
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-Ra CEP: 47.150-000. 

CONTRATO N.° 244/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 067/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 144/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA DE CÁSSIA/BA — DO OUTRO, COMO CONTRATADA A 
EMPRESA CLÉSIO ALAIN DIAS. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, de um lado como 
Contratante o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, com a sede na Travessa Professora Helena, s/n, bairro Centro, 
Santa Rita de Cássia, Estado do Bahia, CEP: 47.15000, inscrita no CNPJ N.° 13.880.711/0001-40, representado pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal de Santa Rita de Cássia o Sr. José Benedito Rocha Aragão, CRO 2652 - BA, CPF n°. 
207.067.153-49 e, do outro a empresa CLÉSIO ALAIN DIAS, inscrita no CNPJ 35.717.043/0001-77, sediada na Avenida 
Siqueira Campos, n° 144, centro, Santa Rita de Cassia — BA, neste ato representado pelo Senhor CLÉSIO ALAIN DIAS, 
brasileiro, inscrito no CPF sob o n°401.797.615-87, residente e domiciliado á Avenida Siqueira Campos, n° 144, Centro, 
Santa Rita de Cássia/BA, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais 
instituídos pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em confecção de prótese dentária, em acrilico, a fim de reabilitar pacientes com 
anodontia ( total ou parcial), melhorando assim a qualidade de vida dos munícipes desprovidos de dentes naturais. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1. O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas.
I) Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração pública 
Federal; 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA VEICULAÇÃO. 

3.1 A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da Dispensa de licitação promovida, Dispensa 
n° 067/2022, Processo Administrativo n° 144/2022 em que ao CONTRATADO foi ratificado o objeto. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO 

4.1. O valor do presente contrato é de R$ 52.250,00 (cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais) de acordo com os 
valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pelo CONTRATADO da Dispensa n° 067/2022, entendido este 
como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

TIPOS DE PRÓTESE UNID QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

Confecção de Prótese Dentária removível- total / parcial — 
superior de prótese bucal total removível (superior / inferior) 

UNID 30 R$ 440,00 R$ 1200000 

Confecção de Prótese Dentária removível- total / parcial — 
confecção de prótese parcial superior removível, com armação 
metálica 

UNID 20 R$ 500,00 R$ 10.000,00 

Prótese parcial removível inferior UNID 15 R$ 500,00 R$ 7.500,00 

Prótese parcial removível inferior com 6 dentes ou mais UNID 15 R$ 350,00 R$ 5.250,00 

Prótese parcial removível superior com 6 dentes ou mais UNID 20 R$ 350,00 R$ 7.000,00 

Prótese parcial removível inferior com até 5 dentes UNID 20 R$ 300,00 R$ 6.000,00 

Prótese parcial removível superior com até 5 dentes UNID 15 R$ 300,00 R$ 4.500,00 

TOTAL (cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais) R$ 52.250,00 
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4.2. O pagamento será realizado de acordo com a solicitação após a emissão da Nota Fiscal, e estarão inclusos todos os 
custos e despesas inerentes à sua execução, seguros, custos previdenciários, impostos e taxas de qualquer natureza, de 
acordo com a proposta apresentada pelo CONTRATADO, que é parte integrante deste, entendido este como preço justo 
e suficiente dos serviços, objeto deste instrumento. 

4.3. A Nota Fiscal deverá ser da Empresa ora contratada, vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e 
Trabalhista. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

.5.1. As despesas decorrentes do presente contrato estarão alocadas na seguinte dotação orçamentária: 

• Unidade: 0207001 — Fundo Municipal de Saúde 
Projeto de Atividade: 2027— Manutenção das ações de Atenção Básica em Saúde/ Atenção Primária 

• Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 
• Fonte: 6102— Receita de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO-
'FINANCEIRO. 

1)( DO REAJUSTE 

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

2j, DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 04 (quatro) 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 de beneficios não previstos originariamente. A repactuação será precedida de demonstração analítica do 

aumento dos custos e em casos de contratação de terceidzação. 

3) DO REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO 

Poderá haver reequilíbrio 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, alínea d). 

Nesse caso, ao CONTRATADO 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 

necessidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO 

7.1. O prazo de vigência e execução do CONTRATO é de 12 meses a partir da data da sua assinatura ou até total 

execução do objeto. 

Parágrafo 1°. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por novos e sucessivos períodos de 60 

(sessenta) dias, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no parágrafo 2°. 

Página 2 de 7 



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-Ba CEP: 47.150-000. 

Parágrafo 2°. As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse do Município quanto a manutenção 
do objeto e dos 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, parágrafos e alíneas e 65 seus incisos, parágrafos e alíneas da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. DA CONTRATANTE 

8.1.1. Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham conhecimento da execução do objeto deste 
Termo de Referência; 
8.1.2. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos fornecimentos do itens ora contratados, 
definindo as prioridades e regras de atendimento às localidades e aos usuários, bem como os prazos e etapas para 
cumprimento das obrigações; 
8.1.3. Redefinir os prazos para execução do objeto, em conjunto com ao CONTRATADO, caso alguma situação 
excepcional venha impactar as atividades; 
8.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADO no prazo da Cláusula do pagamento deste contrato. 
8.1.5. Proporcionar todas as condições para que ao CONTRATADO possa desempenhar a execução do objeto de 
acordo com as determinações do Contrato, seus Anexos, especialmente do Termo de Referência. 
8.1.6. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos, 
empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento do contrato; 
8.1.7. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
8.1.8. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o objeto que estejam em desacordo com o firmado, 
podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados; 
8.1.9. Aplicar ao CONTRATADO as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas às irregularidades, 
garantido o contraditório e ampla defesa; 
8.1.10. Fornecer ao CONTRATADO todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 
necessárias à execução do contrato. 
8.1.11. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato, 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. 
8.1.12. Notificar ao CONTRATADO por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 
8.1.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
8.1.14. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mentidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas pelo CONTRATADO, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.2. DO CONTRATADO 

8.2.1. Fornecer os itens dentro dos prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
8.2.2. Fornecer os itens mantendo todas as condições de qualidade originais; 
8.2.3. Atender prontamente as Ordens de fornecer os itens, expedindo a competente nota de prestação de serviços. 

8.2.4. Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, 

imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do fornecimento dos itens. 

8.2.5. Organizar a execução dos fornecimento dos itens, quanto ã definição operacional, acompanhamento das 

atividades e alocação da equipe devidamente qualificada; 
8.2.6. Tratar reservadamente com a Prefeitura, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do 

objeto deste Termo, devendo orientar seus empregados e prepostos nesse sentido. 
8.2.7. Comunicar à contratante, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução do objeto ou a 

iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do serviço, apresentando razões justificadoras, que serão 

objeto de apreciação pela contratante; 
8.2.8. Substituir, sempre que exigido pela contratante e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer 

empregado ou preposto, cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 

insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público; 
8.2.9. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no contrato; 

8.2.10. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

Licitação; 
8.2.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e comerciais, resultantes da 

execução do contrato; 
8.2.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com a contratante; 
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8.2.13. Indicar 01 (um) representante legal, dedicado exclusivamente ao relacionamento com a contratante; 
8.2.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65, Inciso II, alínea da Lei 8.666/93; 

Parágrafo Único: A Prefeitura reserva-se ao direito de não adquirir a totalidade do fornecimento dos itens solicitados. 
Obriga-se, ainda ao CONTRATADO, sem prejuízo do constante nas solicitações do Sr. Prefeito e da proposta naquilo 
que não contrariar as disposições deste instrumento: 

CLÁUSULA NONA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS: 

9. 1. Ficará impedido de licitar e contratar com a CONTRATANTE e toda a Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, bem como das demais 
cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que: 
9.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, inclusive nas hipóteses previstas 
no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011; 
9.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida neste contrato e anexos ou apresentar documento falso; 
91.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
9.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; 
9.1.5 - Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 
9.1.6 - Comportar-se de modo inidóneo ou cometer fraude fiscal ou 
9.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato. 
9.1.8 - A aplicação da sanção de que trata deste Contrato implicará ainda o descredendamento do CONTRATANTE, pelo 
mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF; 
9.1.9 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se a 
este Contrato. 
9. 2 - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza moratória 
e punitiva ao CONTRATADO, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais. 
9.3 — Poderá ao CONTRATADO ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao 
prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil. 
9.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE poderá ainda, garantida 
a prévia defesa, aplicar á CONTRATADO as seguintes sanções: 

9.4.1 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a CONTRATADO descumprIr qualquer obrigação, e será 
expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos: 
9.4.1.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um período de 5 (cinco) 
dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura; 
9.4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento 
na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da 
execução do objeto; 
9.4.1.3 - Quando se tratar do serviço/fomecimento, caso seja identificado atraso superior 05 (cinco) dias no 
cumprimento das metas em relação ao solicitado, não justificado pela empresa CONTRATADO. 
9.4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, sendo a advertência 

registrada e fundamentada em documento especifico. 

9.4.2 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à CONTRATADO, pelo Ordenador de Despesas da 

CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial 

ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
9.4.2.1 - Nos casos de atrasos: 
9.4.2.1.1 - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre 

o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 

(trinta) dias de atraso; 
4.2.1.2 -0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, 

desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da 

CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
9.4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da 

licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 9.4.2.1.1 e 9.4.2.1.2; 

9.5 - Nos casos de recusa ou inexecução: 
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9.5.1. - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar 
o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial 
do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente; 
9.5.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou 
descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega. 
9.5.3. - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e será 
executada após regular processo administrativo, oferecido à CONTRATADO a oportunidade do contraditório e ampla 
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3° do artigo 86 
da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
9.5.1.3.1. - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato; 
9.5.1.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADO; e 
9.5.1.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
9.5.1.3.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à 
CONTRATADO pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — 
IPCA, pro rata tempore, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados 
judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 
9.5.1.3.5. - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
9.5.1.3.5.1. - O atraso na execução do objeto deste contrato não superior a 05 (cinco) dias; e 
9. 5.3.5.2. - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
9. 5.2. - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
9.5.3. - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação 
da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em 
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 9.4.1.1 e 9.4.2.1.1. 

9.6 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com 
a Administração, e suspende o registro cadastral do CONTRATADO no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores — SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 
9.6.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e 
anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou 
ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação; 
9.6.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato. 
9.6.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a CONTRATADO: 
9.6.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
9.6.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
9.6.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 9.4.2 e não efetuar o pagamento. 
9.6.3. - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
9.6.3.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no 
âmbito do procedimento licitatório; e 
9.6.3.2.- O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 

do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer 

documento hábil que venha substitui-lo. 
9.6.3.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União, Estado e Município. 

9.7 - Disposições gerais 
9.7.1 - As sanções previstas nos subitens 9.6 e 9.7 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, 

em razão do Contrato: 
9.7.1.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
9.7.1.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
9.7.1.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

9.8 - Do direito de defesa 
9.8.1 - É facultado ao CONTRATADO interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

9.8.2 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que 

aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão 

ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

9.8.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se - á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 
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9.8.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção 
será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado da 
Paraíba, devendo constar: 
9.8.4.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 
9.8.4.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar; 
9.8.4.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e 
9.8.4.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 
9.8.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para 
aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão 
da sanção no Sistema de Cadastro. 

9.9 - Do assentamento em registros 
9.9.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicação nos Diários Oficiais da União, Estado e Município as sanções 
aplicadas com fundamento nos subitens 9.4.1 e 9.4.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou 
registro em sistema, na forma do artigo 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93. 
9.9.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

9.10- Da sujeição a perdas e danos 
9.10.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, ao CONTRATADO ficará sujeita, ainda, à 
composição das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA RESCISÃO 

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas 
em lei ou regulamento. 

102 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do 
serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no inicio dos serviços; 
V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
VI - a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e neste contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores; 
VIII- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta Lei; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 

autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se 

refere o contrato; 
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do 

contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei; 
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

1 - A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no Art. 77 da Lei 8.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração; 
III - judicial, nos termos da legislação; 
2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 
3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 1 deste artigo, sem que haja culpa do contratado, será este 

ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização. 
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4 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado 
automaticamente por igual tempo. 
5 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de 
determinadas atividades de serviços essenciais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo da Sr Aline Santos 
Barbosa foi designada fiscal de contrato para a Secretaria de Saúde, conforme Portaria n° 179/2022, de 04/001/2022, 
que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações CONTRATADAS. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS 

12.1. 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 TERCEIRA - DA GARANTIA DO OBJETO 

13.1. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12(doze) meses ou a garantia do fornecedor. 

13.2. Durante o período da garantia, os bens que apresentarem defeito devem ser reparados e/ou trocados em 
até 30(trinta) dias, sem qualquer õnus para esta Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro desta cidade de Santa Rita de Cássia-BA, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente 
instrumento. 

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e um só efeito, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Santa Rita de Cássia-BA, 11 de outubro de 2022. 

MUNIC A DE CASSIA 
é Benedito Ro a Aragão 

CONTRAIANTE 

c( jA/0 v/ /7—
CLÉSIO ALAIN DIAS 

CNPJ 35.717.043/0001-77 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

i a ^C r \Q\ --t --3-C2.- 91Ç 

CPF:  CP% 
IDENTIDADE  ( Tii (1 C:, — 4'; 

O 

2.  02aucb2L,,a 
CpF:  O o - ,) ‘.5 5-)3 
IDENTIDADE 
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ESTADO DA SADIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Trawsse Fretem."' ilelew, siri', bairro teatro. Saia Rias de Cissia-BA, CEP: 47150-00d. 

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO DE ADMINISTRATIVO n": 144 2022 
DISPENSA a° 06T2022 

CONTRATO a': 2442022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSL413A 

CONTRATADO: CLÉSIO ALAIN DIAS, inscrito no CNRT sob o n° 35 717.043'0001-77 

OBJETO' Contrafação de empresa especializada em confecção de prótese denten& em arruino. 

a fim de reabilitar pacientes com anodontia (total ou parcial). melhorando assim a qualidade de 
vida dos munícipes despiovidos de dentes naturais Lei 14.133/21. 

FONTE DE RECURSOS: 6102 —Receita de Impostos e Transferênmas de Impostos Saúde 15%. 
VIGÊNCIA 11:102022 até 31,12; 2022. 

Sai,saRxsadeCãssia—Bahja. 11 de outubro de 2022. 

José Benedito Rocha Aragão 
Prefeito Municipal 

Certrkação DigieL YW189FTO-G5GBÓEG5-RSZOYLIGV-JGC4H7FJ 

Versão elotreesca dmponive4 em httplicloemorg.baba/santantadecassas 

Documento assinado c figitatmen onformeMP no 2.200Q/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Cha a 
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Prefeita 
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o PREFEITo likUNICIRAL DE w4tÀ RÍTA 
uso da suas atribuiobes que Enes confete o flueoVIIJ do Ad. 
liMinielpio, resolve' 

es 

Considerando que o riscai de Cataratas d 
nstruMento contrata' e o edital de licitação a ser fiscalizado, ano 

n$'o todas as ocorrênciaS relacionadas a sua execução, devendo 
,sn os demais setores competentes da Administração para o fiai cumprimento 

estabelecidos, 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

gattlnert• do Pritfelto 
CEP: 41.150400 CNPJ: 13.8110.711M00148 

nanai PrObsint Firla sien - I. - Sac. 8.••••••••~ kr - Sembe Ri?* dr -1.- CEP. 11.1.504:02 

1- Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário, controlar o 
prazo de vigência do instrumento contratual sob sua resportsabilktede; 

2- Manter controle atualizado dos pagamentos, efetuados, em ordem cronológica 
cuidando para que o vabr do contrato não siga alterado, 

3- Comunicar formalmente a unidade competente, após contatos prévios com. 
contratada, as irregularidades cometida ~eiva de Penalidade: 

4 - Solicitar, à unidade competente, eacterecimentos ~ma do contrato sob ao 
responsabilidade; 

5- AutorIzar, formalmente. quando do termino da vIgência do 
da garantia contratual em favor da contra 

- Manter, sob IMI• guarde, copia doe processos de contratação; 

7 - Encaminhar. ia autoridade competente, eventuais pedidos de meditem/5es nu 
cronograma fisico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados peie 
can botada 

8 - Confrontar os pregos e quantidades constantes da Nota Fiscal com os 
estabelecidos no contrato; 

9 - Receber e atestar Notas File•• • encaminho-Ias aos ~oras compotentes, 
fiscalizando a efflogo doe pagamentos nas datas previstas em cada instrumento 
contratual. No cato de obras, acompanhar as medições e na caso de material direto nas 
obras conferir em conjunto com o almosourfado e atestar. 

Certificação Digitai TSW45.12Y-.1A6USIVG8-CC6EWLXP-CNCPUI7Y 
Versão eletrônica disponíve/ em, hapsildoernoig bribeisantantedecassia 

Documento assinado digitalmente conforme PAP n°2200-2/2007 de 24M812001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - CPBrasli 
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OF. de im"teiro 4

10 -Ventem se o prazo de entrega, espeodicaçõese quantidades estão de acordo 
com o mitabeecido ittournento contratar; 

12 - Sugait ao 

14 - Registrar todas as Demanda& surgidas durante a execução do abalo e 
aplicar as devidas penalidades do iliontrate 

15- ~mala reparação, canelo, 
espermas da empresa contratada, no total riu em parta 
isistmoarn vidos, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
empinados; 

17- Elege e assegurar o ct pra previamente estabelecidos; 

Gertfficaçao Digital TSUWt2Y-JA6USNG8-CC6EIflXPCNCPLKPI
Versão oleirôn)ca disponível em trttps.//doera org bribalsantantadecassta 

()frumento assinatk digitairnen conínhtno2.200-21,2001 de 24~2001, que instituía inl5nstrutvradt 
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19- Aproves a ince 
com o regime de execução ;registo no 
de eervIços que rtao foram totalmente eascatadoel 
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'avim hanni Minei ein • Cafre - Sat. hiepoinnladietfresceir - LM. Wh.* ai AI • ah Cs.o 

27- Não deve atestar serviços não restaados, prosar o pagamento de serviçais 
não matutados, amada noras fiscais 'Mie ou am dassicordo cosi Ct 031101110, ober 
mataria ou amaço com qualidade inlerior à contratada, pegar obras Inacebedat CU 
mama em desacordo com o moiro basto ou termo de referlincia, conceder adiam* 
indevidos: 

28 - Se manter informado com mação soe prazo* com a respcneével pelo erndo 
d* dados aos Trbunais de Contas dos Municipais. Estado* União; 

28 - Considerando que o deecumprImanto de quaisquer dos Sia atribuídas ao 
Fiscal do Corinto, Matará na instauração de proses° administrada/ dlsoárianar para 
apurar a responsabilidade civil, penei edou arkanistrative, além (20 que negifti Infle* 
por quaisquer anus decorrentes e eventuais multas aplicadas pelo Tribunal de Cates 
dos Aluricipios - TCSA 

30 - As driciada • providências que ultrapassarem e oompashircie do In 
devera° em solicitadas asas superiores uni tempo habil para gado* das medidas 
comeniemes 

Art.r• Esta portaria entra em vigor na dela de sus publicação, 

Ait " Revogar". a 01401095ite em conta& 

Publique-se. registre-se e cumpra-es. 

Gabinete do %teto Municipal de Santa Rita de ~ia, 04 de Moro ris 2022. 

C.ortificaglo Digital TSUVWL2Y-JA6USNGD-CC6EWD(P-ChICPUITY 
Versão eletrônica (esponja& em httpaIldoem.org bobaitantaritadecassia 

Documento assinado digitalmente conforme MP 2200-2/2001 de 24~2001, queinstitui a infra-estmtura de Chaves Públicas Brasileira - O Brasil 


