
ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/000140 

Th/leen of boa= Helene, útn centro de Santa Rita de Cássia-Ela CEP: 41.15000. 

CONTRATO N.° 368/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 293/2021 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Travessa Professora Helena, sin, Centro, na cidade de Santa Rita de 
Cassia-BA, inscrito no CNPJ sob n°, 13.880.711/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito, 
Sr. José Benedito Rocha Aragão, CRO 2652 - BA, CPF n°. 207.067.153-49 brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa 
REDFCOM COMERCIAL DE ALIMENTOS ETDA inscrita no CNPJ sob n° 19.476.243/0001-
29, estabelecida na Rua Conselheiro Junqueira, n° 877, Caiu, na cidade de Alagoinhas -- BA., neste 
ato representada por Vau Lana Severo Souza, empresário, Brasileiro. Solteiro, portador da CNN 
sob n°06145784432. inscrito(a) no CPF sob n.° 359.188.875-80, residente e domiciliado na cidade de 
Salvador - BA, doravante denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo 
descrito.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, para contratação de 
empresas especializada para fornecimento de conjuntos de mesas e cadeiras, de forma atender as 
demandas da Sérretaria de Educação do Município de Santa Rita de Cassia fl3A, originária do 
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial N° 032/2021 e Processo Administrativo N° 
293/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1 O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: 
1) Leis n" 8.666, de 21 de junho de 1993, n° 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; 
111) Decreto n°3.555, de 8 de agosto de 2000; 
IV) Lei Complementar n° 123, 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 contrafação é efetuada em conformidade com o resultado da licitação promovida pelo 
Pregão Presencial n°032/202!, 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: 
1 .) Edital do Pregão Presencial n°032/2021; 

II) Termo de Referência; 
1.10 Proposta de preços e documentos apresentados pela CONTRATADA na licitação. 



ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.71110001-40 

sin centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1 O valor total para o presente ajuste é de RS RS 298.200,00 (duzentos noventa e oito mil e 
duzentos reais), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela 
CONTRATADA no Pregão Presencial n° 032/2021, entendido este como preço justo e suficiente 
para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

ITEM ) DESCRIÇÃO DA. PEÇAS UNID. QIJANT UNIT. TOTAL 1 

1

CLA-06 (modelo FDE/ FNDE) 
Conjunto para aluno tamanho 6. 
Altura do aluno: de I,59m a 
1,88m DESCRIÇÃO: • Conjunto 
do aluno composto de I (uma) 
mesa e I (uma) cadeira, em 
conformidade com as normas 
ABNT NBR 14006.2008 ./ ABNT 
NBR 16332:2014 / ABNT NBR 
8094:1983 / ABNT NBR 
5841/2015 / ABNT ISO 4628-
3/2015 / ABNT' NBR ISSO/IEC 
17025:2017 - Móveis escolares - 

Ceder-iras e mesas " ccmi unt°
ii aluno incviduaL • Mesa in dual

com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na face superior em 
laminado melaminico e na face 
inferior em chapa de 
balanceamento, montado sobre 
estrutura tubular de aço, contendo 
porta-livros em plástico injetado. • 
Cadeira individual empilhastel com 
assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado 
anatômico moldado, montados 
sobre estrutura tubular de aço. — 

AZUL 

UNI) 700 RS 426,00 

1 
1 
, 
! 

RS 298.200'  00 1I 

-- COR 

TOTAL 115 298.200,00 i 
i 

5.2. No preço acima proposto estio inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do 
objeto, inclusive tributos &ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 
administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EP1's, transporte dos equipamentos, 

'



ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.7111000140 

Trunca ProaMOR. sin centro de Santa Rita de Cássia-Be CEP: 47.15000. 

instalação, montagem e desmontagem, bem como 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 II do art. 65 da Lei Federal ri." 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

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

- Órgão: 02,06.002 - Fundo Municipal de Educação - FME; 
- Projeto/Atividade: 2008 - Gestão das Ações do Ensino Infantil; 
- Projeto/Atividade: 2009 - Gestão das Ações do Ensino Fundamental; 

- Órgão: 02.06.001 - Fundo Dsenv. Da Educação Básica - FUNDEEI 
- Projeto/Atividade: 2021 - Gestão das Ações do FUNDES 40% 

- Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente; 

- Fonte de Recursos: 19 Transferências FUNDES (aplicação em outras despesas de 
Educação Básica -40%) 

- Fonte de Recursos: 01 - Edoração 25%; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (tinta) dias, cantados 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 
leanresentação 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. 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CHPJ: 13280.711/0001-40 

travam Proha sin centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

CLÃUSUIA OITAVA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO 
REEQUILIRRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO. 

1) DO REAJUSTE 

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

2) DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

Será Nrinitida 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 repactuação. 
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 dc bericticios não 
previstos originariamente. A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos 
custos e em casos de contratação de terceiriznção 

3) DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Podara 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 extracontmtual (art. 65, inc. 11, alínea 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 e/ou neressidade. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 

O prazo para execução e vigência dos serviços serão até 31 de dezembro de 2021 a partir da data da 
sua assinatura. 

Parágrafo 10. 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 20. 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 praticas de mercado. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA — DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

10.1. A fiscalização do Termo de Contrato será exercida pelo fiscal Sr. Evernar Reinaldo Aragão, 
designada pela secretaria solicitante, através da PORTARIA 087/2021, de 01/02/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA IN EXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

4 



ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travem Ple8440$11 HW*" siri centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.150011 

I I 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.°
8,666193. 

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. 

11.2 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 
penalidades contratuais e legais. 
11.3. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no 
Art. 78 da Lei Federal tf 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não 
cause prejuízo a mesma. 
11.3.1. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 
não cabe á CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
11.4. 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. 
1 1.5. 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 com o previsto no Edital 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 matrícula: 
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 DECRUA 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. 
13.1.1 Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o 
preço, os prazos e as condições estipuladas neste Edital. 
13.1.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas c 
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; 



ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

~ma Pretensa ~o s is/n centro de Santa Rita de Cássla-Ba CEP: 47.15000. 

13 1.5. Rejeitar, no tudo 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. 
13.1.9. Exercer o acompanhamento c a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nume dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos á autoridade 
competente para as providências cabiveis; 
13.1.9. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo cora 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 sigência do contrato sejam mantidos, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas pela COMRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, 

13.2. DA CONTRATADA 

13.2.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, conforme desertos no Termo de Referência. 
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 
CON11tATADA a: 
13.2.2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando á obtenção do perfeito 
fornecimento/serviço do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem Ónus adicionais de 
qualquer natureza ao CONTRATANTE; 
13.2.2. Prestar o seniço/fotnecimento em conformidade com as disposições do Termo de Referência 
e de acordo com a proposta apresentada; 
13.2.3. Prestar o serviço/fornecimento de acordo com 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 licitatorio, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, 
132.4. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pela contratante quanto aos produtos 
fornecidos, o objeto da contrataçao, em que se verifiquem vIcios, defeitos ou incorreções, resultantes 
do fornecimento, no prazo assinalado pelo Município; 
132.5. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao 
CONTRATANTE requerer que ela seja executada 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; 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.111/0001-40 

Trevosa Prornsomiota, ii/n centro de Santa Rita de Cássia-Be CEP: 47.15000. 

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 ernpmgaticio; 
13.19. 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 
excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento 
pelo CONTRATANTE. 
13211. 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 e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância as 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 de suas obrigações contratuais nos 
casos de negligência de pessoal ou intervenção por de elementos não autorizados pela contratada, 
exceto por motivos resultantes de caso fortuito, definidos no art. 393, da Lei n°. 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. 
13.2.14. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados ti Prefeitura ou a terceiros, 
advindo de imperícia, negligência, imprudência ou di..anat.a.ito 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 le 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 partm 
conforme inciso II, do §2°, do art. 65. da Lei Federal no 8.666/93. 
13.2.16. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprirnento da obrigação. 

CLÁUSULA DECLINA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a previa e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
14.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 
14 li Penalidade de multa, recolhida no prazo de IS (quinze) dias corridos, uma vez comunicada a 
sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e 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; 
14.1.22 Atraso injustificado no inicio da execução do objeto em relação ao prazo estipulado na 
cláusula sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência 0,5% (zero virgula cinco 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
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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 regulanzaçio do serviço rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 
de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (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 contatar com a 
Administração Publica, por prazo de até 2 (dois) anos; e 
14.1.5 Declaração de indoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos detenninantes 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 e, 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 aplicai* 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, á 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 incita-ação 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 ruaturcza e a gravidade 
da falta, os prejuizos dela advindos para a Administração Pública, a reincidència 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 BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Tremia ~In" 1~ sin centro de Santa Rota de Cinde-Be CEP: 47.15000. 

11 l 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 panes por si e por seus sucessores não poderá ser objeto 
de 0451§0 OU transferência a terceiros, sob pena de caracterizar justa causa para rescisão contratual 

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR 01 
OMISSOS 

17.1. Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTFIATADO não serão 
responsabilizados por fatos cumprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior. 
ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as panes. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES 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 cm 03 (Ires) 
de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido. 
o subscrevem 

Santa Rita de Cássia/13A, 09 de dezembro de 2021. 

to Aragão 
Prefeito M e Santa ta de Cássia/DA 

CONTRAI* TE 

SeiDAT-N. 
YAN LURA SEVERO SOUZA 

REDECOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 
CNN: 19.416.243/0001-29 

CONTRATADA 

2SPcitzei yr ei S-

cPF:05- V2,"72Ç-c5"
9 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, sin, Centro de Santa Rita de Cássia-Be CEP: 47.150-000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 293/2021 — PREGÃO PRESENCIAL N.° 032/2021 

EXTRATO DE CONTRATOS 

Contrato n° 36130021 - Grintratantes: O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA e a Empresa 
REDECOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA inscdta no CNPJ sob n° 19.476.243/0001-29; 
Objeto: contratação de empresas especializada para fornecimento de conjuntos de mesas e 
cadeiras, de forma atender as demandas da Secretaria de Educação do Município de Santa Rita de 
Cassia (BA: Valor. RE 298.200,00 (duzentos noventa e oito mil e duzentos reais); Vigência: de 
09/12/2021 até 31/12/2021, - Fonte de Recursos: 19 — Transferências FUNDEB (aplicação em 
outras despesas de Educação Básica -40%); 01 — Educação 25%; 

Santa Rita de Cássia-BA, 09 de dezembro de 2021. 

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO 
Prefeito 

Certificação Digital: NI-18N3XKN-31\13XT3J0-OSMIF8T5-WNXM4T9V 

Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.bdbalsantaritadecassia 

Documento assinado digitalmente conforme WIP no 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 CHP.1:13.080,711/0001-40 

"tua r

PORTAR E QIDE FEVEREIRO DE 2021 

Designar servidores unicipats para lista 
os contratos celebrados pelo Mursurs° 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA Estado da Bahia 
uso de suas atribuições que Fies confere o ireis° VIII do AI 63 da Le Orgánica do 
Municiai°, resolve 

para fiscalizar os 
redores, 

celebrados Pele 

Enoque Corado de Melo Chefe da Divisão de Orçamento e Lzetctiçact 
como fiscal trus contratos celebrados para Secretaria Municlpal de Saúde 

II - Thayane Augusto da Silva Reis, ;Decima de Educação) como :}see dos, 
contratos celebrados para SecRilaria Municipal de Educação e Cultura. 

Evernar Remitido Aregão, (Assistente Técnico de Tesouraria) cerco fiscal 
dos (temais contratos Celebradas pelo Municiai° de Santa Rita de Cássia. 

Considerando que o fiscal de contrai 
instrumento contratual e c aorta 
atenro todas as ocondwas relaconaci 
clavhda cern os dernais setores competentes d 
das clausulas neles estabelecidas: 

Consfitt 
ar a e 
FOS Cd 

deve conhecer 
fiscalizado an 
xecuç 

miniskaçào para o Fel correr 

tinbuiçOes do fiscal ora desinado, coordenar, a 
.tcuçdo dos contratos sob Sia reSpOrisablidade. 

°empate, cata tanta 

Centre:agia 7erri3RVZ-YKZHC20Z-HJ A-AOUNAVYIsi 

Versão eietrónica disponível em: htiplidoemorg.beisaisantardadecass,a 

do digitalmente conforme MI' M2.200-2/2001 de 24/102001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP; 47.150-000 CNPJ: 13.8130.71110001-40 

1 - Propor a celebração de aditvos ou rescisão quando necessário,corttroiar o 
prazo de vigêncra do instrumento contratual sob sua responsabilidade 

2 - Manter controte atualizado dos pagamentos efetuados em oidern croncsogica 
cagando para que o valor do contrato não seta alterado 

3 - Comunicar formalmente a unidade competente, após contatos prévios com 24 
contratada, as rregutaridades cometidas. pasPvets de penalidade: 

4- Solicitar, a unidade competente esciarecimeotos acerca do contrato sob sua 
responsabilidade. 

6 - Autorizar , formalmente quando do terreno ca vigência do cognato n 
'beração da garanta contratual em favor da contratada; 

8 -Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação: 

7 - Encaminhar. á autoridade competente, eventuais pedidos de modificações rio 
cronograraa fisico-frnanceiro, substituições de matarias e equtpamentos, formulados 
pela contratada 

a — Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal arin os 
estabelecidos no contrato, 

9 - Receber e atestar Notas Fiet.ars e encaminha-las aos setores competentes 
fiscalizando a efetivação dos pagamentos nas datas previstes em cada instrumento 
contraiu No caso de obras acompanhar as medições e no caso cie material direto 
nas obras conferir em CanjUfliC COM o almoxanfado e atestar, 

Certificação Digital: IIJK9RVZ-Y7C2FIC202-1-1JNOOWFA-AOLINAWR 

Versão eletrônica disponível em: terplidoem.orgbribarsantaritadecassia 

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2200-2/2001 de 24/0812001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiro 
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Doa 

Prefeitura Municipal 
de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BANIA 
EITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47,150-000 CNPJ: 13280.71110001-40 

< N $a ir, v 

10 - Verificar se o prazo de entrega, especifl 
acordo coei o estatelecido no instrumento contratou! 

11 - Notificar a contratada para sanar os proble 
obras ou para efetuar st entrega dos materiais: 

12 - Sugerir ao Prelado, 
umpernento de clausulas contrai 

13 - Acompanhar execoSo contratual, e 
qualitativos; 

eMp 

uando houve?: 

tos quantitativos e 

14 - Regtstrar Iodas as ocorrências Sur idas durante a ~cação ou 
enalidades do contrato 

15 - Determnar a reparação corre oção, recons 
contratada no total ou em nade, o obreto ri 

vicies, defeitos ou indagações res 

- 
em desacordo com o 

17- Exigir ar O c ta 

18 - Exiatr o cumpSnento das clausulas co contrato 
adeivos ixenficar a existência de possível suticentiataça 
exemplo; 

os 

Certaltaçut; ILJHBRVZ-YKZHC2OZ-HJNQQWFA-AOUNAWR

Versão eletrônica disponível em: httio:11doemorg boloalsantaritadecassM 

do digitalmente coo forme MPrin 2.200-212007 de 2410812001, que iintind a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasile, J. Cr.' 
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Prefeitura Municipal 
de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BANIA 
REFEITUI2A MUNICIPAL. DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prado 
CEP:47.150-000 CNP): 13,8811T1110001-40 

- C:~ ottk , Soo, itiu (~I.4 ra.• — ' • 

19 provar a medição dos servicos efetivamente realizados em c n 
COM O regime de exeeuac previsto no contrato (o fiscal }amais deve atesta 
conclusão de serviços que não foram totalmente executados): 

alie supenor i tempo hábil, qualquer 
ou providencias que ulkapanam sua competência, em face de rhco 

de proligzo ao interesse público, 

21 Deve protocolar, junto a autoridade SUPefkOf qualquer registro de dificuldade 
ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações cern identificação dos 
elementos impeditivos do exercício da atívidade, além das providências e sugestões 
que pcnientura entender cabíveis, 

22 - Rec 
Parles. 

obieto centrar ai 

Uai 

ante termo círtunstancado 'nade, actas 

Emitir atestados de avahscfto 

24 - Deve observar a N 
tina as responsabídedesdr 

25 - Poderã 
antecedência. 

cal de 
n 5/2008 do Controle Interno que 

trato

necessaric com a deviria 

26 Deverá anotar em registro sirgado todas as ocorrê 
correto, determinado 0 que ter necessário a te 

Nados, através de notifcaçÕes escritas com protocolo 

?inação bipitat ILIfi8RVZ-YR7HC20Z-fUNC2C7141FA-AÔU VYR 

retoca disponho' em. httplldoem orrjrtinbalsantantadecassia 

Documento assinado dlgltafrrienteconforrne MI' n02100-2/2001 de 24/08/2001, que instítui a infra-estrutura de Chaves Ptibticas Brasiieu-d -CP 
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Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BANI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47150-000 CNN.: 13.880.71110001.40 

27 --Nod 
serviços não executados 
receber meteria ou servi 
inacabados Ou serviços em 
conceder aditivos indevidos: 

28 - 
de dados aos 

.erviçcs não realizados, preceder o pagamento de 
is 'frise ou em desacordo com o contrato 

Menor a contratod-e pagar OLIRIS 

o projeto básico ou termo de referenda, 

inter inlornado 
unais de Cortas dos M pi 

2 Considerando  que o deSOUtiapnrnento de quaisquer dos deveres 
ao Fiscal dó ¡andare implicará ria instaursOo de processo administrativo disciplinar 
Cara apurar a responsabilidade civfl, pena cdou administrativa, além do que ficará 
lesponsevet por quaisquer ônus decorrentes a eventuais muitas aplicadas pelo ttiburai 
de Contas dos Municipos - TCM; 

vio 

30 A 

nveni

providênt
das a seus superi 

Art. 7 - Esta portari 

Ar_ 31) - Revogam4e as dia 

a cora:elenco do fseal 
adoção das medidas 

data de sua publicação 

i centrado. 

e 2.02'i 

C st ILJH8RVZ-Y7s7HC20Z4JNODWPA-AWNA 

Versão okffidruca disponivel em. hitp.ridoem.org.bctarsantantadecassta 

Documento assinado digrtalmente conforme Ml' nç 2-200-212001 de 24108/2007, que institui a infra-estrutura de Chaves Pu 'iças ra 1 


