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DO QBJETÒ

ru i*a

O MinistérioI
Cidadania, q 

para ã execu 

estadòs, Dts

4 Cidadania através da Portaria n° 369/2020, editada pelo Ministério da 

é dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais 

ão de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos 

rjto Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde 

Püblida de-Importância Internacional decorrente do novo coronavírus, COViD-19, e 

visarícjio gara ntir é promover orientação, apoio, atendimento e proteção às famílias e 

indivíduos (e|ni situação de vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a 

permitir a>e|sfq publico condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e 

idas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e
í
riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus.
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MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 057/2020. PR O C E S S O  N° 558/2020

Contrãtaçãp Ué empresa especializada na Aquisições de itens para a estruturação da1 t
rede do SUA$, pafra atendimento remoto, bem como adequação de alojamento,

I
isolamento* i;1 ir
protéçlão,1 pírf 

Coronjavírusj

d a  JXjrsTi^r

rfpviS0es e outras demandas que atendam às determinações sanitárias,

yenÇãb e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do
i

ATIVA

a sustentação do vínculo com os/as usuário/as como valorização

elqti pe de referência, o recurso destina-se a promover: 

rede do SUAS por meio da:

dê Equipamentos de Proteção Individual -  EPI para os profissionais das

o estatais de atendimento do SUAS;

mentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e 

deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em 

i)lo Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 

F^milias

amento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento de 

iemeijgência em decorrência do Covid-19, por meio da proteção, 

apoio e atendimento de famílias e indivíduos em situação deI
qe e fisco social afetados pela situação, de forma a permitir a esse 

adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras

P£a(E n^rsbn Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.
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I 'REF jsr

demandas iq
1

mitigajçãoidè

URA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

,u . riscos

Ois órgãos gL
*  i « | j

Distritjo Fedje|4l qev

transmissão

equipamentcj

equipamentosi
eXtrerha 1 rie: 

atendimento!

qè atpndam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e 

quanto à infecção ou disseminação do Coronavirus.

^tqreá da política de Assistência Social dos Estados, Municípios e do 

erão adotar medidas de prevenção, cautela e redução do risco de 

aría preservar a oferta regular dos serviços, programas e benefícios

socio4ssiStêtidiais. É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o 

fórnecjiméntcj de! adequadas condições - equipamentos necessários, condições dos 

espaças e jc^itiünioação à distância. Com a aquisição dos celulares será possível 

garantfir aterijdijmíenio remoto a famílias em situações de vulnerabilidade, evitando o 

contato direto !e a disseminação do corona vírus entre as famílias atendidas. Como 

estrategiaf pcj ioftalecimento de vínculos, as equipes criaram grupos virtuais, onde 

são rdalizadcd ãtiv dades de convivência e orientação as famílias através de vídeo 

chamadas, icfnjamio-se indispensável para a realização destas celulares com

técnoljogi? ' ãprppriada. As reuniões de monitoramento dos serviços dos]
, rèuniões periódicas do CMAS, atendimento do bolsa família e demais 

tjambém passaram a acontecer de forma virtual, somente em caso de 

êssidade e tomando as devidas precauções são realizados 

|n loc o.

D A  E l| flP toßU

E M P R E S A 

DO v Ia l o r

centayos)
D A  BÀSE  é M á L

DA

Autorizo a pr

D A  R O C H A  &  C IA  L T D AH m

,0 valor é de R$: 15.508,70 (Quinze mil e quinhentos e oito reais e setenta

jAjCÃO

Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

s fcrite R A T IF IC A Ç Ã O  DE D IS P E N S A  DE L IC IT A Ç Ã O .
I

São D b s id M t fd e  acosto de 2020. JOSÉ C A R L O S  DE C A R V A L H O  P R E F E IT O  

M U N IC IP A L  i

PçafliHrspnBarbosa, n°01 —Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
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jpR E^íjtrURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

jRMQ de CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 247/2020 
DISPENSA N° 057/2020 

>ROCESSO ADMINISTRATIVO N° 558/2020.

Combrortiisspcj: 
de direitcf p u b r  
São ^esjdériq 
représehjadp 
portqdor da G 
n° 687.312.805- 
CON^RATANTÉ 
09.912.077/000 
ato fepròsehtjcj
Carteira de 
997.8i22,1̂ 95-60, 
doravahfe dei 
descrito: !

CLÁÚSUlj  ̂PRljvl
Constitui’1 obje

^min ado CONTRATADO, para cumprimento do objeto abaixo

| I r!a
da

Contratação 1 

estruturdl^ão 

adequáÇão dl? 

atendarr| à$ id 

riscos qi|antò 

Secrètanja Mun <jij?

re

qlo.

CLAUSU
:l 1 I ■]'a *

Ja s é g Iw a

elebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO , pessoa jurídica 
©„com sede à Pça. Emerson Barbosa, n° 01, Centro na cidade de 
fBjA, inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato 
•ir seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho, brasileiro, casado, 
rfejira de Identidade RG n° 6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob 
7,,residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
;aj empresa J.M.M DA ROCHA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
|2$, estabelecida à AV. JK, n° 83, Centro -  São Desidério-BA, neste 

Ja por JOSÉ MARIO MUNIZ DA ROCHA, (Sócio), portador(a) da 
ejntidade RG n° 913800651 SSP/BA, inscrito(a) no CPF sob n.° 

residente e domiciliado na cidade de São Desidério-BA,

2.1 O present, 
de junho de jl j ’93j n 
1998 e derhâi; 
Pública ledèrdl

CLÁUSUljA TÉltC
3.1 A p résen t

e CC)NTRATO rege-se pelas seguintes normas: I) Leis n° 8.666, de 21 
° 8.883, de 8 de junho de 1994 e n° 9.648, de 27 de maio de 
osições legais reguladoras de licitações da Administração

DO OBJETO
presente licitação, através da Dispensa de Licitação, 

erjnpresa especializada na Aquisições de itens para a 

de do SUAS, para atendimento remoto, bem como 

amentoc isolamento, provisões e outras demandas que 

ermlinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de 

ipfejcção ou disseminação do Coronavirus, solicitado pela a 

de Assistência Social, de São Desidério - BA.

-  DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO

cjisp’

i!a

w

-  DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇAO
çpntc itação é efetuada em conformidade com o resulfado da 

licitdçãd prom ovida pelo Dispensa n° 057/2020, em que à CONTRATADA yfoi 
Ratificada o <[>b elo da licitação.

cláusúiJa  q u I DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2119



p r e f e :

4.1. Consfitubfrj 
teor as partes ‘d
I) Terlmo de Rèt
II) Propostp d4 
DISPENSA

CLAUSULA Q.UÍI

pprte
gqíara

rêjrici

do objeto 1 pç 
consiituinco-se 
para'execjçcjK}
5.3. Ös preços 
obsefvadcs qs- 
Federal n.i 8.86Íjá||93.

5.1 O va lo- 
oito ríeais e- sjef< 
de Preços, apr
este como pr 
conforme quq 
5.2. No preçb 
para execuqq 
trabalhistas índíct* i] n
combustível, IBP 
desmontagônh,;

RA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo 
m ter pleno conhecimento: 
a;

prebos e documentos apresentados pela CONTRATADA na

hosp0dâgpijn,qoslfuncionários, entre outros necessários ao cumprimento integral 
ntratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores,

TA - ÛO PREÇO
.para o presente ajuste é de 15.508,70 (Quinze mil quinhentos e 

ijftd centavos), de acordo com os valores constantes na Proposta 
sejntado pela CONTRATADA na Dispensa n° 057/2020, entendido 
çp justo e suficiente para a execução do presente objeto, 

tltqtivo e descritivo abaixo:
irjid proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas 
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e 
elntes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, 
’3, transporte dos equipamentos, instalação, montagem e 
bem como as despesas com alimentação, transporte e

ci

port
q im

CLÁUSULA
6.1 As desbês!a| 
financeiro;; álòè

FNAS 
Elemenfò 
Fonte:, 29

CLAUSULA
7.1 Ös pagqmë 
protOcolizaçãq;
7.2 A Nota 
vendedora 
Regularidade
7.3 A c o n tq g l 
exeçutad

SÉTiÁ/IA

anto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE 
Dieta do objeto.

çlbpostos no presente Termo, somente poderão ser REVISADOS 
disposições contidas na alínea “d ” do inciso II do art. 65 da Lei

Fis
do

o ei

SEXtIA-;PO RECURSO FINANCEIRO
jdjecDrrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos 

na seguinte dotação orçamentária:

Unidade:! (12108,001 - Fundo Municipal de Assistência Social 
Atividade: 18.244.003.2.075 -  Gestão dos Recursos dos demais Programas do

3Í3.S 0.30.00 -  Material de Consumo
flràn

P

>ferência de Recurso do FNAS

- DO PAGAMENTO
jitps serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 
çlg Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto, 

deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta
licifação e deverá vir acom panhada das Certidões de 

ifical e Trabalhista.
línjdo prazo para pagamento, estando o objeto devidamente, 
qdq a docum entação completa e de acordo com as ofeusulás

raça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000
Telefax: (77)3623-2119



I PREP

deste Term(j>,| 
pagamento ne

'M -

pagqméihtp devido ao contratado será efetuado através de transferência
ás

i

d o

CLÁÜSUJ.A PITAVA 
REEQÜILÍBRIO ECQNÔ

i) d o r é a j (j$t|i
Não haverá: re|di)ujste 

,~'J ovienbem como <Jiós! 

2) DARÉPAC
Será permitidd
interregno mini 
proposta se ‘réf 
do ofçamentá 
coletivo de tra

URA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

igiatá somente quando da abertura do expediente 
ç^ão que emitiu a nota de empenho ou o contrato.

de

ä £n1i

I

rega do bem, devidamente atestado o cumprimento da
7.4.
banéária, a 
obrigação 
apresentaçqá 
setor de liquíc|’q|

7.5. A nota lfi 
CONTRATADA 
estabelecidas 
pagamento.

7.6. A devglübqcj) da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese 
alguma, servifái de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o 
serviço/fomédirrplêhto do objeto deste contrato.

pjeto da licitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a 
s) nota(s) fiscal (is) /fatura (s) conferida(s) e aprovada(s) pelo 

ão do Município.

«ĵ il̂ fa‘ ura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à 
pra as necessárias correções, contando-se os prazos acima 

p (partir da data de sua reapresentação para efeito de

d

lêr.c

anteçipações ff 
precedida dè 
contratação pê

3) DO REEQUI^RIO
Poderá haver 
hipótese de  
consequência 
ajustado, ou ; 
configurando, 
alínea d).

Nesse caso; g 
componentes! Idos

die benefícios não previstos originariamente. A repactuação será 
dejmonstração analítica do aumento dos custos e em casos de 

Nrização.

DO REAJUSTE, DA 
MICO-FINANCEIRO.

REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO

AÇAÃO

de preços durante a vigência do instrumento contratual, 
uais aditivos firmados.

DE PREÇOS
a rèpactuação do contrato, desde que seja observado o 

Mo! de 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento a que a 
ijirj ou da data da última repactuação. Será adotada como data

)ue a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio 
b(ho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da 

apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de

Jtfiqa,
ard

ECONOMICO-FIN ANCEIRO
p^quilíbrio económico-financeiro do instrumento contratual na 
fobreíviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, inc. II,

çd)N"RATADA deverá demonstrar analiticamente a variação 
custos do Contrato, devidamente justificada, on

raça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-00
Telefax: (77)3623-2119
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ra ahalisada pela Prefeitura para verificação de sua viabilidade

ÜRA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

O prpzo de jv i 
assindtura. Pgrá irafo

Parágrafo 2o, Ás
da Prefeiturd qüj I1 1
reajustes legpis;

Parágrafo 3°| Á
de açordo donf 
da Léi 8f666/j9Í

jnjto

demonstrdçãq1 $4 
e/ou necèssida<ff

CLÁUSULA NÒNÁ - IDA VIGÊNCIA E RENOVAÇAO
^rjcia do CONTRATO é de 4 (quatro) meses da data da sua

I o. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser 
e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,renovado pcj>r rpvps

observado o? dlsbqstès nos parágrafos 2o e 3o.

jehovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse
a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os

sfarem de acordo com as práticas de mercado.

rórrcgação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, 
! p3 Art 57, seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parágrafos

ficarão a cam  p 
050/2019, qú4'
obrigações Çárf

CLÁUSULA DÊC|M/s| PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. Este irtstmmèn
CONTRATANTE,
termos dos ãrjigqs,77

Paráôrqfo úniç
e condições d 
ao direito de e |ig iflo i

CLAUSULA DEÇl|VjA -  DO GESTOR
10.1 Fica nobi^cipp como Gestor deste Contrato a Sr. Gilberto Vasconcellos dos 
Santos, a qubfrl caberá designar o fiscal do cumprimento dos termos acordados, 
confprme di?pcjp d> artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
10.2. A fiscálízpçpo e o acompanhamento da execução deste instrumento

Résponsável designado Pela Portaria do Gabinete do Prefeito n° 
Verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das 
^qtadas.

iijidependentemente de notificação ou interpelação judicial, nos

Á
3tb

10.2 A inexpç 
com1 as consé 
10.3. O COlNíf 
previstas nd Âfjt 
CONTRATARÁ, 
10.3.1. Nas; H>i(t> 
Federal n° 8;.6;66

<?ã!o,

i/9i3 r

o contratual poderá ser rescindido de pleno direito pelo

a 80 da Lei n.° 8.666/93.

rjobservância por parte do CONTRATADO de todos os termos 
ONTRATO não constituirá novação e nem ensejará renúncia 
a qualquer tempo por parte do CONTRATANTE.

total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, 
djeíntés penalidades contratuais e legais.
AfjANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses 

da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a 
cjeísde que não cause prejuízo a mesma. __
ótíes^s de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78C5K[ L 

ão cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenizaça

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2119
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PReJf ^E'

10.4.
fr

O ipadifrlPIqrnènto das obrigações previstas no presente Contrato, ou a

PURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

Icuaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal nc

CLÁU&ULÁ DÉCIMA
12.1 0  objeto er

münicado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação
1 I
pèste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da

a Legislgçãoj $rp 
respohsável, jqnc 
12.1.1' provis^rja 
serviço/fômpdm

Xecü

ocorrência de 
8.666/93, será tjj> 
por escrito.
10.5. A resciiãd
contratação) alél cj limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
ado e estando de acordo com o previsto no Contrato de 

Licitação, ncj Pridpòstò de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada

13.1.1. Propprdipr 
deseínpênhpT de 
espeçialmente p o
13.1.2. Efetuar <p 
de acordo aohr

Vjigor, será recebido pelo CONTRATANTE m ediante  atestado do  
tcjnco nom e e matrícula:

rhénte, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
erjito com a especificação;

2.1.2 definitivajr ejntei, após verificação da qualidade do serviço/fornecimento e 
consêquênte ápeilação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
13.1. DA CONTRAÍ AN''E

13.1.3. Fiscaljzg 
pagqmento'cfcte 
bom andamén
13.1.4. Comuniá 
exectiçãb djo q 
corretivas; 1
13.1.5. Rejejtp 
serviço/fornèçilfrjiêpto 
podendo e>j:i(i|if,

eventualmdntè
competente ppi

ar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
acordo com as determinações do Contrato, e seus Anexos, 
Te mo de Referência 

págamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, 
0 preço, os prazos e as condições estipuladas neste Contrato, 
e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o 
tpxcs e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao 

p çIoí serviços/fornecimentos;
Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
contratual diligenciando nos casos que exigem providências

árjà
bjéto

rto todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o 
de objeto que estejam em desacordo com o firmado, 

;al qèalquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou
inadequados}
13.1.6. Aplicar áJjApjLidicatária as sanções regulamentares e contratuais depois de 
constatada^ q? ifrçgularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
13.1.7. Forijiéc pr j à contratada todas as informações, esclarecimentos, 
documento^ è dejmais condições necessárias à execução do contrato.
13.1.8. Exerçérid acompanhamento e a fiscalização dos serviços/fornecimentos, 
por Servidorj êkiejcialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas! írjdíicjardo dia, mês e ano, bem como o nome dos emp

énvDlvidos, e encaminhando os apontamentos à au' 
rd aq providências cabíveis;

Flraça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2119
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p r é f ;

13.1.9. Notificai'
nô

‘i p

;igir
da ;

imperfeições 
para a sua cjDiír^âo; 
13.1.2b. Exi 
CONTRATAD 
proposta;
13.1.21. ZelarjpcjP1
compatibilidade 
condições dpih

13.2. t>A CONlMtÀDA

1 :  a  1

URA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

d CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 
cjursD da execução dos serviços/fornecimentos, fixando prazo

ija ique durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
porp as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as

pilitcção e qualificação exigidas na licitação;

13.2.1. Executar 
sua proposta, ,b 
contrdtuais;
13.2.2. Efetuprio 
Referência ê dp 
com todas qs ,r
13.2.3. IndiC* 
perante a C
13.2.4. Os j êrjfi 
servigos/fornec 
não terão vil 
subofdinadcs! 
será ;responsâ 
alim entação,, 
previtíenciáiiü, 
de trabalho.
13.2.5. marjitet 
econômico-fiha
13.2.6. A Uiziitq 
obrigada a ,c 
supressões çuje 
na forma dp § 
CONTRATANTE 
entre as partpi

b.
0$t f

Pbjet

mprimento de todas as obrigações assumidas pela 
ordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua

eto conforme especificações do Termo de Referência e de 
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas

ambas as parTM Çonforme inciso II, do §2°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.
13.2.7. Resp 
obrigação.
13.2.8. Respo|(i$qbil|zar-se 
prevldenciáriq 
inadimplência !TI

o em estrita observância das especificações deste Termo de 
probosta, acom panhado da respectiva nota fiscal juntamente 

dulardades fiscais em dias;
rji representante legal com todos os poderes para representá-lo 
RATANTE.
pregados da CONTRATADA destinados à execução dos 

fpgntos deverão trabalhar uniformizados e com identificação e 
Ulb, empregatício com o CONTRATANTE, sendo contratados, 

imunerados única e exclusivamente pela CONTRATADA, que 
Ipor encargos sociais e trabalhistas, vales transportes, auxílio 

jgjjrcs de acidentes de trabalho, impostos, taxas, contribuição 
Ntejlocis rescisórias e outros previstos em lei ou em normas coletivas

as as condições de habilitação, regularidade fiscal, 
nqeirb e de qualificação técnica, exigidas no contrato; 
ifitjs vencedora, após assinatura do Termo Contratual, ficará 
êítar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

<jj Administração entender necessárias nas quantidades do objeto, 
l i  po Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. Fica estabelecido que a 
pq!derá realizar supressão superior a 25%, desde que por acordo 
pj msdiante termo aditivo, que será devidamente assinado por

especificaçpé! 
devolvidos ppícjttcj)

ert p or eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da

por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
jtijibutárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
pb transfere responsabilidade à Administração.

13.2.9. SubstitiJjirl imediatamente os produtos que se apresentarem for
técnicas, e, caso estejam em desacordo, os produtos

a entrega e será emitido no mesmo momento, Relatóri

raça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000
Telefax: (77)3623-2119
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Inconformida^lje 
recebedor dá 
13.2.1Q. Exeçutq 
13.2.1 i . Os p rQ( 
sujeitos a devoli 
13.2.12. A entfel 
informadas pelo 
corridos, apósj 
adicional, séndõ 
e descarga qq o
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Devolução, que deve ser assinadq pelo entregador e pelo 
isrcjadoria.
|> pbjeto diretamente, sendo vedada a subcontratação. 

wt<j>s p serem entregues deverão ser de I a qualidade, estando
bic;
(a sérá de forma parcelada e deverá ser feita nas unidades 
sptor das Secretarias, no prazo máximo de 05 (cinco) dias

Qrbeim de Compra assinada pelos responsáveis, sem custo 
db total responsabilidade da Licitante Vencedora o frete, carga 
ÕjÕtoj.O

Drévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes

ppr escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 
multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
sanção oficialmente, aplicada nas seguintes casos e

CLÁUSULA blídiMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
14.1. Pela inèxq jp^ãd total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
poderá, g a fq rjtiq q ^  
sanções;
14.1.1 Advertêp
14.1.2 Penaljdàd 
vez çomunícpqd 
proporções:'
14.1.2.1 Em 
descumpriifieijil 
(dez por centq)
14.1.2.2 Atrdsoí i 
estipulado nja1 
Referência: 0,5 
total do cahtrb 
será de 0,7% (s
10.1.2.3 Atra ;d 
de 10 (déz) *
CONTRATARA 
questionadc, p
14.1.3 Rescisão
14.1.4 Suspensô 
de contratpr Ço
14.1.5 Declprpç

de execução irregular do objeto contratado ou 
:láusula contratual ou norma de legislação pertinente: 10% 

<jtq vcjtlor total do contrato; 
ustifi 

ibusu
cado no início da execução do objeto em relação ao prazo 
a sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de 

(zerjò vírgula cinco por cento) por dia de atrasa sobre o valor 
p, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada 
te décimos por cento) e a consequente rescisão contratual; 
p regularização do serviço/fornecimento rejeitados, após o prazo 
a i  3 contar da data de com unicação oficial, sujeitará à 
iujta de 01% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento 

cr cjtia de atraso, 
cohtratual;
d Ijemporária do direito de participar de licitação e impedimento 
irna Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 
ãq de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enqudJh|ol perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovidp1 q reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidadp. q.Jè (será concedida após a licitante ressarcir a Administração por 
eventuais pifejipíop causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

' qnterior.
íiqação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia 
bná de 10 (dez) dias da abertura de vista;
Iqação das demais penalidades, o prazo de defesa pré 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;

Pjraça Emerson Barbòsa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000
Telefax: (77)3623-2119
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do interessá 
14.1.6. Para 
interessado

í



I: I

p r b : ‘uíra

demais sanpopsl 
não isentará <3 p;l 
14.1.8 A multa,! 
da garantia aprt 
se o seu valor 
responderá pe 
eventualmentp i
judicialmente
reserva o ãijq i 
CONTRATADA p 
14.1.9. As mu tòí
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14.1.7;A penalidade Ide multa poderá ser aplicada cumulativamente com as

o; 
e;d 
á

p 'não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança 
fixação de indenizar eventuais perdas e danos; 
p ljccda após regular processo administrativo, será descontada 
sentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, 

bjpeder ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA 
q ísua diferença, que será descontada dos pagamentos 
devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada 

'Açqso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se
devido à,o< de descontar diretamente do pagamento 

\fca|or de qualquer multa porventura imposta, 
mprqtórias previstas nos itens acima são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total 
limitado a 30%‘(ir/lnxa por cento) do valor da integralidade da avença.
14.1.10. Nos

CONTRATADA 
de reconhedçl$i 
CONTRATADjAfí

a

CLAUSULA t
15.1 O près 
súmula no Di

énjdo

aqjsps, dje inadimplemento ou inexecução total do contrato, por 
vq <|q CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da 
de i suspensão temporária do direito de contratar com a 

cilejm de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
é tjescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 
dpíicação das penalidades previstas serão levados em conta a 
viqade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração

culpa exclusi 
penalidáde 
Administraçc 
independerif 
14.1.11. Para 
natureza e a gn
Pública, a reináidpndia na prática do ato e as justificativas apresentadas pela

que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
ífcj»rçq maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a 
a(â isenta das penalidades mencionadas.

fjAA QUINTA - DA EFICÁCIA
çoritrato somente terá eficácia após publicada a respectiva 

Oficial da Entidade.

CLAUSULA DÉCj MÁ SEXTA -  DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
16.1.0 presente !ir|strumento que obriga as partes por si e por seus sucessores não 
poderá ser pbiéto de cessão ou transferência a terceiros, sob pena de 
caracterizar jüsig çausa para rescisão contratual.

CLÁUSULA pÉjq
OMISSOS 17
serão resporjisa, 
fortuitos ou.(té 
mediante dcár

CLÁUSULA t)ÍC I
A fiscalização 
Santos, desígná

5ÉTIMA -  DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU
) no prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não 
c os por fatos comprovadamente decorrentes de casos 
maior, ocorrências eventuais cuja solução se buscará 

itre as partes.

OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO
mo de Contrato será exercida pelo fiscal Sr. Jacy Al 

ela secretaria solicitante, Através da portaria n° 198/201

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

E X T R A T O  DE C O N T R A T O  D A  D IS P E N S A  DE 
L IC IT A Ç Ã O  N° 057/2020. PR O C E S S O  N° 558/2020. 
C O N T R A T O  N° 247/2020.

DO OBJEfrO  i

Contratação de'erpiÍ!rí:s| especializada na Aquisições de itens para a estruturação da rede do

smoto, bem como adequação de alojamento, isolamento, provisõesSUAS, para atqndimi

de riscos quantp à 

Municipal de Aisistéj:

e outras demanc as qqelatendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação

into r

:ic

C O N TR ATA IS m l ?i

D A  C O N T R A rCAD

T 11

kt.

DO V A L O R : 0  vL Jor
centavos) i «

D A  B ÀSE LÉ < ï  A L Á

:{ífbcção ou disseminação do Coronavirus, solicitado pela a Secretaria 

ia Social, de São Desidério - BA.

P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  DE SAO  D ESID ER IO /BA

V IG Ê N C IA : 4 (quatro) meses

'

São D e s id é r io ^ t  o ajgosto de 2020

J .M .M  D A  R O C H A  L T D A  &  C IA  L T D A

de R$ 15.508,70 (Quinze mil e quinhentos e oito reais e setenta

24, Inciso II da Lei 8.666/93.

PçajEm^r$ott Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.

J

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br

