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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
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Tele fax (73) 3247-1139 E-mall: prefeitura.alrnadinatphotrnail.corn
CNPJ: 14147466/0001-29

PROCESSO ADMINISTRATIVO Pr 050/2020
DISPENSA If 01912020
CONTRATO N 106/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LAVATORIOS PI COMBATE
AO COVID-19 DESSE MUNICIPIO

Polo pre.s
. eta: instrtanealu de CONTRATO, que entre s celeararri de Jrn lade a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA. Entidade
de Urea:. Pu.-51a-a; rijr CNP.J ') 14 147 4bUt300 1 -29 Gem sede a Rua EdIebie Feaeira, 215 Centro, CEP 45.64004)00, Arriaiiria
Bataa, neste irk>, reprewlado par z;eu Preteito o Sarno/ MILTON SILVA CERQUEIRA, brasaeirc portador da Carteia de4entiriade
sob ni) 03 570 781.01 SSPfRA, insenin no CP soh o n 240 784 715-53 residenie a Praça Raso Cavasra, 07. Gana°, tarnadria
Bahia. bem ,...-aanr," o Secreto je Adininistão Crefauto Lau barges. denominado simpkesmeete CONTRATANTE fiL de outro art;
ernpra,;a ARAGÀO MAGALHAES MATERIAS PARA CONSTRUÇÀO LTDA, ONPJ 09.151.501000143, Av. Vasco Nab,
377, CENTRO, UBAITABA- BA, CEP 45345-000, nesre ato repreaerttada peào Sr' JOSE ROBERTO PEREIRA DOS
SANTOS. CPF: 017.39449548 SSPIBA simplesmente dereminado CONTRATADO, reserver, .famat a preseate contrato a.ra
,,:ord3rrnidade acel a DIspensa n°.01912020, sob a reoarola da Lei Federá ne 8 6663 e suas alterações e medianie as seguintes
clausulas e ozindiiaNes
CONTRATADA:
ro as parles raffia nomead e qualif~ fica auslado. o ~le tenno de coraral.a. regide pea Lei eÕatn8 666 de 21 de
junho de 1993 e suas poslenores alteraçaet.„ A prew..nte, dispensa de beitação lam oomo fundament a now, 1, do art 24, da lei nt,
g56&3 e suas alterações xfsletiOt. Assim dispõe C.": art 24 E disperisavel a kitaçaa: 11 para outros serviços e compras de valor
ate 10% oat par conro X imie prevsv na arrnea 'a`. do incise ri ijO artigo anleaor e paia arenazaSes, nos cases previstos araaa
Cacrie que no se reFirarn a pas de um mesmo serviço, compra ou aktenaçaa de maior vulto qua piazza ser realizada de urna
so vex
para obras e st3-rv9DG de engenhara
aI comae f* P.$ 330 000,00 (treientrz e trinta itt0, rearsl
na modáidade lornada de preços

R$ 3 30000000 (três mi'ta5es e trarentos rnil reás)

C; ria mob alidade conoortana acima de P53 300 000,00 (ttés rrir~ e bazentos rna ream),
para oornpras e
a, na irodaWaae coavite ate RS 1 76.0Cx300 fixatto e seanta e. secs rril reas)
br nambaaJxt . tomada cc preas - ate RS 1 430 000,00 (um

quaocentos e trinta mii reaira

c.; na Mralalidade corrorrancia acima ic R$ 1.430 030,00 lum maalào.que ia.entos e trinta rni! reais4
Corn as alteraVes, a dispensa de licitação passa para
- para oiaras e seNiços de engeatiana R$ 33_012000 (trinta e tréS Ind Rea)
para Cerlpras e wraps RS 760000 (dezessete mii e seisaeraca Reais) nos termos das seçaarites clausuas e cand
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES OE LAVATORiOs Pi
COMBATE AO COVID-19 DESSE MuNICIP10.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
21 0 ot*,to deste wntrato sera executarlo em oontormidade com o qua estabelecer a Procuradona Jaralica, atie rit\t odirw

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Eurébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 ~edam - BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-rnall: prefettura.almadina.hatmallcom
CNPJ: 14147466/0001-29
io faáz,w e acomparrhav sempre que ihe conviat
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 . Atnbuè-e pa €643 contr.») a irnportànca total de Ri 3.750,00 (Ns mU. eidecentos e cinquenta roes).
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE
41 - 0 Objel0 dr,fna mePcnnacio, somente stya reajustado na bipotese de sobrevirerr, tabs impreis 04J prek.miveis. de
do alustado. objetivarxio a manuterção do equrin
equênc,as icuas. etardatiore,:; ou impeditivos da execur
econernym financefe do affitrato

CLAUSULA QUINTA - DAS COICIOES DE PAGAMENTOIENTREGA
5.1 - A Freteitira Munuo4 de AlmailTia se comprornete a eleAuar G pagarnento, na tesoutana ITTLII4Cfpalou alravesneorislo baneai
ate !,3 (dez
52 - Os paga

após rrh." .subsequente da prestação do serviçce, mediante reciatiwnento da nota
tf sidenenre serão liberados ao ooneatado apds apresentaçãodedootimentosde quitação das obrigagões scciars
{;NSS e
{ISSON, juntarnerM corn a med0o e a nob kcal. da qual devera cCrtS!ar 3 rtftrxição do ISSON (Impose
sobre serviços de quaique.x naturei.a), se devido fry
5.3 Deiktãe estar floJid. ,3 nos preps. tcxlos os tributo.5 e. ou nalcargos sats„ r • iltanles da opera-,,ão adjudraiona
conci:oda, inc.:tunic despesas com fretes e oulcos
CLÁUSULA SEXTA -DA VIGENCLA
6.1 A +.,•pjg.',r,...AJdo prO,sefite
trat cera a parbr de sca assinabra ate 3 t de deatebte cie 2020, podendo ser prorrogarto na
orinforrnidade da lei Ferial n° 8936/93.

CLAUSULA SEMI» - DA DOTAQ40 ORÇAMENTÁRIA
71 recursos necessantts ao atendimento das despesas do px-csen contrato wrreráo per conta das segtintes
dotai;-,F3es orçamentànas

Unidade Orçamentaria: 010'7.09 Fundo Municipal de Saúde - FMS
Projeto Atividade: 2j24 Ações Ernergenciais de Combate ao Coronavirus (COVID-19)

Element() de nespesa: 339.039.00 - Outros Serviços Terceiro - PJ
Foote de Recurso: 14 - Transferéneia de Recursos do SUS
Fonte de Recurso: 02 •- Saúde 15%

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1- A Prete,Xtura NA.Propal de A3rnartina atraves de seus responsaveis. ffefOefa a frSCaftza;ão do ~le contraio e reoist,rara
tx.a as
'ncias e as deficienoas verificai risn relatono, cuja crápa encamniKada à CONTRATADA. objetivando a irrierii2ta
correçáo das irregkilandacjes aPonladw
82 As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefátura Municipal de Armatfina eln nada restnnge a reSpcnsaixWarte, unica.
Alegrai o eycksiva da CONTRATADA, no que concerne a execução do objeto deste contraio

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E RESPONSABIUDADES DAS PARTES
9,1 A CON-TRAT ANTE obriga-se a efetuar o pagamento estípulado ria claustita tercerra do presente instrument apes a
ahresertarAc, ecerlaçki e atestado do responsaare4 pego receDirnento do produto foineerido e ern.issão de nota fisca pa- pane sa
CONTRA LADA
92 A CONTRATADA conga, se a torr~ o objeto do presente a CONTRATANTE de acordo u.MOQ estipulado neste instrumento.
9..3- A CONTRATADA obriga-se a merger, durante hdida a execvçáo do ex,:xntratio. em compatIttitdade corn as obin1e5 prx
assumidas tr.xfas as condções de3Ni-ta*:, e q4atifk:;ação ex'vidas na licitação

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES
10.10A CONIRADADA:
10.1.1 • An das cionga‘»es resuitanttts da oldvdrvánc a da lei 8 66&93. 40 obrigaçáes da CONTRATADA.
10.1.11 • Entregar com porrtudade o orouaa °feral),

ELM
Orin

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzeblo Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Airnadina — BA

Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.aimadinafthotmail.com
CNP.I: 14147466/0001-29
10.1.1.2
• Cornrow:4i irriecharamen e poi 6t5CM a Acirrirriirstração ~cwt. Waves da Focairzação. qualdoer anormaliclade
venficada, g..elustve de ordeni luossonal, para que sejam adotadas as pravrdencras de reguiamação necessánas.
Atender t,n pronlidão as redamações por parle do recebedor da prestação de do servid. obter)do pmente
10 1.1.3
rcrnrato
10.1.1.4 - Vanier radas as coindições cienab4itax;ão extipdaS para um bom atendimento s neceesidade,,s do .orrfrotante
102 -DA CONTRATANTE;
rrr..a da EA 8,866/93. são obrigações da CONTRA T. ANTI
102.1 ;Vern das obriga,76es resultantes da ob
Curl-9f* cos os =nonce-Afros fnancerros assurttdos o:trn a CONT PATADA:
10.2.1.1
adas r zumprimento do
10 212
'totgeaf • funal e ternpestivarnente a CONTRATADA sdore as rreguíandarles
Centrato
10.2.1.3 ficar a CONTRATADA poi' escrito e som antecediricia, sobre multas, penalidades e quaisquer debitos de sua
responsabikidade
10.2.1.4
- Apk.ar as sares admir4dahvas oontratais pertnentes ern case de in adrmplemenfo
10.21
Ernitir previan rei ite per escnte a autonzação osfarrecimento do produto crtai.)
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
11,1- Este cookato podera set aterado, com as devidas justificativas. de acordo corn o que dispõe o art 65 da 'i_es '7 e<der al 8 66W3.
11.2- A Cootrataaa, ficará otrogada a aceitaf. nas mesmas OandiÇõm ContratuarS, or a~trtack, e supressões atie Se frzereni.
riressikins ate 28% (vr be e cv.-ice per exintoi do valor irw;ial atuatizado deste Centato
CLÁUSULA DECIMA SE GUNDA DAS SANÇÕES
12.1- Polo desarmprimento total ou paraal das obrigações assumidas peia CONTRATADA, sem ju tilicativa acena o3a
':;ONTRAT, ANTE, resguardados ospinc.eirmentos 'agars pertnerdes. poderà acarretar nas seguoites sanções.
a). rr-utta comperrsatoria no percentual de 20% lvinte por cerrtol, calculada sotire o vártr total estirnado do contrato pa recusa ern
asS,rá-lo. no prazo maxim° de 4,8 (quarenta e >tot horas apc‹, regularmente convocada sem prejuizo da aplicação de cOas sanes
prevt.stas rio art 87 da Lei Federal 8 566/93 b. multa de mora no oercentiai o,.rresIxodente a 0.5% (me* per fatantoi "
. ada sobre
.alor telal
Cr do ,::ioetrato, par do de iharlanr*v.:3a, a% o Wnite de 02 rdors das ule . na entrega total do rpero desta.
caracteearndua nexerxr00
e}- multa wr,pensatoria no perceetnal de 2" (vinte pat tarto).c..airxitarla sr-tire o valor total edirnado do riontratO peia
ria.V.npkiãrcia aiern do prazo de 02 i.,dos) dias ÚtaS, caractenzandc a nexecui;.•ão parpol do mesme.„ dt- advertencia
12.2- A apkação das sanções previstas nos:e central(' não exclui a possibilidade da aplieação dc outras, pro/Islas na Lei Eryierrai
!i5663, incs.usíve a respoestAdacie da CONTRATADA per eventuas perdas e danos causados a Admims3-ação
12.3 A rritAl devera Ser recofnica aos cokes púbteos do Munkcioa de Swrarnento,na Secreta Municipal da Fazenda, via
TesoJrana tkinipal, no prazo rrtaxirno de 10 dOZl dias corndos. a contar da data de recatirmento da nofficaçào erylaria peta
Pr efeitura Municipal de AlmacIrn a
12* 1 a-,11 ria rrla pcderá ser descontado na nota fiscá ou creditio existente na Preteitrya fitincipal do Atmadirta ern favor da
ONTRAT ADA sottixi ue, caso o vakY da ntalta stria superior aro credit() ex-stele, a diferença sera cobrada no forma da ler
121 As muitas e OUtfat; S3f0eG apircaJas serAndet-ão s. relevarias mobvadamente potconvenréncra adminishallva. rileoxi!e ato da
" ...retrielissirrta Prefesta %Jive-Tat, devcamente jusoficado.
12.1. As sanções aqui previstas são ependentes antra si podendo ser aplicadas isdadas ou ,urriclatrvarnente. sem prejuizo de
outras
cabNels
12,7 Em quáquer hiçlese e zolicação dc sanções, sera assegurado d contratada oconadiforici e a ampla cletesa
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
131 . tir presente conhato podera ser rescirdido, beer corno ser canceiada de pleno clvedo a nota de empenho oue we 3 ser ernscia
ern decorrência deste ntrato. a quaiquer tempo e independente de notrkação cc. inlerpelações judiciars ou ártrajudtstais, cOfil base
nos mcflvos previ.stos nos als. 77. 78 e trf,. 79 da Lei Federá n°8 666/93, desde que motivado o ate e asseguraele a CONTRAT.ADA
o contradirOnn e a xnpiéi detesa guard° esta:
a'r verina a sew attrigrda por protest° de tituto. ezessçào fiscal ou outros talos que ,ornpluriletarri sua capacrdade econOmicofinanceira,
tift for envotteda em escarxtalo publico rVrxio c).- quebrar o ágrto brofissionaf
dl- uatzar em benetee propro pd de terceiros, irtorn~ nix) ctivulgadas ao püblico e as qua tenha r'esse por ryça de suas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
A

Rua Euzebio Ferreira#26. Centro CEP 45640-000 Aknad - 84
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadin hotmailcom
41
CNN: 14147466/0001-29
Almaclina,atylt,Q.kões e qua ocoranerO X dcç es 6slabaleodas pate Preleredra Ntunr.pal
r)a ,pôtese de ser anulada a admdaçâo e-fT tunçad de quaiquer ftspositivo jegw:' qUe a autmze.
13.2- A -)uliderie do processo licrtatõrlc raduz á do tareserde contrata son preplan co dispose.) no par4rab Una) do art 59 da
Feder el 8.666193
CLAUSULA DE CIMA QUARTA - OA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
141.
que7controvérsias e r‘tnrcs(ks deste ,x)nt:ata ser re apeIa Lai Federal 143.520/32 e subsidieriamertte a Let Federal ea
8.6156)93. e sues alleraçÕes
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
rdusk tie quatque notro, pare solucionar quasduer
151 Fica eleto o kW() da Cunama de Goart, estado da Ba`)ia,cc
questões crundas deste cciak E or estarem am justos e contratados, entree) o presente document) em trés 73) vias de
tguai te:>r e ferrea. pza só "do, na mama de duas les4emunhas abatro assidades: qua a ludo p~iarem, ouvinda. ao fn
a mpective letture.
Almadoe, 20 de lAtid de 2020

Sacrebrio(a) de Adinkiistraçáo

Lindíana Mo Rocha
i ,
-T ',LA•m"Y.;,
1' .:.le,31:
'..!-'Sergio Bomfkn Magalhãit Junior •
CPF: 03 .442..01343 SSPIBA

