
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Tra versa Prokssora helenos /o Centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 29012021 — PREGÃO PRESENCIAL N°. 030/2021 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PROJETORES 

Contrato n°. 362/2021 

O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Travessa 
Professora Helena, siri°, nesta cidade de Santa Rita de Cassia(BA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n °. 
13.880.711/0001-40, neste ato representado pelo Sr. Jose Benedito Rocha Aragão, brasileiro, casado, profissional liberal, residente 
e domiciliado na Rua nesta cidade de Santa Rita de Cassia(BA), portador do CPF 207.067.153-49 e CRO 2652- BA, na qualidade 
de Prefeito Municipal, e de outro lado, como Contratado, RUAH CONSULTORIA E ASSESSORIA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n°42.592.582/0001-92, estabelecida na Via Super Quadra 11 Quadra 05, s/n, Lote 18, Sala 01, Centro, Cidade 
Ocidental/GO, CEP 72880422, neste ato representada pela sócia proprietária, a Sra. Gizele de Oliveira Reis Almeida, brasileira, 
casada, empresária, residente e domiciliado na Quadra 16, s/:1, Lote 08, Morada das Garças, CEP 72883-760, na cidade de Cidade 
Ocidental/GO, portador da Cédula de Identidade 1.979.217-SSP-DF e CPF 886.999.431-72, conforme consta no Ato Constitutivo de 
Empresa Individual, em continuidade e conforme autorização constante no Processo de Licitação Pregão Presencial n°. 030/2021, 
originado do Processo Administrativo n°. 290/2021, tendo como objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição 
de projetor interativo, mediante repasse do FNDE/MEC, nos termos do PAR N°11941/2021, visando beneficiar as escolas públicas 
de educação básica deste Município de Santa Rita de Cassia(BA), tudo em conformidade com a Lei Federal n°. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal n°. 16 de 01 de agosto de 2006, e 
subsidiariamente, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e ainda Lei Complementar n°. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014, têm justo e acordado o presente Contrato, que 
se regerá pelas Cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira — O OBJETO — Constitui-se o objeto do presente Contrato a prestação de empresa(s) especializada(s) para 
aquisição de projetor interativo, mediante repasse do ENDE/MEC, nos termos do PAR N° 11941/2021, visando beneficiar as escolas 
públicas de educação básica deste Município de Santa Rita de Cassia(BA), conforme abaixo especificado, tudo em conformidade 
com a Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal n`. 16 
de 01 de agosto de 2006, e subsidiariamente, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e ainda 
lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014, conforme abaixo: 

LOTE ÚNICO 
11-,EM T ' ' .. ü2.:''' UNFTÃRIQ TOTAC 

UNICO PROJETOR INTERATIVO — EDUCAÇÃO 
CONECTADA 
RESOLUÇÃO NATIVA 1920 X 1200 — 3.600 
LUMENS DE LED — CONTRASTES 15000:1 
UND 1 0001415 
Características: 
PROJETOR MULTIMIDIA — POJETOR 
PORTATIL, 3600 LUMENS 3 LCD WIFI HDMI, 
ALTO FALANTES INTEGRADO DE 1,2 WATSS 
DISTANCIA DA PROJEÇÃO 0.89, 10.95 
METROS, RESOLUÇÃO NATIVA XGA 1024 X 
768P 
EMBALAGEM APROPRIADA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MiNIMAS: 
Resolução: 1920 x 1200 (WUXGA) 
Luminosidade: 3.600 ANSI Lumens 
Contraste 15000:1 
Conexão HDMI 
Conexão USB 
Conexão Video Composto 
TensáciNoltagem: bivolt 
Garantia minima: 01 (um) ano para projetor e 3 
(três) meses para lâmpada 
Características Gerais: 
Projetor — método de projeção: frontal / traseira / 
montada no teto 
-Reprodução de cores: acima de 1.07 bilhões de 
cores 
-Correção do Trapézio: Vertical automático: -30 a 
+30 graus / Horizontal manual: -30 a +30 graus 
Lente 
-Tipo: Zoom óptico (manual)! Foco (manual) 
-Tamanho da imagem: 30" a 300" (polegadas) 
-Zoom: 1— 1.2 x (óptico) 

BRASILPC UN 18 R$6.111,11 R$ 109.999,98 
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Lâmpada — vida útil: 6.000 horas (normal), 10.000 
horas (Eco) Interface e Conexões — Entradas: 1x 
HDMI, 1x VGA (D-Sub 15 pin), 1x 
RCA (Video, Audio L/R), 1x USB Tipo A x 1 
(Memória USB, Wi-fi), 1x USE Tipo 13 
(USBDisplay, Mouse, Controle) 
Conexão Widless: Opcional via USE Tipo A) 
Garantia: 12 meses 

VALOR TOTAL 
(cento e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) R$ 109.999,98 

1 — Objetivando melhor adequação dos serviços ao atendimento do seu propósito, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) se 
reserva no direito de, mesmo durante a execução dos serviços, introduzir modificações no objeto, resguardando o direito do 
Contratado, quanto aos serviços executados. 

Cláusula Segunda — DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO — A vigência do presente Contrato e o prazo de execução será 
até o total fornecimento do objeto deste contrato ou até 31 de dezembro de 2021, prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer 
primeiro, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes, na forma do Artigo 57 da Lei Federal re). 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

2.1 — Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo Município de Santa Rita 
de Cássia (BA), se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste Contrato, devendo 
o documento ser protocolado no Município de Santa Rita de Cássia (BA) até a data limite de que trata este item. 

2.2 — O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no processo administrativo. 

Cláusula Terceira — INTERRUPCÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO — Eventuais interrupções da execução dos 
serviços/fornecimento provocados por motivo supervenientes, independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 
393 do Código Civil deverão ser comunicados ao Município de Santa Rita de Cássia (BA) por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas da ocorrência. Nesse caso, a critério do Municipio de Santa Rita de Cássia (BA), os dias de paralisação serão compensados 
por igual período ao prazo final fixado para cumprimento do objeto deste instrumento. 

Cláusula Quarta— DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA —As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes 
Dotações Orçamentárias: 

Unidade Orçamentária: 02.06.002 — Fundo Municipal de Educação 
Projeto de Atividade: 1001 — Reequipamento da Rede Municipal de ensino 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 
Fonte: 01 — Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 
Fonte: 15- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 
Fonte: 19- Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 

Clausula Quinta — VALOR E FORMA DE PAGAMENTO — O valor dos serviços ora contratados será de R$ 109.999,98 (cento e nove 
mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), a serem pagos mensalmente em até 30 (trinta) dias após a entrega 
do objeto e/ou a prestação dos serviços e entrega da Nota Fiscal acompanhada das certidões de regularidade fiscal. 

5.1 — Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços 
contratados e/ou fornecimentos do objeto contratado, de acordo com as condições constantes no Processo licitatorio e na 
Proposta apresentada pelo Contratado, constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos serviços contratados e 
executados; 

5.2 — O Município de Santa Rita de Cássia (BA) poderá efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, cortados 
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada; 

5.3 — O Contratado indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança o número e a data de emissão da Nota de 
Empenho; 

5.4 — A Nota Fiscal/Fatura devera destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e demais contribuições incidentes, para 
fins de retenção na fonte, de acordo com o Artigo 2°, inciso IV, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal rn. 
1234/2012, ou informar a isenção, não incidência, ou aliquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção 
do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do 
bem ou serviço; 

5.5 — As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento apôs aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de 
erros ou omissões, somo que serão de forma imediata devolvidas ao Contratado para correções; 

5.6 — Atendido ao disposto nos itens anteriores, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) considera como data final do período de 
adimplemento a data útil seguinte a data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da 
qual será observado o prazo de até 30 (tri ) dias para pagamento; i .. .. .....;;___.. ...\ \ 

7 ...) 
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I 
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5.7 — É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao Município de Santa Rita de Cássia (BA) dos documentos de cobrança 
acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em 
desconsideração pelo Município de Santa Rita de Cássia (BA) dos prazos estabelecidos para pagamento; 

Cláusula Sexta — MULTA — Em caso de inadimplemento, por parte do Contratado, de quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente Contrato, ao Contratado será aplicado multa percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do 
Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução, o que dará ensejo a sua rescisão; 

6.1 — Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município de Santa Rita de Cássia (BA); 

6.1.1 — A multa será deduzida do valor liquido do (aturamento do Contratado. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para 
cobrir a multa, o Contratado será convocado para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da 
convocação; 

6.1.2 — Não havendo qualquer importância a ser recebida pelo Contratado, este será convocado a recolher na Tesouraria do 
Município de Santa Rita de Cássia (BA), o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação; 

6.2 — O Contratado, cientificado da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para apresentar recurso ao 
Município de Santa Rita de Cássia (BA). Ouvida a Fiscalização e o responsável pelo Contrato, o recurso será encaminhado á 
Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame; 

6.2.1 — Apôs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que poderá relevar 
ou não a multa; 

6.3 — Em caso de relevação da multa, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) se reserva o direito de cobrar perdas e danos 
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo esta relevação em novação contratual, 
nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados; 

6.4 — Caso a multa seja mantida pelo Gabinete do Prefeito, não caberá novo recurso administrativo. 

Cláusula Sétima— FISCALIZACÃO — A fiscalização dos serviços caberá ã Secretaria de Educação e Cultura, por meio de preposto 
da formalmente designado, na forma do Artigo 67 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, a quem compete verificar se o 
Contratado está executando os trabalhos, observando este Contrato e os documentos que o integram; 

7.1 — A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo 
com o presente Contrato, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e com a melhor técnica 
consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já o Contratado a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos 
os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão; 

7.2 — A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, 
dando conhecimento do fato á Secretaria de Educação e Cultura, responsável pela execução deste Contrato; 

7.3 — Cabe â Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A 
Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em 
caso de multa, a indicação do seu valor; 

7.4 — Das decisões da Fiscalização, poderá o Contratado recorrer â Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, responsável 
pelo acompanhamento deste Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos à multa 
serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula; 

7.5 — A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, não eximirá o Contratado da integral responsabilidade pela execução 
do objeto deste Contrato. 

Cláusula Oitava — OUTROS ENCARGOS E OBRIGACOES DO CONTRATADO/INCIDÊNCIAS FISCAIS — Alem dos encargos 
assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste Contrato, obriga-se a: 

8.1 — Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes â legislação tributária, trabalhista, securitária 
e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusivos; 

8.2 — Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato; 

8.2.1 — Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso; 

8.2.2 — Ficam excluídos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico-tributária (impostos 
diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual; 

8.3 — Fornecer os projetores sem qualquer vinculação empregaticia com o Município de Santa Rita de Câssia(BA); 
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8.4 — Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital, na condição 
de vencedora do certame; 

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

9.1 — 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; 

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

9.3 —O Contratado é o único responsável pela procedência das peças que vier a utilizar na manutenção dos equipamentos, se for o 
caso; 

Cláusula Dez — DO DANO MATERIAL OU PESSOAL — O Contratado será responsável por quaisquer danos, material ou pessoal, 
causado a terceiros ou ao Município de Santa Rita de Cássia (BA), durante a execução dos serviços contratados ou em decorrência 
deles; 

Cláusula Onze — SANÇÕES PARA OCASO DE INADIMPLEMENTO DESTE CONTRATO 

Em caso de inadimplemento por parte do futuro 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 a prévia 
defesa em processo administrativo, conforme abaixo: 

a) Para Infrações de pequena relevância: Advertência; 

b) Para Infrações de média relevância: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro Contrato; 

c) Para Infrações de cirande relevância: Aplicação cumulativa das penalidades abaixo: 

1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato; 

2) Cancelamento do futuro Contrato; 

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

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

d) Ocorrendo atrasos na execução dos serviços o futuro contratado poderá ser penalizado conforme abaixo: 

1) Atrasos de 01 (um) a 15 (quinze) dias: Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue em atraso; 

2) Atrasos de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue em 
atraso; 

3) Atrasos superiores a 30 (trinta) diai poderão ensejar o cancelamento do futuro Contrato, com a aplicação das penalidades 
constantes no subitem 11."c" acima. 

11.1 — Constituem motivos para rescisão do Contrato derivado da presente licitação: 

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

b) a paralisação na prestação dos serviços oriundos desta licitação, sem justa causa e prévia comunicação ã Administração; 

c) a subcontratação, total ou parcial, no fomecimento dos produtos oriundos desta licitação, associação a outrem, cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia autorização da Administração; 

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

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

f) a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 
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i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinado o contratado, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

j) a supressão dos serviços, 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: 

I) a suspensão dos serviços oriundos desta licitação 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, ou ainda por repetidas paralisações 
que totalizam o mesmo prazo; 

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços 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 

n)a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

Cláusula Doze — GARANTIA DOS PROJETORES FORNECIDOS — Os projetores fornecidos terão garantia conforme descrito na 
Proposta de Preços. 

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

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma para um sã efeito, 
na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado conforme. 

Santa Rita de Cássia (BA), 

Testemunhas:

tir 
1) íi 

CPF  k/{ - )(/ 

Identidade )(,i5 T) Lis 's 5'/ 

zembro de 2021. 

4#1'."7"

/ 

MUNICIPIO DE/:?,,( .CIA 
José Ben 

GIZELE DE OLIVEIRA Assi.d. e. I 
REIS CilEL E DE OL 

AUML3 3 
ALMEIDA:88699943172 33~ 3021 P/ 07 OS 2333 -03 Ge 
RUAH CONSULTORIA E ASSESSORIA 

CNPJ n°42.592.582/0001-92 
CONTRATADO 

2) ----

CPF fr," ri -&1/ 7 - 2-T 

ldentidadel Ri ./ t i I / UI 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP; 47.150-000 CNPJ 13.880.71110001-40 
• • I • 

PORTARIA N` 087 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

" 

~Muar se -aio-es frunioiJaiS para PS:alizar 
OS contrates teietaaut;s CeID .ncip•ri 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA Estado da Saha rc 
MO de atas atrIbuicCes que mas confere o Inciso VIII do Ari 63 da Lei Orgánica do 
Mumeimo, resolve 

MI l e Designar para fiscalizar os contratos celebrados pelo Munleimo os 
seguintes terodores: 

- Estoque Corado de Moto tCnefts da Dwisgo de Orçamento e Linicupsi) 
corno faca! aos contrates oasebrados para Secretaria Munierlati de Saúde 

Theyans Anulo da Silva Reis Catam de Educar") como tarai doa 
contratos celebrados para Secretaria Murcipal de Educar" e Cultura. 

itl - Evemar Stelnaldo /traga° (Assistente Técnico oe 1 'touraria) cotio bta! 
dos derme :chilreios celebrados neto Munitini3 de Sara R.ta de Cássia 

Considerando que o riscai de contratos deve ta:mimem dotatnadarrenta o 
instrumento contratual e c cotai ca ticita;ao a ser fiscalizado anotando em »gosto 
pravo todas as ominamos relacionadas a sua execução devendo Sanar qualchiei 
dúvida cem Cue damas setores competentes da Administrar", para o bei carpimento 
das Clausulas imas astsweleodas. 

Corsiiitzorn arribuiçOes do tocai ora oesonado. coordenar acompanhar e 
lisLatirai a execução dos contratos sob sua reSpOnsaelidade e entar respectivos 
relat ir" nbservgnclo que lhe compele. para :ardo 

Certthosção Digirat 11.1H8RO-YlaH0202tYITNOOWFA AOUNAV-Tik 
~ao ereadnica disponnet em: ht;a:ildoem.org.brtn,santantadecassia 

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2200-2/2001 de 24,08/2001, que institui a infra -estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47.150.000 CNPJ 13.050 711(0001-40 

1 - Propor a celebraçao Oe addeos ou rascas** raiamo necessano, com:orar o 
Prazo oe vigem:a ao instrumento coirratual soe sua responsabilidade: 

2 Manter controle atualizado aos pagamentos &intactos em ardem cron.:J.09in, 
cuicandu para que o valer do contrato não sina alterado 

- Comunicar Ionralmente a unidade competente. apos contatos pretos com a 
consolada, as megulanoades cometidat passiveis de penalidade 

4 - SoliOrtar. á unidade competente esclarecirnerttra acerca do contrato sob sua 
responsabilidade 

5 - Monza, formalmente quando do tem' no ca nanas do contudo, a 
beraçâo da parara a cone atual ari favor da contrata. 

8- Manter SOe Mie guarde. 050M aos orneemos de cortrataçao 

- Encaminhar. a autoridade competente eventuais Micros de modilicaçoes no 
cronograma I sico-finarr.elro. substitoçdes de nu'ena a e equipamentos iorMUM005 
Pela contratada. 

- Confrontai os preços e ouartdados constantes da Nota Fiscal com os 
estabelecidos no contrato: 

O - Recebei e atestar Natas Fiacres e encaminha-Ias aos setores competeress 
Fscalizando a cdebveçao dos pagamentos nas datas previstas am cada instrumento 
coe:Falua No Case de otras. acompanha- as medições e nc caso de meteria: iate) 
nas obras contato' em conjunto com o aknosaritaue e atestar 

Certificação Digital: ii.88RVZYlar1020.7•PUNCX2WFA.A0UAIAVYFi 
btavsào ~tônica disponivel em: nrta:kloesmorg.briba/santantaaccasso 

30:MIPCIII0 usinado dtgitelmente conformeSSP n02200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Braslietra !CP Brasil 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP. 47.150-000 CNPj: 13 880 711/0001-40 

10— MIMOU se u prazo de entrega. especiScações e (mirada:les e9;30 

acordo com o estabelecido no instrumento oontfalual 

11 - Notificar a coltratada para sanar os problemas detectados. 'os senry.s 
obras ou para efetuar a entrega dos maior ais 

12 Suga* ao Fttefetto. a aprcação te pendias:3es zoando reouver 
descumprimento de clausulas contrariam% 

13 - Acompanhar a exeasçao cordreaat. em seus aspectos QuElffilativ35 e 
que:dativos: 

.!4 - Registrar tocas as oco-céticas surgdee cate a escuna(' te objeto e 
aplcar as devidas penaridades do contato 

".5 - Detem' nar a reparação. correção. remoção, reconstrução ou substituição 
as expensas de emprese contatada na total ou um parte, o cOretto do contrato em nue 
se verificam vicies. detestes ou incorreções resultantes de execução Cd de rebelais 
ernwegatios. 

13 Deve reputar. no todo ou em parle, obra ameno outOmecimenlo executado 
em dasacordo com o contrato 

17- Exigir e assegurar o currmerto dos prazos p•evismonte estatele:Nies 

18 - o cumprimento das cláusulas no contrato e respectivos termos 
aditivos :,venricar a e:defenda de possivel suorontratação vedada contratualmente. por 
exemplo; 

CerwicaçáoNgirai: lufrieRvi-rtetIC2O2'-ioiCOWFA-AoutavyR 

Versão edeminica disponhel em: hrtpildoem.org.bribehentantanecassa 

Documento assinado digitalmente conforme MP nv 2.200-2/2001 de 24108/2001, que instittd a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira • CP Brasil 
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Aprovar .3 P d1ç2í.0 dos sennts e'etivaireple :cal rudes em eiegsgraiiesij 

unir si regime de execuc&o p0vi510 nu 2entiiaNi lo fiscai Jamais cieqe utestai 

iseriniusian ne serviços r itafict. 

20- Comunica, 3 au:oridsde sofreie' em tempo hábil qualquer 

requeira aecisges prnvidere as nue A -az:assam sua compotênsa, co'
Ou iminência de prejuini ao interesse público.,

21 Deve orototoiar, ,unto a autoridade suaeror qualquer registo de d 'e-Lidado 

ou impossibsidade para e 'Jannis-rent° de suas obrigações Can idenlificat»le, dos 

elementos UnPeO.t.vos do exerte o ou alv lane alem das nrovidéripias e St geSt[OeS 

que porventura entendei unbiveiui 

partes 

rfêi }CJA O 

ce (1E7 o 

22 -Receber o oojeto cuedataat mediante termo cnrcunstancede aso-gogo pelas 

21 - mit cr de avaliaçc dos seiviços prestados 

ates:ao:os b 

24 - Deve eene-var a Norma imensa r" 15,2003 de Controle Ireemo que 

ifia as reSp013abiboadeS Co !iscai Cc eunu 

25 - Poderia co crIar assessorarrento tece 

antenedeguia. 

o usvide 

26 - Devera anotar em registro propno todas • s can-éreas reiacioladas uo 

execJçáo do contrato. determinado o que lar necesserie a regularização das 'altas nu 

defeitos observados, através de bold cações eSenaS COM protocole 

uerqbeadgq Digital. IllgáRV2- YKZIC202:ÚJNQOWFA-ADUNAVYB 

Versào eleiránica disponível era,: http:rielisem.orgibr'ba:santaraadecassia 

;coto assinado digitar te conforme AIP M2.200-212001 de 24/0S/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 
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ESTADO DA BANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 4.7.150-000 CNPJ. 13.880.71110001-40 

27 - Nau duvs atestar SeIVIÇOS 31:10 matizados, proceder o pagamento de 
seis tc.E. lua esit :todos excedi, notas f.sccis tuas •da ens oesacorao usas o...:Arre3u
let::3nr, matula (At Se- vry.; COrn ry.alvia-e, oleio a centratada ca0.-ii Veras 
ir acabacas nu serviços elo treSát:Orn0 tom t pr eto oasans ou termo de iefeierinia 
sonseeer aditivos vaiemos 

- Se manter 3 SI:100 aos prazos Mn Cr responsável Fre o t41'33' 
qe dados aos inberl MuniolpioS EStage e jrtibo: 

29 - Considerando que o descamprimento de quaisquer dos oeveres atol:odes 
ao Fiscal do Contrate arifordare na instauração de brOceaso administrativo disciplinar 
para apurai a responsab lidado civil, penai &ou administrativa, alam do que ficará 
responsável por quaisquer tinis decorrentes a eventuais multas aplicadas colo Tribunal 
de Contas dos Mor cipos - TOM: 

30 - As 
deverão ser soui 
convenientes 

urovidências que uitrapassarern 3r comuetertua co [soai 
as a SP IS siipenores em tempo Itabl paia a adcduao nas cedias 
O 

Art. 2° - Esta pelaria 

Revor 'Ti Se OS :liso 

°ubliquese. registre-se e 

Gabsele do Preferi() Municipal de Santa Rita 

data de sua publicação 

1 contrario 

Cassa 21 

JosÕ Bsimadito Rocha Aragão 
Prefeito faluiluipai 

e 

Certaicação O, taL 1121-18RVZ YI<ZHC20271JN00liViA-AGUNAVYR 

Versão eletrônica disponível edil imptddoem.org.áitaisantantadecassia 
CP Brasil Cdoc sã o ass acro digitalmente conforme MP 2.200-2,12001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira 


