
ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

 Prolesson Helena, sln centro de Santa Rita de Cássia-13a CEP: 47.15000. 

TERMO DE CONTRATO N.° 251/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 149/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 027/2022 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à na Travessa Professor Heleno, 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 DIGISER SERVIÇOS 
EM GERAL EIRELI- ME, inscrita no CNPJ sob n°22.330.186/0001-80, estabelecida na Rua 02 de julho, n" 
163, centro, Silo Gabriel — BA , neste ato representada pela 5? Amanda Jayce Arcanjo Espirito Santo, 
brasileira, empresaria, portador CPF sob ri.° 059.610.915-62, residente c domiciliado na cidade de São Gabriel, 
doravante denominada CONTRATADO, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PALMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, para Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de camisetas para atender as necessidades das diversas secretarias 
deste Município, originária do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial IN° 027/2022 e Processo 
Administrativo N° 149/2022, conforme abaixo: 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO 
2.1 O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: 
I) Leis no 8.666. de 21 de junho de 1993, 8.883. de 8 de junho de 1994 e n°9.648. de 27 de maio de 1998 e 

demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração Pública Federal; 
II) Lei n°10.520. de 17 de julho de 2002; 
III) Decreto n`3.555. de 8 de agosto de 2000; 
IV) Lei Complementar if 23, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n` 147, de 7 de agosto de 
2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1 A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da licitação promovida pelo Pregão 
Presencial n°027/2022, em que à CONTRATADA foi adjudicado o objeto da licitação. 

CLÁUSULA QUARTA — DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
4.1. Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter 
pleno conhecimento: 

I) Edital do Pregão Presencial n" 027/2022: 
11) Termo de Referência; 
111) Proposta de preços e documentos apresentados pela CONTRATADA na licitação. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1 O valor total para o presente ajuste é de RS 165.950,00 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e 
cinquenta reais), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela 
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CONTRATADA no Pregão Presencial n° 027/2022, entendido este como preço justo e suficiente para a 
execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

ITEM 
1 

UNID. QUANT. MARCA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL i ESPECIFICAÇÂO 

1

Camiseta gola redonda, 
em malha PV (67% 
poliéster c 33% viseose), 
unissex, manga curta, cor 
branca. Tamanho P. M 
,G c GO. 

UNID 4000 
TUTU 

BIANCO 
R$ 37,00 

R$ 148.000,00 

2 

CAMISETA - Camisa 
gola polo, unissex, 
peitilho em "V", mangas 
CURTAS, 
confeccionado em malha 
P V, COR: BRANCA, 
com bolso na ilharga 
esquerda. Bolso com 
Porta-Canetas: Tipo: 
chapado Localização: 
Ilharga esquerda. 
Extremidades, reforçadas 
por travetes Porta-
canetas: O bolso deverá 
apresentar porta-canetas 
incorporado ao mesmo. 
Personalizada com 
logotipo frontal ou 
lateral, na parte costal 
logotipo da secretaria e 
da prefeitura. Cor 
BRANCA. Tamanhos: P, 
M. G, GO. 

UNIU 200 
TUTU 

BIANCO 

R$ 60,00 R$ 12.000,00 

CAMISETA - Camisa 
gola pólo, unissex, 
peitilho em "V", mangas 
LONGAS, 
confeccionado em malha 
PV. COR BRANCA, 
com bolso na ilharga 3 
esquerda, Bolso com 
Porta-Canetas: Tipo: 
chapado Localização: 
Ilharga esquerda. 
Extremidades: reforçadas 
por travetes Porta-
canetas: O bolso deverá 

UNID 85 TUTU 
BIANCO 

R$ 70,00 R$ 5.950.00 
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apresentar porta-canetas 
incorporado ao mesmo. 
Personalizada com 
logotipo frontal ou 
lateral, na parte Gostai 
logotipo da secretaria e 
da prefeitura. COR: 
BRANCA. Tamanhos: P, 
M. O,(36, 

VALOR TOTAL: cento e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais R$ 165.950,00 _ 1

5.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do objeto, 
inclusive tributos elou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de 
lucro, frete, seguro, combustível, F,PI's, transporte dos equipamentos, instalação, montagem e desmontagem. 
bem corno as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-
se, portanto, na Única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto. 
5.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser REVISADOS observadas as disposições 
contidas na alínea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros alceados na 
seguinte dotação orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 02.03.000 - Secretaria de Mun. De Administração 
Projeto de Atividade: 2004 - Gestão da Ações da Secretaria Municipal dc Administração 

Unidade Orçamentária: 02.80.000 - Secretaria de Mun. De Meio Ambiente e Turismo 
Projeto de Atividade: 2048 -Gestão das Ações da Secretaria de Mun. De Meio Ambiente e Turismo 

Unidade Orçamentária: 02.90.00 - Secretaria Mun. De Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Projeto de Atividade: 2050- Gestão das Ações da Secretaria Mun. De Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Unidade Orçamentária: 02.10.0(X) - Secretaria Mun. De Obras, Infraest E Des. Urbano 
Projeto de Atividade: 2041 - Gestão das Ações da Secretaria de Mun. De Obras. Infraest. E Des. Urbano 

Unidade Orçamentária: 02.07.001 -Fundo Municipal de Mun. De Saúde 
Projeto de Atividade: 2022- Gestão das Ações o Fundo Municipal de SaUde 15% 
Projeto de Atividade: 2026 - Gestão das Ações - PACS 
Projeto de Atividade: 2027 - Gestão das Ações do Fms- Atenção Básica 
Projeto de Atividade: 2073- Manutenção das Ações de Assistência Ambulatorial e Hospitalar/ Atenção 
Especializada 

Unidade Orçamentária: 02.05.001 -Fundo de Mun. De Assistência Social 
Projeto de Atividade: 2036 - Gestão das Ações o Fundo Municipal de Assistência Social 
Projeto de Atividade: 2037 - Gestão de Rec. Do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 
Projeto de Atividade: 2038 - Gestão das Ações do Conselho da criança c do adolescente 
Projeto de Atividade: 2039 - Gestão dos Rec. Do Bloco da Proteção Básica 
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Projeto de Atividade. 2040— Gestão dos Re. Do bloco da Gestão do SUAS 
Projeto de Atividade: 2063 — Gestão dos Recursos dos Programas do FNAS 
Projeto de Atividade: 2104— Programa I° Infância / Criança Feliz 

Unidade Orçamentária: 02.15.000 — Fundo Municipal de Meio Ambiente 
Projeto de Atividade: 2102 — Gestão das Ações e Fundo Municipal de Meio Ambiente 

Unidade Orçamentária: 02.06.000- Secretaria Municipal da Educação e Cultura 
Projeto de Atividade: 2067— Gestão das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Cultura 

Unidade Orçamentária: 02.06.002 — Fundo de Mun. De Educação 
Projeto de Atividade: 2008 - Gestão das Ações de Ensino Infantil — Pré escola 
Projeto de Atividade: 2009 - Gestão e Manutenção das Ações se Ensino Fundamental 

Elemento de Despensa: 3,390.30.00 — Material de Consumo 

Fonte 0100— Recursos Ordinários 
Fonte 6102— Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde 15% 
Fonte 0114— Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 
Fonte 0129— Transferências de Recursos do FNAS 
Fonte 7101 — Receita de Impostos e Transferência de Impostos Educação 25% 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da Nota Fiscal 
com o devido ateste da execução do objeto. 
7.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e deverá vir 
acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
7.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a documentação 
completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da abertura do expediente de 
pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 
7.4. O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferência bancária, após a entrega do 
bem, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) pelo setor de 
liquidação do Município. 

7.5. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as 
necessárias correções; contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentação para 
efeito de pagamento. 

7.6. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de pretexto 
para que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÁO DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

I) DO REAJUSTE 

Não haserá reajuste de preços durante a vigência do instrumento contratual, bem como dos eventuais aditivos 
firmados. 

2) DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 
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Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a 
contar da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repaetuação. Será adotada como 
data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião 
da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente. A repactuação será precedida 
de demonstração analítica do aumento dos custos e em casos de contratação de terceirização. 

3) DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Poderá haver reequilibrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de sobreviverem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica 
extraordinária e extracontratual (art. 65, inc. II, alinea d). 

Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes dos custos do 
Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será analisada pela Prefeitura para verificação de sua 
viabilidade eiou necessidade. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 

O prazo para execução e vigência dos serviços serão de 12 meses a partir da data da sua assinatura. 

Parágrafo 1°. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por novos e sucessivos 
iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no parágrafo 2°. 

Parágrafo 2". As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse da Prefeitura quanto a 
manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes legais, estarem de acordo com as práticas de 
mercado. 

Parágrafo 3°. A prorrogação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, de acordo com os Art 
57, seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DE FISCALIZAÇÃO 

10.1. A fiscalização do Termo de Contrato será exercida pelo fiscal Sr. Evemar Reinado Angelo designada 
peia secretaria solicitante, através da PORTARIA 179/2022. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1. Este instrumento contratual poderá. ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n." 8.666/93. 

Parágrafo único. A inobservância por parte do CONTRATADO de todos os termos e condições deste 
CONTRATO não constituirá novação e nem ensejará renúncia ao direito de exigi-los a qualquer tempo por 
parte do CONTRATANTE. 

10.2 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes penalidades 
contratuais e legais. 

10.3. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 da 
Lei Federal n" 8.666193, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a 
mesma. 
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10.3.1. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos Ia XI do Art. 78 da Lei Federal n°8.666/93 não cabe á 
CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
10.4. O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das 
situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n" 8.666/93, será comunicado pela parte prejudicada à outra, 
mediante notificação por escrito. 
10.5. A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 
prejuízos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1 O objeto executado e estando de acordo como previsto no Mirai de Licitação, na Proposta de Preços e 
nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo CONTRATANTE 
mediante atestado do responsável, anotando nome e matricula: 
12.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação; 
12.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

13.1. DA CONTRATANTE 
13.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de 
acordo com as determinações do Contrato. do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência. 
13.1.2. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço, os 
prazos c as condições estipuladas neste Edital. 
13.1 .3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos, 
empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços; 
13.1.4. Comunicará Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
13.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o serviço de objeto que estejam em 
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou 
inadequados; 
13.1.6. Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 
irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa; 
13.1.7. Fornecer á contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 
necessárias à execução do contrato. 
13.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 
13.1.9. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
13.1 .20. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
13.1.21. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

13.2. DA CONTRATADA 

112.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, conforme descritos no Termo de Referência. 
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13.2.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos 
integrantes deste Termo de Referência e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a 
CONTRATADA a: 
13.2.2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento/serviço do 
objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ónus adicionais de qualquer natureza ao 
CONTRATANTE; 
13.22. Prestar o serviçoifomecimento em conformidade com as disposições do Termo de Referência e de 
acordo com a proposta apresentada; 
13.2.3. Prestar o serviço/fomecimento de acordo cem os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes a 
legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
13.2.4. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pela contratante quanto aos produtos 
fornecidos, o objeto da contratação, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes do 
fornecimento, no prazo assinalado pelo Município; 
13.2.5. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao CONTRATANTE 
requerer que ela seja executada à custa do detentor do contrato, descontando-se o valor correspondente dos 
pagamentos devidos ao detentor da ata; 
13.2.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 
13.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do contrato; 
13.2.8. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra 
riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização do fornecimento, que não 
terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregaticio; 
13.2.9. Apresentar durante a execução do contrato, caso seja solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor, com relação às obrigações assumidas, em especial, com encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
13.2. 10. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluida. 
ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE. 
l3.2.1 I. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização por 
parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa c o 
contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências 
das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
13.2.12. Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem como às disposições legais em vigor; 

13.2.13. O prazo para prestar o serviço não poderá exceder a 02 (dois) dias úteis após a emissão de requisição 
da Secretaria Solicitante, 
13.2.14. A contratada será responsável pelo descumprimento dc suas obrigações contratuais nos casos de 
negligência de pessoal ou intervenção por de elementos não autorizados peta contratada, exceto por motivos 
resultantes de caso fortuito, definidos no art. 393, da Lei Er. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
13.2.14. Assumir todos os possíveis danos fisicos e materiais causados à Prefeitura ou a terceiros, advindo de 
imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços. 
13.2.15. A Licitante vencedora, após assinatura do Termo Contratual, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Administração entender necessárias nas quantidades 
do objeto, na forma do § 12 do Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. Fica estabelecido que a 
CONTRATANTE poderá realizar supressão superior a 25%, desde que por acordo entre as partes e mediante 
termo aditivo, que será devidamente assinado por ambas as partes, conforme inciso II, do §20, do art. 65, da 
Lei Federal n" 8.666/93. 
13.2.16. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação. 

7 ' / 
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Travessa ~lessem Helena, sin centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
e ampla defesa, aplicará CONTRATADA as seguintes sanções: 
14.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 
14.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, urna vez comunicada a sanção 
oficialmente, aplicada nos seguintes casos c proporções: 
14.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula contratual ou 
norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 
14.1.2.2 Atraso injustificado no início da execução do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta 
deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 
atraso sobre o valor total do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 
0,7% (sete décimos por cento) e a consequente rescisão contratual; 
14.1 .2.3 Atraso na regularização do serviço rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de 
comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 010/o (um por cento) do valor do serviço 
questionada, por dia de atraso. 
14.1.3 Rescisão contratual; 
14.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 
14.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos 
causados c, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
14.1 .5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será de 10 (dez) 
dias da abertura de vista 
14.1.6. Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação do ato; 
14.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. e não terá caráter 
compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos; 
14.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia apresentada pela 
CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia, além da perda desta, 
a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à 
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor 
de qualquer multa porventura imposta. 
14.1.9. As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por cento) do valor da 
integralidade da avença. 
14.1.10. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito 
de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente 
de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 
14.1.11. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a cavidade da falta, os 
prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e as justificativas 
apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-13a CEP: 47.15000. 

15.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial da 
Entidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

16.1. O presente instrumento que obriga as partes por si e por seus sucessores não poderá ser objeto de cessão 
OU transferência a terceiros, sob pena de caracterizar justa causa para rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS 
17.1. Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão responsabilizados por 
fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja solução se 
buscará mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÓES GERAIS 
18.1. Fica eleito o Foro de Santa Rita de Cássia para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 
contrato. 

18.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem. 

CPF: 

Santa Rita de Cássia/BA, 23 de novembro de 2022. 

José B&adt(u-R•acha ÁragãO 
Prefeito da Prefeitura Municipal (WS/anta Rita de Cássia-BA 

CONTRATANTE 
Assinado de forma digital neg.

DIGISERV SERVICOS EM GERAL 
EIRELI:22330186000180 

Dados: 2022.12.03 09:24:27 -03'00 

DIGISER SERVIÇOS EM GERAL EIRELI- ME 
Amanda Jayce Arcanjo Espirito Santo 

CNPJ sob n°22.330.186/0001-80 
CONTRATADA 

2° 

CPE: :)') L1 2)Ï 
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OFICIAL
Prefeitura Mulúclini 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA DAMA 
'FURA. SANTA RITA DE Una 

Debbi** de Prefeito 
CEP; 47.150-000 Cf": 131150,711/0441-40 

nonvicri~vniunsiv - Cent. -Sul: iii,pttilt -$OIM Ra9.40~4^ 40 -

N' 171 DE 04 DE 2022 

47. 

Designr servidores ~bode para Nadar 
as contrates celebnidice peb Município. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CAMBA, Estado da Beta no 
uso de suas etrbulget que lha contem o ledso VIII do An. 03 da 1..5 Orgíaca do 
Muncipio, reaolve 

An. 1° Designar pare (mear& as confreto. celebrados peio MunicIplo, os 
seguintes. servidoras: 

I - Aline Se (Chefe de Diviseis de Controle, ~lago e Audaoria) 
como fiscal doe controlai celebrados para Semearia Municipal de Saúde; 

II - rumens Augusto da &ha Reta (Diretora de Educação) mimo Ciscai dos 
canis atos celebrados para Secretaria Municipal de Educação e Cultin; 

III - Em.mo, ReMaido amado, (MsMaar Técnico cl• Taieuxerie) como %mil 
623 dentais ~rabo* ceiebrados peb Muniebrio de Senta Ria de Cán 

Considerando que o fiscal de contratos deve Conhecer detalhadiunente o 
instrumento continuai e o edital da licitação a ser fiscalizado, retendo mo registro 
próprio todas as ocorrências retedortadas a sua execução, devendo Sanar qualquer 
dúvida com os demais setores competente* da Administração para 01W cunprimento 
da cdusulas neles estabelecidas; 

Constituem atribuições do bucal ora designado, coordenar, acompanhar e 
focalizar $ execução dos contratos sob sua responsabilidade e emitir ~pachos 
relatórios observando que lhe compele. Para tantã 

Cerhficação Ts Y-JA COSEWLXP-cbCPUITY 

Versão eletrônica disponível ein. hapsildoentorg bobe/santantadecassia 

), tomento assinado digitalmente conforme NIP no 2200.2/2001 de 24104/2001, queirutitui a infraestniturade Chaves Pu Bra a - ICP @rasa 
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OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

deSante Rita de Cássia 

ESTADO DA RAMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CAMA 

Gabinete do Prefeito 
CEP; 47.184400 CNN: 14180.7111000140 

se- 1:1040~Burkt~ok e • Sais ages ar catei -3* - CtFor 

1 - Propor a rebento d• editar ou ritediãO, ~do necessário, controlar o 
pacto de agencia do instrumento contratual sob sue reromiablidadec 

2- Manter controle *ratado dar pagamento* eirada em ordem monokigka 
cuidando para que o valor do contrato Mio aej• elleredo; 

3- Comunicar formaiment• a unidade competente, após contam Ptisrldc dam 
contratada, as irregularidades cometidas, peredveis de pwúdade 

4 - ~Mar, á 
responsabilidade; 

arca do Gofl sob sue 

5- Adiantar, formalmente, quMdo do término da vigincia do contrato„ a liberação 
da garantia contraiu& em favor da contrata* 

6- Manter, sob sua guarda, d 

7- Encaminhar, á autoridade comparta, pedra de 
~regrema físico-financeiro, substituta:4es de mataria e equipamentos, 
contrata 

8 - Confrontar os preços • quantidades consierMs da Nota Ratai com os 
estabelecidos no contrato: 

9 - Recebera atestar Molas neallis e encarnlitiOn aos zetOM competentes, 
fiscaraando a efetivação dos pagamentos nas datas ralas em cada inemenento 
contatai. No caso de obres, acompanhar as medições e no caso to material direto na 
obras conferir em contunto com o almoicaniado e atestar. 

_ 2022 
o de 20?) 
ni,s; ma 6 

Certificação bigitat TSUWIL2Y-JA6USIVGB-OG6EISQXP-ONEPLHTY 
Versâo eletrônica drsponivel em. hllpsffidoeroorg bribefsentardadecessia 

hx-urnento assinado digitalmente conforme ta fle 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas &asneira - ICP Brasil 
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OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

773 ," Ano 2022 
> de 2022 
Pigini 7 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

Gabinete ara 
CEP: 47.150400 CNN: 13.880.71110001-40 

TrarevJ Prefroarr Irrims - centre - sar smSmaressmars tas. - seis osr o Gime - ar - CEP 47 1~17 

10— Ventar 'ao prazo de animei, espectoesdea e querittdadee Mio de . do 
com o eatabetecido no ineurronto otintratuet 

11 - Notificar a contratada para minar os problemas detectado, nos ~coo 
ras ou pare efetuar a tangi dos fflateriaiS; 

12 - Sugerir ao Prflt a 
~cumprimento da dáusuMe contrata*, 

13 - 
qualitativos; 

- Repintar Maio as ocorrências PrITINela dum% • 
aplicar as devidas panatkladoe do contudo; 

da 

15- Deter:tu e repameo, ~acero, rentaigra, reco . Ge 
expensa% da empreso contratada, no total ou em perto o ogro do contrato ont que ao 
verificam vicio*, defeitos cm incorrectos resultantes de execuoto au de materiais 
emPreciados; 

16 - Deva Selar, no todo ou em perta, 
em desacordo com o contrito; 

17 - Eiãgft e ~aguçar o curnpdmento doa pretos provimento asebelecidoa; 

1$ - Exigir ci cumrinterito das ~mias do corando e nuip~voe wthos aditivos 
(vedficar a estendia de pontuei subcontratorM textede conhaturibmonte, par roxempb); 

Certificação agitai rSUVWL2Y-.1A6USNGB-CC6EWLXP-CNCPWTY 

Versão eletrônica disponível em httpsiktoentong babaisantaritadeCassia 

ct,irk.nw assinado digitalmente conkinnehiP no 2200-2200I de 24108,200te40eírt51fittia infra-estruturadethaves ira - Kfi Brasil 
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OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA ~MAL DE SANTA RITA De CÁSSIA 

%bine* do ~to 
CEP: 47.1584430 CI4P41 132110.711/13091.49 
- asso- SiwMeefaelearkeeetiees4e-giaMtér~ -1. -tf (nenen 

19 - Aprovar a medido dos amaça eldreemente realizados, em ccneonáncie 
cem o regime de execuçáo pretiro no contrato (o fiscal armeis doba dast a conduto 
de serviços que Mio foram totalmente executedos), 

20 - Comunicar a autotidade sS1ot, fiee fl o hábil, qualquer oconteta que 
requeira decisões ou providencias que antes= suecompelinde, an fase de risco 
cu &ninando de wejlilzo ao Interna pato; 

21- Deve protocolar. ;unto a aubridade ~ror, canta agito de dilatado 
ou Impossibilidade para o cumprimento de sua abteçaes com ideSio dos 
elementos impedimos ao exercido da atividade, alem das ~anca 10 Adaidati evo 
porventura entender cabNizia 

- R 
partes, 

o ccetratual, mediante boro dieunardado eselnetin peias 

23 - Emite atestados de avaitio dos santos prestados (certidões ai 
atestados); 

24- Deve observar a Norma interne ri• 1912008 do Controle Interno, que teçam 
responsabilidades do Pecai de contrato; 

25 - poderá enfitem' assessanimento abrace 
antaoadência. 

tio com a devida 

28 - Deverá anotar em registro páprid Iodes se oowrinda reIe redaoam a 
eioscuçao do contrato, determinedo o que br moinar> reputado* dai feitas ou 
defeitos observados, através de notficaçOes escrtiz com protocolo; 

Corfiricatdb Diefial 75U 2Y .1.46USNGB- SEVOIXP-CIVC.PliflY 

Ano 2022 
e ti, 2022 
Pig0t) 8 

Versão eletrônica disponível em. hdps./Adoein org buloalsantareadecessie 

• mento assinado digitalmente conforme MP ris 2.200-2/2001 a te 24/04/2007, que kistiltia Infrieestrutura cleChaves Públicas Brasileira - !CP Brasil 
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OFICIAL 
PrefelturaMunkipal 

de Santa Rita de Cada 

ESTADO DA DAMA 
MAU DOMEM!. Da SANTA RITA te CASSIA 

Elabhubtado Prvieho 
CEP: 47.15E400 CNN: 13.800,71110001-40 
- Corno •• $44 hgbdikeiteitarátkistag -Sem NtatitCái - ai - CF,R17.1504(10 

27 - Não deve atestar serviços ido realizados, proceder o pagamento de seradOe 
nao executados, expedir nobre focais "Mn" ou ern desacordo com o contrato, reicaber 
material ou saMpo com camada inferior à. contratada Mu oluira irnartas 011
aentroos em destoado com o predito Sebo Ou termo de tadatancla. conceder Meros 
indevidos, 

28-5. Manter ritmado com soa patroa Dom o responsava' polo envio 
de dados aos Tribunais de Contas rias MUS:0M Estado, 

2$- Canoura/Ido UM O dfleuMplirdelb de quaigusr dos Ovem abDubas ao 
Num do Contrato, duplicará na instauradee de processo imind~ Mas pare 
apurar a reeponsablattade call, panai arou adminkstrafrei, liam do que flpett ~neer 
por quaisquer Ontm deconentes e eventuais multas aparadas pelo Tribunal de Cagas 
das Munlciplos - TCIA; 

30 - As ~asa • providencia que tierapeseser• compelindo do Moei 
deserto ser solidadas a seus impedes am lampo reed pare a Mo* das medem 
converwarAss. 

Art 20 entra Mn vigei rsdt desta 

Au. 3° - RempenIn a dispokenn cratb. 

Publique-se, r e 

ItMI de Si Caseie. 04 dinebn de 2022 

Asseio 

Ano 2022 
2022 

PigÉrhi 

Certificação Digital TSUVWL2Y-J4RIShiG13-CC6EI4IXP-CNCPLHTY 

Verso elefrencadesponível em. hâps//doem pis, babalsaatarrtedecassta 

umento assinado digitalmente conforme hIP rt° 2,200-2(2001 de 24~004 que Meteu( a ktfivestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 
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Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.71110001-40 

Travessa Profanas ah' centro de Santa Rita de Cassia-13a CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 149;2022 -PREGÃO PRESENCIAL 22'. 027/2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato. 251/2022 - Conirataujgc. O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DF CÁSSIA - BA e 
DIGISER SERVIÇOS EM GERAL UREIA- ME, inscrita no CNP1 sob n* 22.330.186(1)001-80i 
Objéto do Processa Contratação de empresa especializada para fornecimento de camisetas pata 
atender as necessidades das diversas secretarias deste Município. Yalor Global: R$ 165.950,00 
(cento e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais: Fonte de Recursos • 0100- Recursos 
Ordinários; Fonte 6102- Receitas de Impostos e Tiansferencia de Impostos Saúde 15%; boate 
01 14 - Transferência de Recursos do Sistema único de Saúde SUS; Fonte 0129 Tmnsfertwias 
de Recursos do FNAS; Fonte 7101 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos Educaçào 
25%; Data do Contrato' 23 de novembro de 2022; Vigénehr. 23 de novembro de 2022 até 23 de 
novembro de 2023; &núm. José Benedito Rocha Aragão c Amando Jayec Arcanjo Espirito 
Sento. respectivamente pelo Município e pelo Contratado. 

Santa Rita de Cássia (11A), 23 de novembro de 2022. 

José Benedito Rocha Arapão 
Prefeito Municipal 

CeMficação KkN tsh-NQHN>RSP-ADUF0(H5Z-JI9J7FHK 
~cão 01ot:trica Osponfvol em- hilps://cloom.org.briba/sontariteclocassia 

Documento assinado digitalmente conformeAV n°2200-2/2001 de 24/0812001, que Mslituia infra-estndura de Chaves Públicas Brasileira -ICP Brasil 


