
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n°, bairro Centro de Santa Rita de Cássia-BA, CEP: 47.150-000 

CONTRATO N.° 215/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 62/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126/2022 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE 
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO 
CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA DE CÁSSIA/BA — DO OUTRO, COMO 
CONTRATADO, A EMPRESA FREITAS COMERCIO DE 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIREL1. 

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento parcelado, que entre si fazem, Compromisso 
celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à na Travessa Professor Helena, s/n, Centro, Santa Rita de Cássia, Estado do Bahia, CEP: 47.150-000, 
inscrita no CNPJ N.° 13.880.711/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. José Benedito Rocha 
Aragão, brasileiro, casado, portador CRO 2652 — BA e do CPF n°. 207.067.153-49 residente e domiciliado 
nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa FREITAS COMERCIO DE 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 38.109.065/0001-42 , estabelecida na 
Rua Hanser Bahia N° 51, Andar: 1, Caseb, Feira de Santana, BA, neste ato representada pela se Natalia 
Antonelli, portador(a) da Carteira de Identidade RG n° 07.802.033-64 SP-BA, inscrito(a) no CPF sob n.° 
001.507.825-60, domiciliado na Rua Hansen Bahia, 51, Anexo A, Caseb, Feira de Santana BA, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos 
preceitos legais instituídos pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira — DO OBJETO — Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa 
especializada para fornecimento parcelado de nitrogênio liquido, sêmen bovino e demais acessórios para 
manutenção do Programa Melhoramento Genético durante Exercício de 2022, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Agricultura, a saber: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALORES
Unitário Total 

1 Nitrogênio liquido para conservação de Sêmen, 196° 
negativos litro 100 R$ 17,50 R$ 1.750,00 

2 Bainhas (pacote com 50 unidades) pacote 02 R$ 27,00 R$ 54,00 
3 Luvas de procedimento (caixa com 100 unidades) caixa 02 R$ 65,00 R$ 130,00 
4 Sêmen de Touro Martine, raça holandês Dose 30 R$ 46,20 R$ 1.386,00 
5 Sêmen de Touro Cash FJ, raça Nelore Dose 20 R$ 29,90 R$ 598,00 

TOTAL (três mil e novecentos e dezo to reais) R$ 3.918,00 

Cláusula Segunda — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão 
por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

-Unidade: 20.122.9.2.050-Gestão das Ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
-Elemento de Despesa: 20.608.9.2.077-Ações de apoio ao Fomento da Produção Agrícola, Pecuária e Extrativista 
-Projeto Atividade: 3.3.89.30.00 — Material de Consumo 
-Fonte de Recursos: 0100 — Recursos Próprios 

Cláusula Terceira — PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO — O valor total do presente Contrato é de 
R$ 3.918,00 (três mil e novecentos e dezoito reais). 
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§ I° - Nos preços ofertados já estão 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 do presente Contrato; 

§ 2° - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos, devidamente 
atestados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural e as Notas Fiscais/Fatura 
deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Santa Rita De Cássia, CNPJ n°. 
13.880.711/0001-40, com sede Travessa Professora Helena s/n, bairro Centro, Santa Rita de Cássia/BA. 

§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando estabelecido que 
esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor 
contratual. 

Cláusula Quarta — DOS PRAZOS - O presente Contrato terá prazo vigente até o cumprimento do objeto, ou da 
data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022, conforme o que ocorrer primeiro. 

4.1 - As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse do Município quanto a 
manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes legais, estarem de acordo com as práticas de 
mercado. 

Clausula Quinta - DA FISCALIZACÃO DE EXECUCÃO - A fiscalização será feita conforme designa art. 67 
da Lei 8.666/93, o Sr° Evemar Reinaldo Aragão conforme Portaria n° 179, de 04/01/2022. 

Cláusula Sexta — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — Prestar o serviço/fornecimento dentro dos prazos e 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

6.1 Prestar o fornecimento mantendo todas as condições de qualidade originais; 
6.2 Atender prontamente as Ordens de executar o serviço/fornecimento, expedindo a competente nota 
fiscal. 
6.3 Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, 
imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do fornecimento. 
6.4 Manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vigência do presente Contrato. 

Cláusula Sétima — RESPONSABILIDADE — O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer 
prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos no fornecimento contratados; 

a) Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo 
Município de Santa Rita de Cássia/BA, para reparação desses danos ou prejuízos; 

b) Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de 
má administração do Contratado; 

c) Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e apresentadas na data da 
apresentação da proposta. 

d) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante a execução do fornecimento que, a juízo 
desta, não forem considerados satisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

e) O Contratado é o único responsável pela procedência do fornecimento que exec 
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Clausula Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO — Conforme Art. 77 da 
Lei 8.666/93, em caso de inadimplemento por parte do contratado, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) 
poderá aplicar as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções 
civis e penais, se for o caso, garantida á prévia defesa em processo administrativo: 

a) Para infrações de pequena relevância — Advertência; 

b) Para infrações de média relevância — Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro 
contrato; 

c) Para infrações de grande relevância — Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo: 

I — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

2 — Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação; 

3 — Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública no prazo de até 02 (dois) anos, 

4 — Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos na prestação do fornecimento contratados com base na presente licitação o futuro 
contratado poderá ser penalizado conforme abaixo: 

1 — atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias na execução do fornecimento— Multa de até 5% (cinco por cento) 
sobre o valor do serviço executado em atraso; 

2 — atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias na execução do fornecimento— Multa de até 10% (dez por cento) 
sobre o valor do serviço executado em atraso; 

3 — atraso superiores a 10 (dez) dias na execução do fornecimento - poderão ensejar a rescisão do futuro 
contrato, com as cominações previstas neste Edital. 

§ 1° — O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, 
ou de outros créditos relativos a este Contratado, eventualmente existente. 

§ 2°- O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

Cláusula Nona — DA RESCISÃO CONTRATUAL — O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua 
execução, inexecuçáo ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas 
suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem 
motivos para rescisão deste contrato: 

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 

b) a paralisação na execução do fornecimento contratados, sem justa causa e prévia comunicação ao 
Município de Santa Rita de Cássia(BA); 

10.3:c“ Q 
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c) a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência, 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia comunicação ao Município de 
Santa Rita de Cassia(BA); 

d) o descumprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 

f) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato; 

g) a supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do 
contrato, além do limite permitido no § 1° do Artigo 65, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 
1993; 

h) a suspensão na execução do fornecimento por ordem da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurando ao contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; 

i) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
fornecimento já realizados, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurado ao contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; e 

j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do 
contrato. 

Parágrafo Único — Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal n°. 
8.666, de 21 de junho de 1993, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Cláusula Nona — PUBLICAÇÃO — O Município de Santa Rita de Cássia (BA) providenciará a publicação do 
presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Município de Santa Rita de Cássia (BA), até o quinto dia 
do mês seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

Cláusula Décima — FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia - Estado da Bahia, 
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões decorrentes do presente 
Contrato. 

Lrn ciTcs„ Q
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E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo identificadas, que a tudo viram e acompanharam, e subscrevem o presente 
Contrato, juntamente com as partes, depois de lido e achado conforme. 

JOSÉ BE 

Santa Rita de Cássia-BA, 22 de julho de 2022. 

eito Municipal 

\ 

Ão 

FREITAS COMERCIO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BREU 
CNPJ n°38109.065/0001-42 

TESTEMUNHAS: 

P  vçcit 
CPF: C25 c?, :X; ek
RG: ")) Li i2 

38 
.109.065/0001-42- 1 
FREITAS COReRCIO DE 

msemitaketo ARTIFICIAL EIRELI 

R ShrtSel CARIA, le 51 

C &SEMI - CEP: 44.002-153 

FEIRA DE 
SANTAIMMIA 

211  e tua 
CPF: C c,',2 c, 6 
RO: 
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PROCESSO ADMRVISTRATIVO N". 126/2022 — DISPENSA DE LICITAÇÃONe, 62/2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

Çontrato n 71 207.2 - Contratanteá: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA(BA) e 
FREITAS COMÉRCIO DE. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EIRELI, CNIM 38.109.065/0001-42r 
Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para fornecimento de nitrogénio 
liquido, sêmen bovino e demais acessórios para manutenção do Programa Melhoramento 
Genético durante o RSCMICi0 de 2022, no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura; Valor 
miai: R$ 3.918,00 (a-és mil e novecentos e dezoito reais; Fonte de ROTULAS RCCUISUS Próprios 
deste Município' Vitzencti do Contrato: Ate enquanto houver necessidade das aquisições ou ate o 
total fornecimento do objeto contratado ou até 31 de dezembro de 2022, prevalecendo o que 
ocorrer primeiro Data do Comum: 22 de julho de 2022; &SM; José Benedito Rocha Aragào 
e Natália AntoncIlL respectivamente pelo Municipitt e pelo contratado. 

Santa Rita de CtissialBAL 22 de julho de 2022. 

Eduardo Rodrigo Ribeiro 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Certificação Digitai: M. E B O K908- RFOT-NEA0210S 
Versão oleiro' rica disponível em: httpsildoem.orgbribalsantaritadecassia 

Documento assinado digitalmente conforme M? nQ 22002/2001 de 24/08/2001, que insulta a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -1CP Brasil 
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PORTARtAPtIZSOEO4DE 4LMIEIRODE2Oa2 

Designar servidores municipais pare fiscafizar 
az contratos celebrados pelo Manietei° 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado de Bahla, no 
uso de sues strbuições que hes congele o Inciso VIII do Art. 59 de Lei Orgânica do 
MunkiPio. resolvo: 

Art. 1° Designar pare flscahzar os contratos ceiceirados pelo Munielpio, os 

I — AlineSantos Emboca (Chefe da ~abo de Controle, Avaliação e Auditoria) 
como fiscal dos contratos celebrados para Secretaria Municipal de Saúde, 

II- novena Augusto de Silva Reis, (Diretora de Educação) como fiscal dos 
contratos celebrados para Secretarie Municipal de Educação e Cultura, 

III — aventar Retnakio Arraio, (Aasistente Técnico de Tesouraria) como fiscal 
dos demais contratos celebrados pelo Mintapio de Sarda Rãs de Cisai. 

Considerando que o fiscal de contratos deve conhecer detalhedemente o 
instrumento aninhar • o edital da acitação e sar fiscalizado, anotando em registro 
própio todas as ocorrendo* relacionadas a sua enscuOlo, devendo sanar qualquer 
dúvida ccvn os demais setores competentes da Administração pare o fiel cumprimento 
das clausulas neles estabelecidos*, 

Constituem stribteges do bical ora designado, condenar, acompanhar e 
flticafizar a intectipão dos contratas sob mia responsabilidade e emitir respectivos 
relate:rios observando que he compete. pana tanto: 

Certificação Digital TSUVVVI2Y- USNOB-CC6EIMXP-CNCPI.HTY 

Versão eletrônica (esponte& em httpehtloem org.brlbalsantaritadecesse 

Documento assinado digitalmente conforme AO ir3 2200-2/2001 de 24/00/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas B;,s.ie !CP .3t2;41 
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1 Propor a oslebrelo de aditivos ou receai, quando necessário, controlar o 
prazo de vigência do imbuirei° contraia] sob ata responsabiridede; 

2 - Mete corei atualizado dos pagiranta efetuados, em ordem cronológica 
cuidando para que o valor do contrato 4o saia alterado, 

3 - Comunicar formalmente a unidade competente, após contatos prévia com a 
contratada, as irregularidade canaldas, paráveis da ~dada: 

4 - Solicites é unidade oOmpetente, 
responsabilidade; 

acerca do contrato sob sua 

-Mb , formalmente. Quando do terminada vigéncla do contrato, a 
da ganindo contrate em favor da contratada; 

6 - Manter, sob Sua guarda, cópia dos processos de contratado, 

7- Encaminhar, á autorede compete& eventuais pedidos de nelficacCes no 
~grama fitio>finantatio. eubsititçee de Maria e ecluOrnentos, bfinwilidus pos 

8 - Confrontar a pregos e quantidades constantes da Nota Fiscal com os 
estabelecidos no contnsto. 

9- Receber e ateetar Notas Fiscais e encaminhá-las aos setores competentes, 
fiscalizando a Seleção dos pagamentos nas datas prestas eis cala instrisnento 
ocatratual No me de obras, acorrenber as nriedlpNis • no caso de material direto nas 
obras conferir em conjunto com o iiknoserifado e atestar; 

Certificação tligdal TSUVWL2Y-JA6USNGB-CC6EWDCP-CNCPLHTY 

Versão eleedrsca disponível em htipsJ/doem org. bribêb'santantadecasste 

Documento assinado cflgitalmente conforrne MP ne2200-212001 de 24/00/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ' CP 
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10- Verificar as o prazo de entrega, tapedficedies e quantidades *tio de acordo 
com o estabelecido no Instrumento condrduat 

11 - Notificar a contra a para sanar os problemas detectados noa sendas, 
obras ou para efetuar a entrega dos meteria* 

de penalidadss quando houver 

quantitativos e 

12 - Sugara ao Prefeito a 
deemimprimento de ~oda contada* 

13 - Acompanhar a 
Sidra: 

14 - Registrar toda* as otorrinas 'urgidas duraras a decuplo do oblato e 
aplicar as devidas panalldedas do contrato, 

15- Determinar a repara*, cornicto, remoção, niconslndlio ou substituição. as 
dmenses da empreSa contada, no total ou em parte, o obdto do contrato em que se 
verificam vicia, dedada ou incorreção* resultantes da execução ou de materiais 
emPrapados; 

ie - Ova rapdar, no lodo ou den pana, obra, ardo ou e 
desacordo com condito, 

arnprimento dos prazos previamente estabelecidos-, 

18- Ur o cornianmento das do contrato e rupectivoa ternos aditivos 
(varifloar a ~noa de poutvel aboordatação vedada contratualmente por adampki); 

Cerlffkação bftàI TSUVOIL2Y-JAWSNGB-CC6ÉL0DCP CPU-ITY 

Versão efeeársce dosporilvel em httpsficloem ao; bObeisantariladecesse 

Documento assinadodigitalmente Ase me MP 2.200-2/2001* 24/01/2001, que MStItui infra-esuutura de Chaves Públicas Brasrleud !CP Brasil 
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19 - Aprovar a medição dos amiga Metivamente realizados. em consonintia 
com o regime de •XINCUÇãO previsto no contrato (o faial oemsts deve atestas conduza° 
de serviços que não bretn totalmente executados), 

20 - Comunicar a autondade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que 
requeira dealbas ou providandes que ultrapassam sus competência, em face de risco 
ou Iminência de preluCto 80 badale POofico; 

21 - Deve protelo:4er, Junto a atitcddadtt superior, qualquer moleiro de dificuldade 
ou ImpossIbilldede para o arrnprinnento de suas O:nhangas com Identificação dos 
elementos impedirmos do exandclo da atividade, além das providências e anatem que 
porventura entender catrhets; 

22- Receber o objeto contratual, mediante troo dranaanchado atanado pelas 
panes, 

23 - Emitir atestados de avaliação dos serviços prestados (certidões ou 
atestados); 

24 -Deve observei a Moroso Interna no iW2008 do Controle Interno, que disdprine 
as respormabiadadea do focai de contraio; 

25 - Poderá solicitar assmisoramento Ratko neramearlo com a devida 
antedadencia: 

26 - Devera anotar em registro mtipdo todas as ocorrências relacionadas com a 
enrecução do contrato, detterninado ti que for neoirisairt é regularize* das fatias ou 
defeitos obeerveclos, através de nodficasees noras can prctocolcr, 
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