.00 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta reais), podendo ser firmado o respectivo contrato e
iniciados os serviços.
Afixe-se copia deste termo no quadro de avisos do Município para que surtam os efeitos legais de publicidade
pert Mentes aos aios licitatórios.

,Almadina, 02 de fevereiro de 2022

Milton Silva Cerqueira
Prefeito municipal

Danilo Santos Pereira
Presidente da Comissão

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2MLRNG7/UVY7BZEPNEADGQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina — BA
Telefax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadinahotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

tIONIOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de ALMADINA Homologa e Ratifica o Termo de dispensa n'. 009/2022, que tem como
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE ALMADINA BAHIA, no valor de RS 17.550,00 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta reais).

Almadina. 02 de fevereiro de 2022

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2MLRNG7/UVY7BZEPNEADGQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO ISIÚ 059-2022
MUNICÍPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATANTE:

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADO (A):

PÚBLICA (IMAP)

,
CNN N":

05.277.208/0001-76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE
PUBLICAÇÃO LEGAL, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO
DA BAHIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE ALMADINA BAHIA.

OBJETO:

VIGÊNCIA:

31/12/2022

VALOR GLOBAL:
DATA

DA

ASSINATURA

DO

RS 17.550,00 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta reais)

02 de fevereiro de 2022

CONTRATO:
PREFEITO:

MILTON SILVA C:ERQUEIRA

CERTIFICAÇA0 DIGITAL: 2MLRNG7/UVY7BZEPNEADGQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

