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CONTRATOS FEVEREIRO 2022

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO
AV LEONICIO FERREIRA SANTOS, CEP: 44695-000
CENTRO – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.514.691/0001-68
TERMO ADITIVO Nº 012/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 320/2021,
FIRMADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
CAPIM GROSSO/BAHIA E A EMPRESA GRÁFICA CG LTDA.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 13.230.982/0001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada, Capim Grosso Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob o nº
11.514.691/0001-68, com sede na Av. Leonicio Ferreira, S/N, Centro, Capim Grosso - Bahia, neste
ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social a Sra. HOSANA SILVA FERREIRA,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa GRÁFICA CG LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º
32.566.553/0001-00, situada na Rua Castro Alves, 99, Oliveira, Capim Grosso - BA, neste ato
representado por Odisson Pereira Alves, inscrito no CPF Nº 031.108.465-60, doravante denominada
CONTRATADA, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 320/2021 ,
celebrado pelas partes aqui qualificadas em 06 de maio de 2021, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo o acréscimo de aproximadamente 25% do contrato n.º 320/2021,
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, conforme Processo Administrativo nº
099/2021 e Pregão Eletrônico nº 003/2021, fundamentado no art. 65 § 1º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND

69

01

HISTÓRICO DE PACIENTE

102
103
104
106
109

01
01
01
01
01
TOTAL

CARIMBO AUTOMÁTICO 4911
CARIMBO AUTOMÁTICO 4912
CARIMBO AUTOMÁTICO 4913
CARIMBO DE MADEIRA (1 LINHA)
CARIMBO DE MADEIRA (4 LINHAS)

BLOCO
C/100
UND
UND
UND
UND
UND

QUANT
25%
1
1
1
1
1
1

VALOR
UNITÁRIO R$
9,00
45,98
45,98
44,98
15,35
26,97

VALOR TOTAL
R$
9,00
45,98
45,98
44,98
15,35
26,97
R$ 188,26

UNIDADE/ÓRGÃO: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO / ATIVIDADE: 8.244.6.2.031 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS
8.244.6.2.033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGDBF
8.244.6.2.034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB
8.244.6.2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE
8.244.6.2.059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
VALOR CONTRATADO: R$ 1.308,82 (Um mil trezentos e oito reais e oitenta e dois centavos).
ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25% AO CONTRATO N° 320/2021: R$ 188,26 (Cento e oitenta
e oito reais e vinte e seis centavos).
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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO
AV LEONICIO FERREIRA SANTOS, CEP: 44695-000
CENTRO – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.514.691/0001-68
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que
não colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma.

Capim Grosso - Bahia, 07 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

HOSANA SILVA FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
CONTRATANTE

GRÁFICA CG LTDA
CNPJ sob nº 32.566.553/0001-00
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ____________________

TESTEMUNHA 2: ______________________

CPF: _____________________________

CPF: _______________________________
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01
TERMO ADITIVO Nº S004/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº S113/2021 FIRMADO
PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO/BAHIA E A
EMPRESA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO-BAHIA, situada na Praça 09 de Maio, S/N, Nova Morada, Capim
Grosso – Bahia, inscrito no CNPJ nº 13.230.982/0001-50, neste ato devidamente representado pelo Prefeito
Municipal o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
GROSSO, com sede a Rua Luiz Gonzaga, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob
número 11.390.971/0001-01, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE COSTA
RIOS, doravante denominado abreviadamente CONTRATANTE e a empresa FABMED DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.400.006/0001-70, com sede a Rua Conde do Arco, 200, Subaé –
Feira de Santana – Bahia, neste ato representado por Delson Souza Dias, inscrito no CPF: 313.995.176-00,
doravante denominada CONTRATADA, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º
S113/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 15 de fevereiro de 2021, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e saldo remanescente do contrato n.º S113/2021, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,
MATERIAIS DE PENSO, INJETÁVEIS E SANEANTES, conforme Processo Administrativo nº S040/2021 e Pregão
Eletrônico nº S003/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
De acordo o art. 57, da Lei 8.666/93 fica prorrogada a vigência desta avença, passando a mesma a vigorar no
período de 15/02/2022 a 15/03/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE
UNIDADE/ÓRGÃO: 020501 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE
PROJETO / ATIVIDADE: 10.302.5.2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
10.303.5.2.025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10.301.5.2.027 - ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE(S): 002 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15%
014 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO: R$ 294.487,53 (Duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e cinquenta e três reais)
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não
colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
Capim Grosso - Bahia, 14 de fevereiro de 2022.

LEIDE COSTA RIOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ SOB N.º 05.400.006/0001-70
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ____________________

TESTEMUNHA 2: ______________________

CPF: _____________________________

CPF: _______________________________
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 11.514.691/0001-68
Avenida Leonício Ferreira Santos, s/n - Centro
Capim Grosso - Bahia
TERMO ADITIVO Nº 010/2022
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021
FIRMADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE CAPIM GROSSO/BAHIA E A EMPRESA
FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada,
Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE
CARVALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO BA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.514.691/0001-68, com sede na Av. Leonicio Ferreira, S/N,
Centro, Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Assistência Social a Sra. HOSANA SILVA FERREIRA, doravante denominada CONTRATANTE
e a empresa FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob n.º
32.666.174/0001-84, situada na Avenida Tancredo Neves, 204, Centro, Capim Grosso BA, neste ato representado por Florisvaldo Gomes de Oliveira, inscrito no CPF Nº
459.013.095-53, doravante denominada CONTRATADA, ajustam a celebração do presente
Termo Aditivo ao Contrato n.º 062/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 04
de fevereiro de 2021, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e saldo remanescente do contrato n.º
062/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS
FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
conforme Processo Administrativo nº 011/2021 e Pregão Eletrônico nº 001/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
De acordo o art. 57, da Lei 8.666/93 fica prorrogada a vigência desta avença, passando a
mesma a vigorar no período de 04/02/2022 à 31/12/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE
UNIDADE/ÓRGÃO: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO / ATIVIDADE: 8.244.6.4.020 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE
COMBATE AO COVID-19
8.244.6.2.031 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
009 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020
SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO: R$ 10.920,00 (Dez mil novecentos e vinte reais).

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo
Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 11.514.691/0001-68
Avenida Leonício Ferreira Santos, s/n - Centro
Capim Grosso - Bahia
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma.

Capim Grosso - Bahia, 03 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

HOSANA SILVA FERREIRA
SECRETÁRIA M. DE ASS. SOCIAL
CONTRATANTE

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
CNPJ sob n.º 32.666.174/0001-84
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: _______________________
CPF: _________________________________
TESTEMUNHA 2: ________________________
CPF:__________________________________
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01
TERMO ADITIVO Nº S005/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº S112/2021 FIRMADO
PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO/BAHIA E A
EMPRESA LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO-BAHIA, situada na Praça 09 de Maio, S/N, Nova Morada, Capim
Grosso – Bahia, inscrito no CNPJ nº 13.230.982/0001-50, neste ato devidamente representado pelo Prefeito
Municipal o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
GROSSO, com sede a Rua Luiz Gonzaga, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob
número 11.390.971/0001-01, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE COSTA
RIOS, doravante denominado abreviadamente CONTRATANTE e a empresa LMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.309.026/0001-77, com sede a Avenida Luis
Eduardo Magalhaes, 817, Oliveira – Capim Grosso – Bahia, neste ato representado por Luiz Carlos de Oliveira
Bispo, inscrito no CPF: 860.338.595-53, doravante denominada CONTRATADA, ajustam a celebração do
presente Termo Aditivo ao Contrato n.º S112/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 15 de
fevereiro de 2021, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e saldo remanescente do contrato n.º S112/2021, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,
MATERIAIS DE PENSO, INJETÁVEIS E SANEANTES, conforme Processo Administrativo nº S040/2021 e Pregão
Eletrônico nº S003/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
De acordo o art. 57, da Lei 8.666/93 fica prorrogada a vigência desta avença, passando a mesma a vigorar no
período de 15/02/2022 a 14/04/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE
UNIDADE/ÓRGÃO: 020501 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE
PROJETO / ATIVIDADE: 10.302.5.2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
10.303.5.2.025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10.301.5.2.027 - ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE(S): 002 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15%
014 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO: R$ 547.551,37 (Quinhentos e quarenta e sete mil quinhentos e
cinquenta e um reais e trinta e sete centavos)
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não
colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
Capim Grosso - Bahia, 14 de fevereiro de 2022.

LEIDE COSTA RIOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ SOB N.º 04.309.026/0001-77
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ____________________

TESTEMUNHA 2: ______________________

CPF: _____________________________

CPF: _______________________________
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01
TERMO ADITIVO Nº S003/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº S115/2021 FIRMADO
PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO/BAHIA E A
EMPRESA MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, DE
HIGIENE E TRANSPORTES LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO-BAHIA, situada na Praça 09 de Maio, S/N, Nova Morada, Capim
Grosso – Bahia, inscrito no CNPJ nº 13.230.982/0001-50, neste ato devidamente representado pelo Prefeito
Municipal o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
GROSSO, com sede a Rua Luiz Gonzaga, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob
número 11.390.971/0001-01, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE COSTA
RIOS, doravante denominado abreviadamente CONTRATANTE e a empresa MEDISIL COMERCIAL
FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ nº 96.827.563/0001-27,
com sede a Rua da Bolívia, nº 223, Quadra P, Galpão 2, Granjas Rurais, Presidente Vargas, Salvador – Bahia,
neste ato representado pelo Sr. Ivan Correia da Silva, inscrito no CPF: 232.180.105-00, doravante denominada
CONTRATADA, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º S115/2021, celebrado pelas
partes aqui qualificadas em 15 de fevereiro de 2021, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e saldo remanescente do contrato n.º S115/2021, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,
MATERIAIS DE PENSO, INJETÁVEIS E SANEANTES, conforme Processo Administrativo nº S040/2021 e Pregão
Eletrônico nº S003/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
De acordo o art. 57, da Lei 8.666/93 fica prorrogada a vigência desta avença, passando a mesma a vigorar no
período de 15/02/2022 a 15/03/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE
UNIDADE/ÓRGÃO: 020501 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE
PROJETO / ATIVIDADE: 10.302.5.2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
10.303.5.2.025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10.301.5.2.027 - ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE(S): 002 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15%
014 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO: R$ 356.899,66 (Trezentos e cinquenta e seis mil oitocentos e noventa
e nove reais e sessenta e seis centavos)
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não
colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
Capim Grosso - Bahia, 14 de fevereiro de 2022.

LEIDE COSTA RIOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR,
DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA
CNPJ SOB N.º 96.827.563/0001-27
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ____________________

TESTEMUNHA 2: ______________________

CPF: _____________________________

CPF: _______________________________
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

TERMO ADITIVO Nº 015.1/2022
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
073/2021 FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE CAPIM
GROSSO/BAHIA E A EMPRESA KAKASOM COMERCIO
E SERVIÇO AUTOMOTIVOS EIRELI.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada,
Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE
CARVALHO, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa KAKASOM COMERCIO E
SERVIÇO AUTOMOTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 11.690.239/0001-57, situada à
Av. Ayrton Senna, nº 78, Oliveira, Capim Grosso - Bahia, neste ato representado por Carlos
Henrique Gomes do Nascimento, inscrito no CPF nº 624.016.614-68, doravante denominada
CONTRATADA, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 073/2021,
celebrado pelas partes aqui qualificadas em 10 de fevereiro de 2021, nos seguintes
termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e saldo remanescente do contrato n.º
073/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS
DE REFORMA, DUBLAGEM E FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, conforme Processo Administrativo nº 016/2021 e Pregão
Eletrônico nº 002/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
De acordo o art. 57, da Lei 8.666/93 fica prorrogada a vigência desta avença, passando a
mesma a vigorar no período de 11/02/2022 à 11/02/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE
UNIDADE/ÓRGÃO: 020101 - GABINETE DO PREFEITO
PROJETO/ATIVIDADE: 4.122.2.2.004 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE(S): 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE/ÓRGÃO: 02.02.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 4.122.2.2.007 – GERENCIAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE(S): 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

MODERNIZAÇÃO

DA

UNIDADE/ÓRGÃO: 020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
PROJETO/ATIVIDADE: 4.122.9.2.046 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE(S): 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
042 – ROYALTIES/FEEP/CFRM
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

UNIDADE/ÓRGÃO: 020701 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS E
URBANISMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE(S): 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE/ÓRGÃO: 020801 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 20.605.7.2.045 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE(S): 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO: R$ 163.213,41 (Cento e sessenta e três mil
duzentos e treze reais e quarenta e um centavos).
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo
Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma.
Capim Grosso - Bahia, 10 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

KAKASOM COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ sob n.º 11.690.239/0001-57
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ______________________
CPF: _______________________________
TESTEMUNHA 2: ______________________
CPF: _______________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso - Bahia
TERMO ADITIVO Nº 015.2/2022
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
074/2021
FIRMADO
PELA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BAHIA
E A EMPRESA KAKASOM COMERCIO E SERVIÇO
AUTOMOTIVOS EIRELI.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada,
Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE
CARVALHO, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, com
sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob
número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Educação a Sra. NEUMÁRIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a
empresa KAKASOM COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º
11.690.239/0001-57, situada à Av. Ayrton Senna, nº 78, Oliveira, Capim Grosso - Bahia,
neste ato representado por Carlos Henrique Gomes do Nascimento, inscrito no CPF nº
624.016.614-68, doravante denominada CONTRATADA, ajustam a celebração do presente
Termo Aditivo ao Contrato n.º 074/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 10
de fevereiro de 2021, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e saldo remanescente do contrato n.º
074/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS
DE REFORMA, DUBLAGEM E FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, conforme Processo Administrativo nº 016/2021 e Pregão
Eletrônico nº 002/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
De acordo o art. 57, da Lei 8.666/93 fica prorrogada a vigência desta avença, passando a
mesma a vigorar no período de 11/02/2022 à 11/02/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE
UNIDADE/ÓRGÃO: 02.04.01 – FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE(S): 001 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
004 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
015 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE(S): 019 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO: R$ 123.933,99 (Cento e vinte e três mil novecentos
e trinta e três reais e noventa e nove centavos).
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso - Bahia
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo
Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma.
Capim Grosso - Bahia, 10 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

NEUMÁRIA GOMES DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

KAKASOM COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ sob n.º 11.690.239/0001-57
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ______________________
CPF: _______________________________
TESTEMUNHA 2: ______________________
CPF: _______________________________
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 11.390.971/0001-01
Rua Luiz Gonzaga – Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
TERMO ADITIVO Nº S002.1/2022
SEGUNDO
S095/2021
SAÚDE DE
KAKASOM
EIRELI.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
FIRMADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE
CAPIM GROSSO/BAHIA E A EMPRESA
COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS

O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada,
Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE
CARVALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO, com sede a Rua
Luiz Gonzaga, s/n, Novo Horizonte – Capim Grosso – Ba, inscrito no CNPJ sob o número
11.390.971/0001-01, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde a Sra.
LEIDE COSTA RIOS, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa KAKASOM
COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 11.690.239/000157, situada à Av. Ayrton Senna, nº 78, Oliveira, Capim Grosso - Bahia, neste ato
representado por Carlos Henrique Gomes do Nascimento, inscrito no CPF nº 624.016.61468, doravante denominada CONTRATADA, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo
ao Contrato n.º S095/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 10 de fevereiro de
2021, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e saldo remanescente do contrato n.º
S095/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS
DE REFORMA, DUBLAGEM E FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, conforme Processo Administrativo nº 016/2021 e Pregão
Eletrônico nº 002/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
De acordo o art. 57, da Lei 8.666/93 fica prorrogada a vigência desta avença, passando a
mesma a vigorar no período de 11/02/2022 à 11/02/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E SALDO REMANESCENTE
UNIDADE: 02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.5.2.023 – ATENÇÃO BÁSICA DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 002 – REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE 15%
014 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO: R$ 33.285,40 (Trinta e três mil duzentos e oitenta
e cinco reais e quarenta centavos).
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 11.390.971/0001-01
Rua Luiz Gonzaga – Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo
Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma.
Capim Grosso - Bahia, 10 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

LEIDE COSTA RIOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

KAKASOM COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ sob n.º 11.690.239/0001-57
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ______________________
CPF: _______________________________
TESTEMUNHA 2: ______________________
CPF: _______________________________
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50
TERMO ADITIVO Nº 023/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2021 FIRMADO
PELO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BAHIA E A EMPRESA LTH
CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de
Maio, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante
denominada CONTRATANTE e a empresa LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o número 35.850.029/0001-47, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 620, Sala
3305, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, neste ato representado por Luthi Eça Menezes Monteiro,
inscrito no CPF: 025.143.805-88, doravante denominado CONTRATADA, ajustam a celebração do
presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 097/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 26 de
fevereiro de 2021, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e valor do contrato n.º 097/2021, cujo objeto é a
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, conforme processo administrativo nº 036/2021 e
Pregão Presencial nº 002/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VALOR
De acordo o art. 57, II da Lei 8.666/93 fica prorrogada a vigência desta avença, passando a mesma a
vigorar no período de 25/02/2022 á 25/02/2023.
Valor: R$ 46.080,00 (Quarenta e seis mil e oitenta reais), para o período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
UNIDADE:020701 SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA
FONTE DE RECURSOS: 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não
colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.
Capim Grosso - Bahia, 25 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 35.850.029/0001-47
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ____________________
CPF: _____________________________

TESTEMUNHA 2: _____________________
CPF: ______________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
TERMO ADITIVO Nº 024/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2021 FIRMADO PELA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BAHIA E A
EMPRESA LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba,
inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação
a Sra. NEUMÁRIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa LTH CONSULTORIA E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 35.850.029/0001-47, com sede na Avenida
Tancredo Neves, nº 620, Sala 3305, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, neste ato representado por Luthi Eça
Menezes Monteiro, inscrito no CPF: 025.143.805-88, doravante denominado CONTRATADA, ajustam a celebração
do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 098/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 26 de
fevereiro de 2021, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e valor do contrato n.º 098/2021, cujo objeto é a
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO - BA, conforme processo administrativo nº 036/2021 e Pregão Presencial nº 002/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VALOR
De acordo o art. 57, II da Lei 8.666/93 fica prorrogada a vigência desta avença, passando a mesma a vigorar no
período de 25/02/2022 á 25/02/2023.
Valor: R$ 34.560,00 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta reais), para o período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 001 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam
com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.
Capim Grosso - Bahia, 25 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

NEUMÁRIA GOMES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
TESTEMUNHA 1: ____________________
CPF: _____________________________

LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 35.850.029/0001-47
CONTRATADA
TESTEMUNHA 2: _____________________
CPF: ______________________________

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 18

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 11.390.971/0001-01
Rua Luiz Gonzaga – Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
TERMO ADITIVO Nº S008/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº S124/2021 FIRMADO PELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO/BAHIA E A EMPRESA
LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
GROSSO, com sede a Rua Luiz Gonzaga, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número
11.390.971/0001-01, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE COSTA RIOS,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o número 35.850.029/0001-47, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 620, Sala 3305,
Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, neste ato representado por Luthi Eça Menezes Monteiro, inscrito no CPF:
025.143.805-88, doravante denominado CONTRATADA, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao
Contrato n.º S124/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 26 de fevereiro de 2021, nos seguintes
termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e valor do contrato n.º S124/2021, cujo objeto é a
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO - BA, conforme processo administrativo nº 036/2021 e Pregão Presencial nº 002/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VALOR
De acordo o art. 57, II da Lei 8.666/93 fica prorrogada a vigência desta avença, passando a mesma a vigorar no
período de 25/02/2022 á 25/02/2023.
Valor: R$ 34.560,00 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta reais), para o período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
UNIDADE: 020501 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.5.2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 002 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15%
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam
com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.
Capim Grosso - Bahia, 25 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

LEIDE COSTA RIOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE
TESTEMUNHA 1: ____________________
CPF: _____________________________

LTH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 35.850.029/0001-47
CONTRATADA
TESTEMUNHA 2: _____________________
CPF: ______________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 092/2022
Proc. Adm. nº 073/2022
Inexigibilidade nº 048/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Nove de Maio, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Sivaldo Rios de Carvalho, através da SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária
Municipal de Educação, a Sra. Neumária Gomes da Silva, doravante denominado abreviadamente
CONTRATANTE e a CLINICA RECRIAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 25.102.927/0001-63, com sede
na Rua Deputado Rocha Pires, s/n, Oliveira, na cidade de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado por
Roevelim Oliveira Carneiro, inscrita no CPF nº 053.286.425-54 e Documento de Identidade nº 1581039042
SSP/BA, doravante denominado CONTRATADA, resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei
8.666/93, firmar o presente contrato que será regido pelas cláusulas abaixo:
CLÁUSULA I – OBJETO – CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO E
TRATAMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA, VISANDO OFERECER
TERAPIAS QUE ESTIMULEM A REABILITAÇÃO COGNITIVA, NATAÇÃO ADAPTADA E HABILIDADES
PEDAGÓGICAS AOS PACIENTES AUTISTAS NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA, conforme
especificações a seguir:
 Reabilitação cognitiva;
 Estimulação de atividades pedagógicas;
 Estimulação de atividades de autonomia e independência;
 Atendimentos grupais;
 Acolhimento e grupo de família e cuidadores;
 Acompanhamento das evoluções.
CLÁUSULA II – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contrato ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 e os serviços contratados serão
executados pelo CONTRATADO, ficando desde já a CONTRATANTE, obrigada a fornecer todos os elementos
necessários ao seu fiel cumprimento.
As terapias, serão ofertadas numa carga horária mínima de 02 a 03 horas semanais, dependendo da
necessidade do paciente, para o desenvolvimento dos programas curriculares dos pacientes.
CLÁUSULA III – DO PREÇO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA a quantia global estimada de R$ 211.512,00 (duzentos e onze mil quinhentos e doze reais),
correspondente a 70 vagas, para a reabilitação cognitiva, natação adaptada e estimulação de habilidade
pedagógicas, no valor de R$ 251,80 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) cada, totalizando R$
17.626,00 (Dezessete mil seiscentos e vinte e seis reais) mensal, para o período de 12 (doze) meses.
Fica estipulado que a composição do preço deste contrato será de 50% para cobrir gastos com
pessoal da Contratada e de 50% para cobrir os gastos com insumos para prestação dos serviços. Tais
índices podem ser alterados desde que na proporção os gastos com pessoal da Contratada seja inferior
ao determinado anteriormente.
Todos os demais tributos incidentes sobre a presente contratação serão de responsabilidade do
CONTRATADO.
CLÁUSULA IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) A CONTRATADA, ao final de cada mês, emitirá boletim de freqüência dos serviços executados,
tomando-se por base os preços ora pactuados, cuja o original será remetida à CONTRATANTE.
b) Os valores pactuados serão reajustados a cada ano, utilizando-se o INPC – FGV, ou índice que
vier a substituir, salvo se houver incremento de novas tarefas designadas pelos Órgãos de fiscalização, em
qualquer esfera de governo, oportunidade em que as partes em comum acordo definirão as novas bases, a
qualquer tempo durante a vigência do contrato.
CLÁUSULA V - DOS PRAZOS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO
O prazo para execução dos serviços será pelo período de 01/02/2022 a 31/01/2023, podendo,
entretanto, ser prorrogada, desde que não haja manifestação em contrário de quaisquer das partes, nos termos
do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.3.2.022 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 001 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
019 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA VII – DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E PENALIDADE
PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo não
cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O descumprimento, pela
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CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
contratada, de quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no presente instrumento ensejará a aplicação,
pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:
I - Advertência;
II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo período de
até 24 meses;
III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte deste, calculada
sobre o valor correspondente;
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços;
V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações estabelecidas
pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado;
VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA VIII - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE
I - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II e alíneas
deste artigo 65, da Lei 8.666/93.
II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contrato, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei
8.666/93.
III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as
normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da
Lei 8.666/93.
IV - Obrigar a Contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos serviços.
V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art. 7° da Lei 8.666/93.
VI - Responsabilizar a Contratada pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 “caput” da Lei 8.666/93).
VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
Contrato ou restringir a regularização.
VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executando em
desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93.
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IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93.
X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato, implicará nas
conseqüências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93.
CLÁUSULA IX - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA
I - Em caso de rescisão, com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja
culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:
a)

devolução de garantia se for o caso;

b)

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

c)

pagamento do custo da desmobilização.

II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou
compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei
8.666/93.
III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que seja
normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93.
IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato,
o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93.
V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a data em
que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 § único, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA X – DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
I - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente Contrato poderá ser
rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei.
II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do referido diploma legal, ensejará
sua rescisão, com as seguintes conseqüências contratuais:
a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;
b) Execução da garantia contratual, se houver;
III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
CLÁUSULA XI – DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
O presente contrato e regido pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e os casos omissos serão
regulamentados pela legislação específica.
Aplica-se ao presente contrato as normas da Lei 8.666/93 e da Legislação aplicável, subsidiariamente,
especialmente as do Código Civil Brasileiro.
Este contrato está vinculado ao Termo de Inexigibilidade de licitação, na forma prevista no art. 55, XI,
c/c os arts. 13, e 25, II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA XII – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da Bahia, como único, para dirimir
quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por mais especial que
seja.
E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença das
testemunhas abaixo assinadas em 04 (quatro) vias de igual forma e teor.

Capim Grosso - Bahia, 01 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

NEUMÁRIA GOMES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

CLINICA RECRIAR LTDA
CNPJ sob o nº 25.102.927/0001-63
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
______________________________
NOME:
CPF N.º
______________________________
NOME:
CPF N.º
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 092/2022. Processo Administrativo: Nº 073/2022. Licitação por Inexigibilidade nº 048/2022.
Contratante: Secretaria Municipal de Educação de Capim Grosso - Bahia. Contratado: CLINICA RECRIAR
LTDA, inscrito no CNPJ sob o número 25.102.927/0001-63. Objeto: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA
ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA - TEA, VISANDO OFERECER TERAPIAS QUE ESTIMULEM A REABILITAÇÃO COGNITIVA,
NATAÇÃO ADAPTADA E HABILIDADES PEDAGÓGICAS AOS PACIENTES AUTISTAS NO MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO/BA. Crédito Orçamentário: 02.04.01 / 12.361.3.2.014/ 12.361.3.2.022 / 3.3.9.0.39.00 / 001
/019. Assinatura: 01/02/2022. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Valor: R$ 211.512,00 (duzentos e onze mil
quinhentos e doze reais). NEUMÁRIA GOMES DA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 11.390.971/0001-01
Rua Luiz Gonzaga – Novo Horizonte
Capim Grosso - Bahia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº S073/2022
Proc. Adm. nº S024/2022
Inexigibilidade nº S062/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Nove de Maio, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Sivaldo Rios de Carvalho, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.390.971/0001-01, com sede na Rua Luiz Gonzaga, S/N, Novo
Horizonte, Capim Grosso - Bahia, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Leide
Costa Rios, doravante denominado abreviadamente CONTRATANTE e a CLINICA RECRIAR LTDA, inscrita no
CNPJ sob o número 25.102.927/0001-63, com sede na Rua Deputado Rocha Pires, s/n, Oliveira, na cidade de
Capim Grosso - Bahia, neste ato representado por Roevelim Oliveira Carneiro, inscrita no CPF nº 053.286.42554 e Documento de Identidade nº 1581039042 SSP/BA, doravante denominado CONTRATADA, resolvem de
comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o presente contrato que será regido pelas
cláusulas abaixo:
CLÁUSULA I – OBJETO – CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTOS CLÍNICOS E
PSICOTERAPÊUTICOS, COM ESPECIALIDADE NO TRATAMENTO AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA - TEA, VISANDO OFERECER TERAPIA COMPORTAMENTAL PARA ESTIMULAÇÃO
DE COMUNICAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO AOS PACIENTES AUTISTAS NO MUNICÍPIO DE CAPIM
GROSSO/BA, conforme especificações a seguir:
 Realização de avaliações comportamentais;
 Construção do Plano Terapêutico Singular (PTS);
 Atendimento Individualizado;
 Atendimentos grupais;
 Acolhimento e grupo de família e cuidadores;
 Acompanhamento das evoluções.
CLÁUSULA II – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contrato ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 e os serviços contratados serão
executados pelo CONTRATADO, ficando desde já a CONTRATANTE, obrigada a fornecer todos os elementos
necessários ao seu fiel cumprimento.
As terapias comportamentais, serão ofertadas numa carga horária mínima de 02 a 03 horas semanais,
dependendo da necessidade do paciente, para o desenvolvimento dos programas curriculares dos pacientes.
CLÁUSULA III – DO PREÇO

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 27

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 11.390.971/0001-01
Rua Luiz Gonzaga – Novo Horizonte
Capim Grosso - Bahia

Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA a quantia global estimada de R$ 141.002,40 (Cento e quarenta e um mil, dois reais e
quarenta centavos), correspondente a 70 vagas para realização de terapias comportamentais para estimulação
de comunicação e socialização no valor de R$ 167,86 (Cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
cada, totalizando R$ 11.750,20 (Onze mil setecentos e cinquenta reais e vinte centavos) mensal, para o período
de 12 (doze) meses.
Fica estipulado que a composição do preço deste contrato será de 50% para cobrir gastos com
pessoal da Contratada e de 50% para cobrir os gastos com insumos para prestação dos serviços. Tais
índices podem ser alterados desde que na proporção os gastos com pessoal da Contratada seja inferior
ao determinado anteriormente.
Todos os demais tributos incidentes sobre a presente contratação serão de responsabilidade do
CONTRATADO.
CLÁUSULA IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) A CONTRATADA, ao final de cada mês, emitirá boletim de freqüência dos serviços executados,
tomando-se por base os preços ora pactuados, cuja o original será remetida à CONTRATANTE.
b) Os valores pactuados serão reajustados a cada ano, utilizando-se o INPC – FGV, ou índice que
vier a substituir, salvo se houver incremento de novas tarefas designadas pelos Órgãos de fiscalização, em
qualquer esfera de governo, oportunidade em que as partes em comum acordo definirão as novas bases, a
qualquer tempo durante a vigência do contrato.
CLÁUSULA V - DOS PRAZOS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO
O prazo para execução dos serviços será pelo período de 01/02/2022 a 31/01/2023, podendo,
entretanto, ser prorrogada, desde que não haja manifestação em contrário de quaisquer das partes, nos termos
do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE
PROJETO: 10.302.5.2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
FONTE: 002 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE 15%
014 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA VII – DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E PENALIDADE
PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo não
cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O descumprimento, pela
contratada, de quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no presente instrumento ensejará a aplicação,
pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:
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I - Advertência;
II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo período de
até 24 meses;
III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte deste, calculada
sobre o valor correspondente;
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços;
V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações estabelecidas
pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado;
VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA VIII - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE
I - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II e alíneas
deste artigo 65, da Lei 8.666/93.
II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contrato, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei
8.666/93.
III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as
normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da
Lei 8.666/93.
IV - Obrigar a Contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos serviços.
V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art. 7° da Lei 8.666/93.
VI - Responsabilizar a Contratada pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 “caput” da Lei 8.666/93).
VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
Contrato ou restringir a regularização.
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VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executando em
desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93.
IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93.
X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato, implicará nas
conseqüências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93.
CLÁUSULA IX - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA
I - Em caso de rescisão, com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja
culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:
a)

devolução de garantia se for o caso;

b)

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

c)

pagamento do custo da desmobilização.

II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou
compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei
8.666/93.
III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que seja
normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93.
IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato,
o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93.
V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a data em
que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 § único, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA X – DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
I - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente Contrato poderá ser
rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei.
II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do referido diploma legal, ensejará
sua rescisão, com as seguintes conseqüências contratuais:
a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;
b) Execução da garantia contratual, se houver;
III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
CLÁUSULA XI – DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
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O presente contrato e regido pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e os casos omissos serão
regulamentados pela legislação específica.
Aplica-se ao presente contrato as normas da Lei 8.666/93 e da Legislação aplicável, subsidiariamente,
especialmente as do Código Civil Brasileiro.
Este contrato está vinculado ao Termo de Inexigibilidade de licitação, na forma prevista no art. 55, XI,
c/c os arts. 13, e 25, II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA XII – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da Bahia, como único, para dirimir
quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por mais especial que
seja.
E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença das
testemunhas abaixo assinadas em 04 (quatro) vias de igual forma e teor.
Capim Grosso - Bahia, 01 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
LEIDE COSTA RIOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

CLINICA RECRIAR LTDA
CNPJ sob o nº 25.102.927/0001-63
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
______________________________
NOME:
CPF N.º
__________________________________
NOME:
CPF N.º
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EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº S073/2022. Processo Administrativo: Nº S024/2022. Licitação por Inexigibilidade nº S062/2022.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso - Bahia. Contratado: CLINICA RECRIAR LTDA,
inscrito no CNPJ sob o número 25.102.927/0001-63. Objeto: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA
EM ATENDIMENTOS CLÍNICOS E PSICOTERAPÊUTICOS, COM ESPECIALIDADE NO TRATAMENTO AS
PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA, VISANDO OFERECER TERAPIA
COMPORTAMENTAL PARA ESTIMULAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO AOS PACIENTES
AUTISTAS NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA. Crédito Orçamentário: 02.05.01 / 10.302.5.2.023 /
3.3.9.0.39.00 / 002 / 014. Assinatura: 01/02/2022. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Valor: R$ 141.002,40
(Cento e quarenta e um mil, dois reais e quarenta centavos). LEIDE COSTA RIOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO
AV. LEONICIO FERREIRA SANTOS, Nº. 28 – CEP: 44695-000
CENTRO – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.514.691/0001-68

Proc. Adm. nº. 082/2022
Dispensa de Licitação nº. 029/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nº 098/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a
Praça 09 de Maio, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número
13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sra. JOSÉ SIVALDO RIOS
DE CARVALHO, através do FUNDO MUNICÍPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM
GROSSO - BAHIA, situado na Avenida Leonício Ferreira Santos, 28 - Centro, Capim Grosso –
Bahia, inscrito no CNPJ/MF n. 11.514.691/0001-68, neste ato devidamente representado pela
Secretária Municipal de Assistência Social Srª. HOSANA SILVA FERREIRA, doravante
denominado abreviadamente CONTRATANTE e do outro lado a empresa FERNANDO
ROSENDO PERES JUNIOR, inscrita no CNPJ: 14.290.921/0001-40, situada na Rua Gonçalo
Ibanhez, nº 635, Centro, Birigui - SP, neste ato representado pelo Sr. Fernando Rosendo Peres Junior,
inscrito no CPF: 406.111.928-10 e Carteira de Identidade: 41390979 SSP/SP, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o
presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1 – O objeto do presente contrato visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, VISANDO ATENDER AS
DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, conforme
Processo Administrativo nº 082/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E CONDIÇÕES PAGAMENTO:
2.1 – Este Contrato tem o valor global de R$ 8.567,85 (Oito mil quinhentos e sessenta e sete reais
e oitenta e cinco centavos), conforme quantidades abaixo descriminadas.
Itens

Descrição do Produto

1. Painel Psicomotor alt 92 cm - larg. 1,37 m
2.
3.
4.
5.

Quebra cabeça silábico (com 36 peças) –
tam. 26,2 x 11,3 x 2,8cm
Centro de Atividades – (2 -08) – alt. 97 cm.
– larg. 50 cm x 50 cm
Kit Armado – comp. 28cm – larg. 25cm
com 06 peças
Montanha Russa grande – 34 x 42 x 34 cm

6. Palhaço bocão 5 pçs 40 x 6 x 0,3 cm
Túnel Lúdico Centopeia Lig Lig com 04
7.
Módulos – alt. 1,08 – larg. 1,20

Unidade Quant.

Valor
Unit.
R$
1.232,00

Valor Total

UND.

1

UND.

15

R$ 78,00

UND.

1

R$ 492,00

UND.

1

R$ 522,00

UND.

1

R$ 179,00

R$ 179,00

UND.

15

R$ 675,00

UND.

1

R$ 45,00
R$
2.300,00

R$ 1.232,00
R$ 1.170,00
R$ 492,00
R$ 522,00

R$ 2.300,00
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Lixeira Lápis – Plástico Alto Impacto –
cap. 80L – alt. 90cm
Gangorra Crocodilo – alt. 47 cm – larg. 40
9.
cm – comp. 1,52m
Livro – Almanaque COVID – 19 Dr.
10.
Duverde
11. Sacola Multi Idéias em Plástico
8.

12. Sacola Monte e Desmonte em Plástico

UND.

1

R$ 585,00

UND.

1

R$ 425,00

UND.

15

R$ 29,90

UND.

1

R$ 283,85

UND.

1

R$ 255,50

Total:

R$ 585,00
R$ 425,00
R$ 448,50
R$ 283,85
R$ 255,50
R$ 8.567,85

2.2 - Deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da Contratante por força das disposições
legais pertinentes.
2.3 - O CONTRATADO, deverá emitir, notas fiscais dos objetos fornecidos, tomando-se por base
os preços ora pactuados, cujo o original será remetida à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA:
3.1 – A execução do presente Contrato início em 04 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS:
4.1 - As despesas deste contrato serão oriundas da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE: 8.244.6.2.059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE DE RECURSOS: 029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
CLÁUSULA QUINTA - DO CONTRATO
5.1 – Este contrato será regido e, especialmente nos casos omissos, pelas normas da Lei Federal nº
8.666 – de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
5.2 – Este contrato fica atrelado a Dispensa de Licitação nº 029/2022, na forma prevista do art. 24
II , da lei 8666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS E PENALIDADES:
6.1 – Pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, se sujeita o CONTRATADO
às penalidades previstas no CAPUT do art. 86 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
6.2 – Pela inexecução total ou parcial e descumprimento de quaisquer cláusulas, alíneas e itens deste
contrato, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções
previstas nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, além de multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor especificado na cláusula segunda, item 2.1.
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CLÁUSULA SETIMA – EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – O presente Contrato extinguir-se-á pela implementação do seu termo final cabendo à
CONTRATANTE, se necessário e por conveniência executar ou não a quantidade e especificado na
Cláusula Segunda, e poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou
obrigações pactuadas, e especialmente pela ocorrência da hipótese previstas nos Artigos 77 a 78 da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujos dispositivos o CONTRATANTE declara
conhece, submetendo-se, irrestritamente, e todas as determinações instituídas.
CLÁUSULA OITAVA – FORO
8.1 - Assim, pôr se acharem justos e contratados firma o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e
para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se a fazê-lo sempre
bom, firme e valioso, pôr si, herdeiros e sucessores, elegendo o foro desta Comarca de Capim Grosso
– Bahia, como o competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste pacto.
CAPIM GROSSO – BA. 04 de fevereiro de 2022.

__________________________________________
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal de Capim Grosso/BA
Contratante

________________________________________
HOSANA SILVA FERREIRA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Contratante

___________________________________________
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR
CNPJ: 14.290.921/0001-40
Contratado

TESTEMUNHAS:
1) ______________________________________
CPF: _________________________________
2) ______________________________________
CPF:__________________________________
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RUA LUIZ GONZAGA, S/N, CEP: 44695-000
NOVA HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 28.941.344/0001-14
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE E A ACQVQ, PARA OS FINS
QUE ESPECIFICA.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
09 de Maio, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, por
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
situado na Rua Luiz Gonzaga, s/n, Novo Horizonte, Capim Grosso – Bahia, inscrito no CNPJ n.
28.941.344/0001-14, neste ato devidamente representado pela Gestora a Srª. HOSANA SILVA
FERREIRA, e a ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA
QUEIMADA – ACQVQ, inscrita no CNPJ/CPF nº. 14.670.353/0001-03, estabelecida na Comunidade
Várzea Queimada, S/N, Zona Rural, no município de Caém - BA, representada neste ato pelo Sr.
Albertino Jesus dos Santos, portador da cédula de identidade RG Nº 16614983-70 SSP/BA, inscrito no
Cadastro de Pessoa Física sob o Nº 975.762.635-04, resolvem celebrar o presente Termo de
Colaboração, oriundo da Dispensa de Chamamento Público nº 027/2022, tendo em vista o que consta
do Processo nº 074/2022 e em observância às disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
demais legislações aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente termo de colaboração com organização da sociedade civil (OSC), em regime
de mútua cooperação com a Administração Pública, consiste na ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE
PROJETO DE PROTEÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS TENDO
COMO BASE A EDUCAÇÃO E A CULTURA COMO UM MEIO DE INSTRUMENTALIZAR
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CENÁRIO DE ENFRENTAMENTO ÀS DESIGUALDADES E
ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS, NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO
2.1 - Para o alcance do objeto pactuado os partícipes se obrigam a cumprir o plano de trabalho, parte
integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração, bem como toda documentação técnica
que dele resulte, independentemente de transcrição.
2.1.1 – Fazem parte integrante deste contrato os seguintes anexos:
I.
Projeto básico;
II.
Plano de Ação;
III.
Metas quantitativas e Qualitativas;
IV.
Quadro Orçamentário Analítico – Planilha de Custo;
V.
Quadro detalhado de Despesa de Pessoal.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – Os ajustes no plano de trabalho serão formalizados por certidão de
apostilamento, exceto quando coincidirem com alguma hipótese de termo aditivo, caso em que deverão
ser formalizados por aditamento ao termo de colaboração, sendo vedada a alteração do objeto da
parceria.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA
3.1 - O presente Termo de Colaboração terá vigência de 07 (sete) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade reconhecida pelas
partes e obedecendo à legislação vigente.
3.2 - As partes poderão alterar o presente instrumento através de termo aditivo, sendo lícita a inclusão
de novas cláusulas e condições, observadas as regras previstas em legislação específica, desde que não
seja modificado o seu objeto.
3.3 - A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Município, a ser providenciada pela Administração Pública até 20 (vinte) dias após a assinatura deste
Termo.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - Para a execução do presente instrumento o MUNICÍPIO repassará a importância global estimado
em R$ 9.391,00 (Nove mil trezentos e noventa e um reais), mediante a aferição da execução do objeto.
4.2 - A liberação dos recursos financeiros de que trata esta Cláusula obedecerá ao cronograma de
desembolso previsto no plano de trabalho e guardará consonância com as metas, fases e etapas de
execução do objeto do instrumento.
4.3 - A liberação dos recursos se dará até o dia 10 (dez) de cada mês, por disponibilidade financeira,
sendo vedada a antecipação do pagamento, salvo em face de necessidade justificada pela ACQVQ e
acatada pelo município.
4.4 - Quando os recursos financeiros não forem imediatamente aplicados na sua finalidade serão
obrigatoriamente mantidos:
I - em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso
for igual ou superior a um mês;
II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada
em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
4.5 - Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser aplicados no objeto do presente
Termo de Colaboração, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos.
4.6 - Para recebimento de cada parcela dos recursos a ACQVQ deverá estar em situação regular com a
execução do plano de trabalho e prestação de contas mensal, no que lhe couber.
4.7 - As despesas decorrentes do presente Termo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, à
conta do elemento de despesa, em decorrência da seguinte programação:
UNIDADE: 020603 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROJETO ATIVIDADE: 8.243.14.2.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMADCA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 000 – REC. ORDINÁRIOS
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
O município compromete-se a:
5.1 - Realizar cooperação técnico-científica com a ACQVQ, liberando os recursos financeiros de acordo
com o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho.
5.2 - Avaliar, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das atividades concernentes à execução deste
Termo de Colaboração, na forma prevista no plano de trabalho, de acordo com a legislação vigente e
nos demais atos normativos aplicáveis.
5.3 - Emitir ofício a banco público, escolhido em comum acordo pelos partícipes, com solicitação de
abertura de conta bancária, isenta de tarifa, para o recebimento dos recursos financeiros de que trata este
Termo de Colaboração.
5.4 - Apreciar as solicitações apresentadas pela ACQVQ no curso da execução da parceria.
5.5 - Analisar e avaliar os relatórios produzidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação ao longo
da vigência contratual.
5.6 - Examinar a prestação de contas apresentada pela ACQVQ, conforme a legislação vigente.
5.7 - Franquear o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas com interesse direto ou
indireto na execução do objeto ou no acompanhamento e fiscalização deste Termo de Colaboração aos
locais, documentos e informações relacionados à execução do objeto.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ACQVQ
A ACQVQ compromete-se a:
6.1 - Executar os recursos repassados de acordo com o objeto do presente Termo de Colaboração,
conforme plano de trabalho, sendo vedada qualquer outra destinação.
6.2 - Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.
6.3 - Contratar equipe para gestão das atividades relacionadas ao objeto, bem como atuar no processo de
acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas.
6.4 - Prestar informações e esclarecimentos no que tange à gestão administrativa e financeira do Termo
de Colaboração, apresentando relatórios ou justificavas sempre que solicitado pelo município.
6.5 - Prestar contas dos recursos recebidos do município na forma especificada neste Termo de
Colaboração, mensalmente, conforme preconizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
da Bahia e Decreto n.º 7.423/2010 e zelar pelo cumprimento do disposto neste instrumento, na Lei
Nacional n° 13.019/2014, no seu regulamento e nos demais atos normativos aplicáveis.
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6.6 - Movimentar os recursos financeiros transferidos pelo município em conta corrente específica,
aberta para fins de operação deste Termo de Colaboração.
6.7 - Realizar a movimentação de recursos da parceria mediante transferência eletrônica sujeita a
identificação do beneficiário final e realizar pagamentos por crédito na conta bancária dos fornecedores
e prestadores de serviços, com uso de boleto bancário ou cheque nominal.
6.8 - No uso excepcional do pagamento em espécie garantir que as transações realizadas nesta
modalidade sejam objeto de prestação de contas específica, com apresentação de recibos de pagamento
e da justificativa para a operação nestes termos.
6.9 - Restituir recursos financeiros ao município quando incorrer nos casos previstos neste Termo, na
forma e nos prazos especificados.
6.10 - Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo regular pagamento de todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da parceria;
6.11 - Devolver à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os saldos financeiros existentes após o término da
parceria, inclusive os provenientes das receitas obtidas de aplicações financeiras, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomadas de contas especial;
6.12 - Permitir o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, do controle interno e do
Tribunal de Contas aos processos, aos documentos e às informações relacionadas à execução desta
parceria, bem como aos locais de execução do objeto;
6.13 - Manter arquivados em cópias físicas e virtuais os documentos relacionados ao presente Termo de
Colaboração pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de aprovação da prestação de contas final.
6.14 - Franquear o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas com interesse direto ou
indireto na execução do objeto ou no acompanhamento e fiscalização deste Termo de Colaboração aos
locais, documentos e informações relacionados à execução do objeto.
6.15 - Como serviços de adequação de espaço físico, a execução de obras voltadas à promoção de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas e idosas;
6.16 - Contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, manutenção, segurança de instalações
físicas, capacitação e treinamento, informática, design gráfico, desenvolvimento de softwares,
contabilidade, auditoria e assessoria jurídica;
6.17 - Outros tipos de despesa que se mostrarem indispensáveis para a execução do objeto.
6.18 - Com exceção dos compromissos assumidos pelo município neste instrumento, a ACQVQ
responsabilizar-se-á por todas as providências necessárias à adequada execução do objeto da parceria.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO
7.1 - Este Termo de colaboração poderá ser modificado, em suas cláusulas e condições, exceto quanto
ao seu objeto, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou por apostilamento, devendo o
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respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do seu término, observado o disposto na
Lei n. 13.019/2014.
7.2 - Será celebrado termo aditivo nas hipóteses de alteração do valor global da parceria e em outras
situações em que a alteração for indispensável para o atendimento do interesse público.
7.3 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará a publicação do extrato de termo aditivo no
Diário Oficial do Município de Capim Grosso - Bahia.
7.4 - Caso haja necessidade de termo aditivo com alteração do valor global da parceria, sua proposta
deve ser realizada com antecedência mínima de trintas dias, devendo os acréscimos ou supressões
atingir no máximo vinte e cinco por cento do valor global.
7.5 - O percentual poderá ser superior caso se configure situação excepcional em que o administrador
público ateste que a alteração é indispensável para o alcance do interesse público na execução da
parceria.
7.6 - Será editado termo de apostilamento pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quando necessária à
indicação de crédito orçamentário de exercícios futuros e quando a ACQVQ solicitar remanejamento de
recursos ou alteração de itens do plano de trabalho.
7.7 - O remanejamento de pequeno valor e a aplicação de rendimentos de ativos financeiros poderão ser
realizados pela ACQVQ no curso da parceria, com posterior comunicação à administração pública,
desde que em benefício da execução do objeto, observados os procedimentos e limites estabelecidos
pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA no ato normativo setorial, quando houver.
7.8 - Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da
parceria serão de titularidade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
7.9 - Os bens permanentes não poderão ser alienados, ressalvadas as previsões específicas deste
instrumento sobre os bens inservíveis e sobre as situações posteriores ao término da parceria.
7.10 - Sobre os bens permanentes de titularidade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, caso os bens da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA se tornem inservíveis antes do término da parceria, a ACQVQ
solicitará orientação sobre quais providências deve tomar, tendo em vista a legislação de administração
patrimonial de bens públicos.
7.11 - Após o término da parceria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA decidirá por uma das seguintes
hipóteses:
7.12 - A manutenção dos bens em sua propriedade, permanecendo a custódia sob responsabilidade da
ACQVQ até a retirada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta)
dias após o término da parceria;
7.13 - A doação dos bens à ACQVQ, caso não sejam necessários para assegurar a continuidade do
objeto pactuado por execução direta ou por celebração de nova parceria com outra entidade,
permanecendo a custódia sob responsabilidade da ACQVQ;
ou
7.14 - A doação dos bens a terceiros, desde que para fins de interesse social, permanecendo a custódia
sob responsabilidade da ACQVQ parceira até sua retirada, que deverá ocorrer até 30 (trinta) dias após a
edição do ato da doação.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS, CONTRATAÇÕES E DESPESAS
8.1 - A ACQVQ observará os princípios da impessoalidade, moralidade, economicidade e da busca
permanente de qualidade e durabilidade, adotando, sempre que possível, métodos semelhantes aos
usualmente empregados pela Administração Pública para realização de compras e contratações de bens
e serviços.
8.2 - A ACQVQ fica obrigada a inserir cláusula nos contratos celebrados com terceiros que permita
acesso dos servidores do município, bem como dos órgãos de controle, aos documentos de regularidade
fiscal pertinentes ao dispêndio de recursos vinculados ao convênio.
8.3 - Poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:
8.3.1 - Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, compreendendo
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais
encargos sociais e trabalhistas, alusivas ao período de vigência da parceria, conforme previsto
no plano de trabalho.
8.3.2 - Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a
execução da parceria o exija.
8.3.3 - indiretos necessários à execução do objeto, tais como internet, transporte, aluguel,
telefone, taxas e tarifas, consumo de água e energia elétrica.
8.3.4 - Bens de consumo, tais como alimentos (quando demonstrada a necessidade no plano de
trabalho, de acordo com a natureza ou o território da atividade ou projeto), material de
expediente, material pedagógico, produtos de limpeza, combustível e gás.
8.3.5 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e
serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos
equipamentos e materiais, conforme o disposto no plano de trabalho aprovado.
8.3.6 - Contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, manutenção, segurança de
instalações físicas, capacitação e treinamento, informática, design gráfico, desenvolvimento de
softwares, contabilidade, auditoria e assessoria jurídica.
8.3.7 - Outros tipos de despesa que se mostrarem indispensáveis para a execução do objeto.
8.4 - O pagamento de despesas com equipes de trabalho somente poderá ser autorizado quando
demonstrado que tais valores:
8.4.1 - Correspondem às atividades e aos valores constantes do plano de trabalho, observada a
qualificação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada.
8.4.2 - São compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a ACQVQ e não
ultrapassem o teto da remuneração do Poder Executivo municipal, de acordo com o plano de
trabalho aprovado pelo município.
8.4.3 - São proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado à parceria, devendo haver
memória de cálculo do rateio nos casos em que a remuneração for paga parcialmente com
recursos da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de
uma mesma parcela da despesa.
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8.4.4 - Não estão sendo utilizados para remunerar cônjuge, companheiro ou parente, em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de administrador,
dirigente ou associado com poder de direção da ACQVQ, de agente público com cargo em
comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela execução da
parceria no órgão ou entidade pública ou de agente público cuja posição no órgão ou entidade
pública municipal seja hierarquicamente superior à chefia da unidade responsável pela execução
da parceria.
8.5 - Não poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:
8.5.1 - Despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria.
8.5.2 - Pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses
previstas em lei específica ou na lei de diretrizes orçamentárias.
8.5.3 - Pagamento de juros, multas e correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora do prazo, salvo quando as despesas tiverem sido causadas por atraso da
administração pública na liberação de recursos.
8.5.4 - Despesas com publicidade, salvo quando previstas no plano de trabalho como divulgação
ou campanha de caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.
8.5.5 - Pagamento de despesa cujo fato gerador tiver ocorrido em data anterior ao início da
vigência da parceria.
8.5.6 - Pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, salvo quando o fato
gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigência do termo de fomento ou de colaboração.
CLAUSULA NONA – DOS RECURSOS HUMANOS
9.1 - A ACQVQ contratará pessoal para a execução de suas atividades, sendo de sua inteira
responsabilidade o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
securitários, assim como todo e qualquer passivo trabalhista resultante da execução do objeto do
presente Termo de Colaboração.
9.2 - Os recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Colaboração não terão
relação jurídica de qualquer natureza com o município.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – As despesas com remuneração, salários e vantagens arrolados à
execução do objeto deste Termo de Colaboração serão compatíveis com os valores médios praticados
no mercado trabalho, seguindo o quanto especificado no plano de trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO
10.1 - O acompanhamento da execução do presente Termo de Colaboração se dará por meio de
Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), composta por 6 (seis) membros:
I.
2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, indicados pelo CMDCA;
II.
1 (um) titular e 1 (um) suplente, indicados pela ACQVQ.
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10.2 - A CMA se reunirá a cada 30 dias para avaliação da execução do presente Termo de Colaboração,
quando elaborará Relatório Opinativo Descritivo detalhando as principais intercorrências contratuais,
dados, resultados, entendimentos, bem como sugestões de adequação dos membros integrantes, devendo
o teor deste relatório ser formalmente comunicado aos gestores da ACQVQ para fins de ciência e
tomada de providências cabíveis.
10.3 - O município e a ACQVQ designarão, em comum acordo, dentre os integrantes da CMA, um
Coordenador Responsável pela supervisão e controle administrativo do presente Termo de Colaboração.
10.4 - A CMA atuará em caráter preventivo e saneador, visando o aprimoramento dos procedimentos, a
padronização e a priorização do controle de resultados.
10.5 - A CMA homologará até a data a ser estipulada em ato normativo interno o relatório técnico de
monitoramento e avaliação, emitido pelo gestor da parceria, que conterá:
10.5.1 - Descrição sumária do objeto e análise das atividades realizadas, com foco no
cumprimento das metas e no benefício social da execução do objeto.
10.5.2 - Valores transferidos pela administração pública municipal.
10.5.3 - Seção sobre análise de prestação de contas mensal.
10.5.4 - Seção sobre achados de auditoria e respectivas medidas saneadoras, caso haja auditorias
pelos órgãos de controle interno ou externo voltadas a esta parceria.
10.6 - O município pode:
10.6.1 - Exercer, mediante visitas técnicas e solicitações de relatórios datados, a fiscalização
técnico-financeira das atividades do presente Termo de Colaboração, dentro do prazo
regulamentar de sua execução/prestação de contas, ficando assegurado a seus agentes
qualificados o poder de reorientar ações e de acatar, ou não, às justificativas com relação às
disfunções porventura identificadas.
10.6.2 - Prover as condições necessárias à realização das atividades de acompanhamento do
objeto pactuado, conforme plano de trabalho, programando visitas aos locais de execução do
objeto de modo que, caso estas não ocorram, deverão ser devidamente justificadas.
10.6.3 - Valer-se, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento da execução do
objeto, do apoio técnico de terceiros, delegando competência ou firmando parcerias com outros
órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos com tal
finalidade, tendo os agentes designados as mesmas prerrogativas dos representantes do
município.
10.6.4 - Verificar, no acompanhamento e fiscalização do objeto:
I - A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação
aplicável;
II - A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III - O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas.

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 43

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RUA LUIZ GONZAGA, S/N, CEP: 44695-000
NOVA HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 28.941.344/0001-14
10.6.5 - Comunicar à ACQVQ quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou
outras pendências de ordem técnica ou legal.
10.6.6 - Receber os esclarecimentos e informações solicitados, apreciar e decidir quanto à
aceitação das justificativas apresentadas.
10.6.7 - Responsabilizar-se, através dos agentes que fazem parte do ciclo de transferência de
recursos, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalização da
execução do Convênio.
10.5 - A ACQVQ deve:
10.5.1 - Responder, desde que decorrentes da sua gestão financeira e administrativa, pelos danos
causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Termo de Colaboração,
ficando, também, sujeita à responsabilização administrativa, civil e penal se, por ação ou
omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos servidores do município
e dos órgãos de Controle Interno e Externo do Poder Executivo Federal no desempenho de suas
funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais
transferidos, resguardado o direito de defesa.
10.5.2 - Atender às medidas saneadoras ou apresentar informações e esclarecimentos solicitados
pelo município, a fim de não ensejar instauração de tomada de contas especial.
10.6 - Os integrantes da CMA serão indicados formalmente pelas partes e sua composição será
publicada em ato de representante do executivo municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
11.1 - Este instrumento poderá ser denunciado ou rescindido, a qualquer tempo, por conveniência das
partes, ou ainda pela superveniência de norma legal ou administrativa que impeça sua continuidade,
imputando-lhes as responsabilidades pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e
creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos nesse mesmo período, devendo o outro partícipe
ser comunicada dessa intenção no prazo mínimo de 15 (quinze) dias.
11.2 - O presente termo de colaboração poderá ser:
I.
extinto por decurso de prazo;
II.
extinto, em comum acordo, antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
III.
denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de
autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
IV.
rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de
autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes
hipóteses:
a) descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou
metas pactuadas;
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c) omissão no dever de prestação de contas na execução do objeto;
d) violação da legislação aplicável;
e) cometimento de falhas reiteradas na execução do plano de trabalho;
f) malversação de recursos públicos;
g) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
h) não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
i) paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de
recebimento da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do
tempo em que participaram voluntariamente da avença.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da
Administração Pública que não decorra de culpa, dolo ou má gestão da ACQVQ, o Poder Público
cumprirá com o desembolso de recursos para pagamento de ações já executadas.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má
gestão por parte da ACQVQ, devidamente comprovada, a organização da sociedade civil não terá
direito a qualquer indenização ou pagamento, ainda que as ações já tenham sido executadas.
SUBCLÁUSULA QUARTA – Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos
do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10
(dez) dias da abertura de vista do processo.
SUBCLÁUSULA QUINTA – Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao
erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à irregularidade
não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.
SUBCLÁUSULA SEXTA – Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na
legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria
a ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
12.1 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de colaboração, a ACQVQ
deverá restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da
Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS BENS REMANESCENTES
13.1 - Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos
repassados pela Administração Pública são da titularidade do órgão ou da entidade pública e ficarão
afetados ao objeto da presente parceria durante o prazo de sua duração, sendo considerados bens
remanescentes ao seu término, devendo a sua posse ser formalmente transferida ao município, quando
aplicável, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
14.1 - A ACQVQ deverá:
14.1.1 - Prestar contas dos recursos repassados pelo município.
14.1.2 - A prestação de contas de cada mês deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias do seu
término.
14.1.3 - Sem prejuízo do que preleciona o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia, a prestação de contas deverá conter:
14.1.3.1 - Relatório das atividades executadas dentro do mês de referência, devidamente
atestado.
14.1.3.2 - Extrato bancário de conta específica mantida, na qual esteja claramente
evidenciada a movimentação dos recursos repassados.
14.1.3.3 - Relatório evidenciando, de forma clara e detalhada, as despesas executadas no
mês, com atesto do dirigente da instituição.
14.1.3.4 - Relatório detalhado dos pagamentos para fins de execução do objeto
contratual com recursos vinculados ao Termo de Colaboração, onde conste o
quantitativo de profissionais, identificação dos profissionais, valores pagos
oportunamente detalhados, área de atuação e informações pertinentes afins.
14.1.3.5 - Relação da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social (GAP).
14.1.3.6 - Cópia de contratos ou instrumentos jurídicos congêneres firmados pela
instituição para execução do objeto e custeados com os recursos financeiros repassados.
14.1.3.7 - Notas fiscais, recibos ou comprovantes congêneres dos pagamentos
realizados a fornecedores e prestadores de serviços com o recurso repassado, para fins
de cumprimento do objeto contratual.
14.1.4 - Devolver os saldos financeiros remanescentes não utilizadas no objeto pactuado,
inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras, no prazo estabelecido
para a apresentação da prestação de contas seguinte.
14.1.5 - Apresentar a Prestação de Contas Final em até 90 (noventa) dias, contados do
exaurimento da vigência contratual, que deverá conter os itens especificados na seção 14.1.3 e
ainda:
I.
II.
III.
IV.

V.

Relatório de cumprimento do objeto;
Relatórios de prestação de contas;
Declaração de cumprimento dos objetivos a que se propunha o instrumento;
Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos ao longo da execução
contratual, acompanhados dos instrumentos de transferência de propriedade
quando aplicável;
Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e
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VI.

Termo de Compromisso por meio do qual a ACQVQ será obrigada a manter os
documentos relacionados ao Termo de Colaboração pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contados da data em que foi aprovada a prestação de contas.

14.1.6 - No caso de a ACQVQ não apresentar a prestação de contas no prazo estabelecido o
MUNICÍPIO estabelecerá o prazo máximo de 7 (sete) dias para a sua apresentação ou
recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro,
atualizados monetariamente e acrescido de juros de mora, na forma da lei.
14.2 - O município deverá:
14.2.1 - Verificar e analisar as prestações de contas recebidas, emitindo parecer técnico
conclusivo sobre o cumprimento do objeto.
14.2.2 - Notificar a ACQVQ no caso de omissão do dever de prestar contas.
14.3 - O relatório de execução do objeto deverá conter:
I.
II.
III.

Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para demonstrar o alcance
das metas e dos resultados esperados;
Comprovação do cumprimento do objeto, por documentos como: listas de presença, fotos,
depoimentos, vídeos e outros suportes;
Documentos sobre o grau de satisfação do público alvo, que poderão consistir em resultado de
pesquisa de satisfação realizada no curso da parceria ou outros documentos, tais como
declaração de entidade pública ou privada local, ou manifestação do conselho setorial.

14.4 - Monitoramento e avaliação:
I.

II.

III.

IV.

V.

A sistemática de monitoramento e avaliação desta parceria funcionará da seguinte forma:
realização de visitas técnicas periódicas, aplicação de formulário de avaliação e vistoria “in
loco”, e controle de documentação atuação conjunta com o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e demais órgãos de controle e fiscalização.
As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas tecnológicas, tais como
redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos que permitam verificar os resultados
da parceria.
A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada em ato publicado no Diário Oficial no
DOEM do Estado da Bahia, atuará em caráter preventivo e saneador, visando o aprimoramento
dos procedimentos, a padronização e a priorização do controle de resultados.
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o
monitoramento da parceria, tendo em vista que o objeto da parceria são serviços de apoio à
assistência social, podendo notificar a ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE
DE VARZEA QUEIMADA com antecedência em relação à data da visita;
A Comissão de Monitoramento e Avaliação homologará até a data a ser estipulada em ato
normativo interno o relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pelo gestor da
parceria, que conterá:
- descrição sumária do objeto e análise das atividades realizadas, com foco no
cumprimento das metas e no benefício social da execução do objeto;
- valores transferidos pela administração pública distrital;
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- seção sobre análise de prestação de contas trimestral, caso a execução da
parceria ultrapasse três meses e as ações de monitoramento já tiverem permitido a
verificação de que houve descumprimento injustificado quanto ao objeto; e
- seção sobre achados de auditoria e respectivas medidas saneadoras, caso haja
auditorias pelos órgãos de controle interno ou externo voltadas a esta parceria.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO SIGILO
15.1 - As informações técnicas, dados, bem como produtos ou processos, de qualquer natureza,
resultantes direta, indireta, completa ou parcialmente de atividades realizadas em decorrência do plano
de trabalho serão objetos de sigilo.
15.2 - A utilização de informações ou divulgação de resultados obtido no desenvolvimento deste Termo
de Colaboração, através de qualquer meio, deverá ser previamente aprovada de forma expressa e por
escrito pelos partícipes envolvidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 - Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da
Lei n. 13.019/2014 e da legislação específica, a Administração Pública poderá, garantido o direito à
ampla defesa, aplicar à ACQVQ as seguintes sanções:
I.
II.

III.

Advertência;
Suspensão temporária da participação em chamamentos públicos e impedimento de celebrar
parcerias ou contratos com órgãos e entidades da Administração Pública por prazo não superior
a 2 (dois) anos; e
Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão ou
entidade pública que será concedida sempre que a ACQVQ ressarcir a Administração Pública
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de
declaração de inidoneidade.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada
quando verificadas impropriedades praticadas pela ACQVQ no âmbito da parceria que não justifiquem
a aplicação de penalidade mais grave.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que
forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se
justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que
dela provieram para a administração pública.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data de abertura de vista dos autos processuais.
SUBCLÁUSULA QUARTA – A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de
inidoneidade é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
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SUBCLÁUSULA QUINTA – Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta
Cláusula caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da
decisão. No caso da competência exclusiva do Prefeitura Municipal prevista na Subcláusula Quarta, o
recurso cabível é o pedido de reconsideração.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
17.1 - A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem em alteração
fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, que deverá ser
providenciada pelo órgão ou entidade pública.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO
18.1 - As controvérsias decorrentes da execução do presente Termo de Colaboração que não puderem
ser solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os partícipes deverão ser debatidas na comarca de
Capim Grosso, Estado da Bahia.
E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03
(três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus legais efeitos,
em Juízo ou fora dele.
Capim Grosso/BA. 02 de fevereiro de 2022.

________________________________
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - BA

________________________________
HOSANA SILVA FERREIRA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

________________________________
ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA QUEIMADA
CNPJ SOB O Nº 14.670.353/0001-03
Testemunhas:
..............................................................................
Nome:
RG:
CPF:

.............................................................................
Nome:
RG:
CPF:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 133/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
GARRAFA DE INOX, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM
GROSSO E A EMPRESA CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA DE
SERROLÂNDIA, NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de
Maio, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de
Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Educação a Sra. Neumária Gomes da Silva, doravante denominado
abreviadamente CONTRATANTE e a empresa CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA DE
SERROLÂNDIA, inscrito no CNPJ: sob nº 40.557.554/0001-09, localizada na Rua Clementino Ferreira da
Silva, nº 41, Bairro Tangara, na cidade de Serrolândia, Bahia, neste representado por Claudio Gonçalves da
Silva, inscrito no CPF: 032.348.615-01 e Documento de Identidade 1123766738 SSP/BA, doravante
denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o
presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1 – O objeto do presente contrato visa à contratação de empresa para o FORNECIMENTO DE
GARRAFA DE INOX, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
CAPIM GROSSO – BAHIA, conforme Processo Administrativo nº 107/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E CONDIÇÕES PAGAMENTO:
2.1 – Este Contrato tem o valor global de R$ 11.000,00 (Onze mil reais), conforme especificações abaixo
descriminadas:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

01

Garrafa de inox 600 ml com tampa saqueável,
Pintura na garrafa em silk, altura: 21,1 cm;
Largura: 8,8cm; Circunferência: 22,6 cm.
Medidas aproximadas para gravação (CXL): 14,4
cm x 7cm. Peso aproximado (g): 113

UND.

500

VALOR
UNITÁRIO R$

TOTAL

22,00

VALOR
TOTAL R$

11.000,00
R$ 11.000,00

2.2 - Deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da Contratante por força das disposições legais
pertinentes.
2.3 - O CONTRATADO, deverá emitir notas fiscais dos objetos fornecidos, tomando-se por base os preços
ora pactuados, cujo a original será remetida à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1 – O presente contrato terá duração de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS:
4.1 - As despesas deste contrato serão oriundas da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE: 020401 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE DE RECURSOS: 001 - REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO 25%
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CLÁUSULA QUINTA - DO CONTRATO
5.1 – Este contrato será regido e, especialmente nos casos omissos, pelas normas da Lei Federal nº 8.666 – de
21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
5.2 – Este contrato fica atrelado a Dispensa de Licitação nº 041/2022, na forma prevista do art. 24, II, da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS E PENALIDADES:
6.1 – Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, objeto deste contrato, se sujeita o CONTRATADO às
penalidades previstas no CAPUT do art. 86 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
6.2 – Pela inexecução total ou parcial e descumprimento de quaisquer cláusulas, alíneas e itens deste contrato, a
administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar o CONTRATADO as sanções previstas nos artigos 81
a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, além de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
especificado na cláusula segunda, item 2.1.
CLÁUSULA SÉTIMA – EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – O presente Contrato extinguir-se-á pela implementação do seu termo final cabendo à CONTRATANTE,
se necessário e por conveniência executar ou não o especificado na Cláusula Primeira, e poderá ser rescindido
pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou obrigações pactuadas, e especialmente pela ocorrência da
hipótese previstas nos Artigos 77 a 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujos dispositivos o
CONTRATANTE declara conhece, submetendo-se, irrestritamente, e todas as determinações instituídas.
CLÁUSULA OITAVA – FORO
8.1 - Assim, pôr se acharem justos e contratados firma o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e para o
mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se a fazê-lo sempre bom, firme e
valioso, pôr si, herdeiros e sucessores, elegendo o foro desta Comarca de Capim Grosso – Bahia, como o
competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste pacto.

CAPIM GROSSO – BA. 22 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

NEUMÁRIA GOMES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA DE SERROLÂNDIA
CNPJ: sob nº 40.557.554/0001-09
CONTRATADA

1)

TESTEMUNHAS:
_____________________________________

2)

CPF:___________________________________

CPF:______________________________________

_____________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
Proc. Adm. nº 087/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 051/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 100/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede a Praça 09 de Maio, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número
13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Sivaldo Rios de
Carvalho, doravante denominado abreviadamente CONTRATANTE e a empresa CTTE
TREINAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ: 04.852.808/0001-58, estabelecida à AV. Teresópolis,
nº 3057, Sala 1, Bairro Teresópolis, Porto Alegre - RS, neste ato representado pelo Sr. Marcos
Vinicius Souza de Souza, inscrito no CPF sob nº 339.780.260-15 e Carteira de Identidade sob nº
7011369746 SSP/RS, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e
observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o presente contrato que será regido pelas
cláusulas abaixo:
CLÁUSULA I – OBJETO - O presente contrato visa à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de consultoria, curso de capacitação,
implantação, desenvolvimento e organização do Quadro da Guarda Civil Municipal QGCM, do Município de Capim Grosso - Bahia, conforme especificações a seguir:






Implementação do Novo Plano de Carreira;
Composição do quadro da Guarda Civil Municipal, escala de padrões de vencimentos
configuração da carreira e provimentos dos cargos e salários
Capacitação para a evolução funcional e do acesso com a implantação regime especial de
trabalho policial (RETP) e jornada de trabalho;
Dar opção e acomodação dos atuais titulares de cargos efetivos, elaborar o Regulamento
Disciplinar dos Servidores do quadro dos profissionais da Guarda Civil Municipal;
Da hierarquia e disciplina das infrações e sanções disciplinares do comportamento do
servidor da Guarda Civil Municipal e normas gerais sobre o procedimento disciplinar.

CLÁUSULA II – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contrato ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 e os serviços
contratados serão executados pela CONTRATADA, ficando desde já a CONTRATANTE,
obrigada a fornecer todos os elementos necessários ao seu fiel cumprimento.
A consultoria/capacitação será realizada por profissionais especializados, no formato
presencial, em dias da semana a serem definidos por essa administração, com carga horaria de
100 horas.
A contratante fornecerá veículos, salas de aulas e equipamentos multimídia para a
realização do curso e palestras.
CLÁUSULA III – DO PREÇO
Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE
pagará ao CONTRATADO a quantia global de R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais),
deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da Contratante por força das disposições
legais pertinentes.
Todos os demais tributos
responsabilidade da CONTRATADA.

incidentes

sobre

a

presente

contratação

serão

de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CLÁUSULA IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) A CONTRATADA, ao final, emitirá boletim de freqüência dos serviços executados,
tomando-se por base os preços ora pactuados, cuja o original será remetida à CONTRATANTE.
b) Os valores pactuados serão reajustados a cada ano, utilizando-se o INPC – FGV,
ou índice que vier a substituir, salvo se houver incremento de novas tarefas designadas pelos
Órgãos de fiscalização, em qualquer esfera de governo, oportunidade em que as partes em
comum acordo definirão as novas bases, a qualquer tempo durante a vigência do contrato.
CLÁUSULA V - DO PRAZO
O presente contrato terá início em 07 de fevereiro de 2022 e término em 31 de
dezembro de 2022.
CLÁUSULA VI – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte
Elemento Orçamentário:
UNIDADE: 020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO: 6.181.2.2.008 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 - REC. ORDINÁRIOS
CLÁUSULA VII – DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E
PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas.
Pelo não cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O
descumprimento, pala contratada, de quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no
presente instrumento ensejará a aplicação, pela contratante, das sansões constantes nos artigos
86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:
I - Advertência;
II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração
pelo período de até 24 meses;
III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte
deste, calculada sobre o valor correspondente;
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de
serviços;
V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações
estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado;
VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA VIII - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE
I - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I
e II e alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93.
II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do
Contrato, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômicofinanceiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 8.666/93.
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III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas
avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua
inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93.
IV - Obrigar a Contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos
ou incorreções resultantes da execução dos serviços.
V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado,
Art. 7° da Lei 8.666/93.
VI - Responsabilizar a Contratada pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 “caput” da Lei 8.666/93).
VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste
artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização.
VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento
executando em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93.
IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93.
X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato,
implicará nas conseqüências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93.
CLÁUSULA IX - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA
I - Em caso de rescisão, com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93,
sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
a)

devolução de garantia se for o caso;

b)

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

c)

pagamento do custo da desmobilização.

II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras,
serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite
permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias,
até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93.
IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou
sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual
tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93.
V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado
até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59
§ único, da Lei 8.666/93.

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CLÁUSULA X – DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
I - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente
Contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei.
II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do referido diploma
legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes conseqüências contratuais:
a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;
b) Execução da garantia contratual, se houver;
III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
CLÁUSULA XI – DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
O presente contrato e regido pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e os casos
omissos serão regulamentados pela legislação específica.
Aplica-se ao presente contrato as normas da Lei 8.666/93 e da Legislação aplicável,
subsidiariamente, especialmente as do Código Civil Brasileiro.
Este contrato está vinculado ao Termo de Inexigibilidade de licitação, na forma prevista
no art. 55, XI e 25, II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA XII – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da Bahia, como único,
para dirimir quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro
foro, por mais especial que seja.
E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença
das testemunhas abaixo assinadas em 05 (cinco) vias de igual forma e teor.

Capim Grosso - Bahia, 07 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CTTE TREINAMENTO LTDA
CNPJ nº 04.852.808/0001-58
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1)_______________________________
NOME:
CPF N.º

2)________________________________
NOME:
CPF N.º
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 124/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS PEDAGÓGICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM
GROSSO E A EMPRESA RAIMUNDO NONATO DUARTE
CARVALHO, NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de
Maio, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de
Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Educação a Sra. Neumária Gomes da Silva, doravante denominado
abreviadamente CONTRATANTE e a empresa RAIMUNDO NONATO DUARTE CARVALHO, inscrito
no CNPJ: sob nº 02.146.079/0001-99, localizado na Rua 03, s/n, Bairro Sol Nascente, na cidade de Serrolândia,
Bahia, neste representado por Carmem Cléa Lima de Sousa Duarte Carvalho, inscrita no CPF: 741.748.355-00,
doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei
8.666/93, firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1 – O objeto do presente contrato visa à contratação de empresa para o FORNECIMENTO DE
MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA NO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, conforme Processo Administrativo nº 103/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E CONDIÇÕES PAGAMENTO:
2.1 – Este Contrato tem o valor global de R$ 17.120,00 (Dezessete mil cento e vinte reais), conforme
especificações abaixo descriminadas:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

01

Bolsa Pasta: medidas, 37x31x06, bolsa em
material mescla seguindo normas da ABNT NBR
ISO 139:2008 com gramatura mínima de
x=435,07 g/m e CV = 3,38% realizado em
procedimentos de temperatura de 21,1c e umidade
64,5% e espessura x=0,88 mm e cv 1,14%
apresentar laudo acreditado no inmetro na
proposta de preço, acabamento interno completo
em tnt preto, com divisórias para caneta e agenda
em tela. Fechamento em zíper nº 06 seguindo
normas da ABNT NBR 139:20098 com análise
quantitativa GRAMATURA mínima de x= 176,11
gm CV 2,31% apresentar laudos acreditando no
INMETRO na proposta de preço, com pingente
tipo chick, compartimento frontal em nylon 600
com sublimação com logomarca solicitada, alça
de mão em material begflex e alça de ombro
confeccionado em fita tecido 100% poliéster,
acessórios plásticos pasta com acabamento em
vivo seguindo normas da ABNT NBR 139:2008
com GRAMATURA mínima x = 1707,20 gm CV
2,41 apresentar laudo do INMETRO na proposta
de preço, acabamento interno na costura em
material tnt.
Nécessaire: medidas, 28x18x12, bolsa em
material mescla seguindo normas da ABNT NBR

UND.

320

VALOR
UNITÁRIO R$
40,00

UND.

180

24,00

02

VALOR
TOTAL R$

12.800,00
4.320,00
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ISO 139:2008 com gramatura mínima de x=
435,07 g/m e CV =3,38% realizado em
procedimentos de temperatura de 21,1c e umidade
64,5% e espessura x= 0,88 mm e cv = 1,14%
apresentar laudo acreditado no inmetro na
proposta de preço, com barra em, parte de pintura
em sublimação com cetim, acabamento interno na
costura, fechamento em zíper nº 06 seguindo
normas da ABNT NBR 139:20098 com analise
quantitativa GRAMATURA mínima x = 176,11
gm CV 2,31% apresentar laudos acreditado no
INMETRO na proposta de preço, com pingente
tipo chick, contendo um bolso na parte frontal em
material nylon e cetim com parte pintura em
sublimação, bolsa com acabamento em vivo
seguindo normas da ABNT NBR 139:2008 com
GRAMATURA mínima x= 1707,20 gm CV 2,41
apresentar laudo do INMETRO na proposta de
preço.
TOTAL

R$ 17.120,00

2.2 - Deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da Contratante por força das disposições legais
pertinentes.
2.3 - O CONTRATADO, deverá emitir notas fiscais dos objetos fornecidos, tomando-se por base os preços
ora pactuados, cujo a original será remetida à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1 – O presente contrato terá duração de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS:
4.1 - As despesas deste contrato serão oriundas da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE: 020401 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE DE RECURSOS: 001 - REC. IMP. E TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO 25%
CLÁUSULA QUINTA - DO CONTRATO
5.1 – Este contrato será regido e, especialmente nos casos omissos, pelas normas da Lei Federal nº 8.666 – de
21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
5.2 – Este contrato fica atrelado a Dispensa de Licitação nº 040/2022, na forma prevista do art. 24, II, da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS E PENALIDADES:
6.1 – Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, objeto deste contrato, se sujeita o CONTRATADO às
penalidades previstas no CAPUT do art. 86 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
6.2 – Pela inexecução total ou parcial e descumprimento de quaisquer cláusulas, alíneas e itens deste contrato, a
administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar o CONTRATADO as sanções previstas nos artigos 81
a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, além de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
especificado na cláusula segunda, item 2.1.
CLÁUSULA SÉTIMA – EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – O presente Contrato extinguir-se-á pela implementação do seu termo final cabendo à CONTRATANTE,
se necessário e por conveniência executar ou não o especificado na Cláusula Primeira, e poderá ser rescindido
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou obrigações pactuadas, e especialmente pela ocorrência da
hipótese previstas nos Artigos 77 a 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujos dispositivos o
CONTRATANTE declara conhece, submetendo-se, irrestritamente, e todas as determinações instituídas.
CLÁUSULA OITAVA – FORO
8.1 - Assim, pôr se acharem justos e contratados firma o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e para o
mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se a fazê-lo sempre bom, firme e
valioso, pôr si, herdeiros e sucessores, elegendo o foro desta Comarca de Capim Grosso – Bahia, como o
competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste pacto.

CAPIM GROSSO – BA. 18 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

NEUMÁRIA GOMES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

RAIMUNDO NONATO DUARTE CARVALHO
CNPJ: 02.146.079/0001-99
CONTRATADA

1)

TESTEMUNHAS:
_____________________________________

2)

CPF:___________________________________

CPF:______________________________________

_____________________________________
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50
CONTRATO No 120/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NA RUA DA PALHINHA NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BAHIA - CONVÊNIO Nº 064/2021
PROCESSO SEI Nº 043.41114.2021.0013646. – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
036/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
GROSSO E O CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE - CDS JACUÍPE.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 09 de Maio, Bairro
Nova Morada, neste Município, inscrito no CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, representado neste ato pela suo Gestor, Sr. JOSE
SIVALDO RIOS DE CARVALHO doravante denominada CONTRATANTE e o CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE - CDS JACUÍPE, autarquia Inter federativa, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob n.º 16.749.050/0001-06, situada na PRAÇA NOVE DE MAIO, Nº 6648, NOVO HORIZONTE – CAPIM
GROSSO/BA - CEP: 44.695-000, em observância ao Lei Federal nº 8.666/93, no que estabelece o Art. 24, XXVI, e suas alterações
posteriores incluído pela Lei Federal 11.107/05. Têm justo e acordado a assinatura do presente Contrato mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. – O presente Contrato tem por objeto a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, dos serviços
necessários à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NA RUA DA PALHINHA NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BAHIA - CONVÊNIO Nº 064/2021 PROCESSO SEI Nº 043.41114.2021.0013646, conforme
Planilhas e Anexo deste Termo de Referência, de acordo com as Especificações Técnicas, Planilhas de Quantidades e Preços, tal como
discriminado no Termo de Referência – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022, e solicitado pelo Processo Administrativo nº
094/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1. – Fazem parte integrante do presente Contrato:
a)
b)

Termo de Referência DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 e seus Anexos;
Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1. – O prazo de vigência dos serviços Objeto deste Contrato, contados da data da emissão da ordem de serviço pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS será até 31/12/2022.
3.2. – A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS deverá emitir Ordens de Serviços em que sejam especificados
os serviços, nas quais deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:
1. Programação que deverá ser seguida pela CONTRATADA.
2. Quantitativos globais estimados dos serviços principais a serem executados, em consonância com os itens que integram
o Cronograma Físico.
3. Definição dos locais onde os serviços serão executados.
4. Prazos de execução dos serviços.
5. Numeração que permita sua individualização.
3.3. – A CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após o recebimento das Ordens de Serviços, deverá contestar
quaisquer dados das mesmas que não estiverem de acordo com este Contrato, ou com o projeto citado. Depois de decorrido este
prazo a Ordem de Serviço será considerada aceita e subsidiará a aferição de medições, cronogramas, multas e outras finalidades
previstas neste Contrato.
3.4. – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento.
3.5. – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado nas hipóteses e na forma do art. 57 da Lei Federal no 8.666/93,
observando-se, ainda, o item 5.2 do Edital.
CLÁUSULA QUARTA – DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
4.1. – Na execução do presente Contrato, a CONTRATADA deverá empregar profissional capacitado, nos limites das necessidades
exigidas para tanto, assim entendidas como detentor de diploma de nível superior para as tarefas que o exijam e de declaração de
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responsabilidade técnica pela execução dos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA retro, emitida por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
4.2. – Os profissionais da Equipe Técnica, incluindo-se os integrantes dos quadros das subcontratadas, deverão estar presentes em
todas as atividades decorrentes do serviço, e não poderão ser substituídos sem prévia anuência, de acordo com o juízo discricionário
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e mediante a apresentação de justificativa prévia pela
CONTRATADA.
4.3. – No caso do responsável técnico pelos serviços Objeto deste Contrato, não ser o mesmo da Proposta da CONTRATADA, o
substituto deverá atender o exigido no Edital.
CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES
5.1. – As medições para efeito de pagamento serão procedidas independentemente da solicitação da CONTRATADA, ao término de
cada mês, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, abrangendo as Ordens de Serviço executadas integralmente no
mês em referência, exceto a medição final que corresponderá, no mínimo, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e
só será liberada após a aceitação definitiva de todo o Objeto deste Contrato.
5.2. – A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite
legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, será acordado novo Cronograma, atendido o
interesse da PMCG.
5.3. – Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados na Planilha fornecida, ou em
suas eventuais alterações no curso do Contrato.
5.4. – Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
5.5. – A medição final corresponderá no mínimo, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e só será liberada após a
aceitação definitiva global do serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições mensais, observada a obrigatoriedade do percentual
mínimo de 5% (cinco por cento) para a última medição, de acordo com a CLÁUSULA QUINTA - ITEM 5.5, devendo esse percentual
ser liberado após o aceite definitivo global dos serviços.
6.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada
pelo fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura, o CONTRATADO deverá estar de posse, em plena vigência, dos
documentos elencados item 6.4 desta CLÁUSULA.
6.3. – Para fins do que prescreve o item 6.1 da cláusula sexta, o documento de cobrança deverá ser apresentado à Fiscalização, para
atestação, e, após, protocolado na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CAPIM GROSSO, até o 5º dia útil
do mês subsequente ao da medição.
6.4 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa
para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a
data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 02 (duas) vias;
3. Resumo de medição, em 02 (duas) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
5. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA (apresentado somente na primeira
medição ou quando houver alteração do profissional responsável ou mediante execução dos serviços);
6. Certidões de regularidades com o FGTS, Tributos – Estadual, Federal (conjunta com a Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita Federal e Seguridade Social) e Municipal - e Dívida Trabalhista, sob pena de não pagamento.
6.5.
– Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
6.6.
- O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte, os pagamentos devidos sempre que ocorrer irregularidades na prestação
dos serviços ou nas faturas apresentadas.
6.7.
– Os pagamentos somente serão efetuados desde que a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria respectiva e
liquidada pela Contabilidade, seja encaminhada à Secretaria de Finanças. O não cumprimento do prazo acima estabelecido para
entrega e atesto da nota fiscal/fatura ensejará a transferência do pagamento para a próxima data, conforme programação acima.
2
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
7.1. – A CONTRATANTE assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de outras constantes do Termo de
Referência e todos os seus anexos e derivadas da legislação.
7.2 – O presente Contrato será publicado em Diário Oficial próprio no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de
sua assinatura.
7.3 – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores,
como também, ao Termo de Referência da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. – A CONTRATADA assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de outras constantes do Termo de
Referência e todos os seus anexos e derivadas da legislação.
8.2. – A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execução do Contrato, todas as determinações constantes do Edital
e Anexo; as condições de habilitação assumidas; a sua Proposta de Preços, bem como a legislação invocada no Preâmbulo do presente
Instrumento Contratual.
8.3. – Compete à CONTRATADA responder por todos os ônus, encargos e obrigações, comerciais, fiscais, tributários e trabalhistas,
por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a
causar a terceiros, em especial às Concessionárias de OBRAS, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por
si, seus empregados, prepostos e seus sucessores.
8.4. – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e/ou seu
preposto, devendo a CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalização. Os atos
da fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas Especificações,
nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na
execução dos serviços, os quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT
- Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
8.5. – Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato, somente
serão considerados quando apresentados pela CONTRATADA na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados
quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela FISCALIZAÇÃO na época
do evento, ou apresentadas intempestivamente.
8.6. – A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, até a sua aceitação
provisória, bem como sobre materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que
venham aqueles a sofrer.
8.7. – A substituição de qualquer profissional da Equipe Técnica, só poderá ocorrer com a prévia anuência da PMCG/SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e mediante a apresentação, por escrito, de justificativa prévia pela CONTRATADA.
8.8. – Compete, ainda, à CONTRATADA reparar, corrigir, remover, reconstituir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total
ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do CONTRATO em que se verifiquem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução, ou ainda, da inadequação ou má qualidade dos materiais e equipamentos
empregados.
8.9. – A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CAPIM GROSSO não é responsável por quaisquer ônus,
direito e obrigações, vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do
presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA, ressalvando-se, contudo, o
disposto nas Leis Federais no 8.212/91 e 9.032/95.
8.10. – O recebimento definitivo do Objeto do presente Contrato não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela correção
dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução daquele.
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DO CONTRATO
9.1. – Garantia de Execução:
9.1.1. – A CONTRATADA se obriga a executar todos os serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
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10.1. – Este contrato poderá ser rescindido Unilateralmente pelo contratante, respeitado o devido processo legal, e sem que assista
à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a)
Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b)
Atraso no cumprimento das ordens de serviços ;
c)
Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d)
Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do CONTRATANTE;
f) Dissolução total da CONTRATADA.
10.2. – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao
efetivamente prestados e aceitos.

pagamento dos serviços

10.3. – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E DAS PENALIDADES
11.1. – Na hipótese de infração contratual, a PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS poderá
considerar rescindido o Contrato.
11.2. – Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer obrigação prevista no Edital ou neste Contrato, aplicar-se-ão à
CONTRATADA inadimplente as sanções legais, a saber:
1.
2.

advertência;
multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20 % (vinte por cento) do
valor do Contrato, cumulável com as demais sanções;
3.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Capim Grosso, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4.
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
reabilitação que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública, pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior.
11.3. – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PMCG ou cobrada judicialmente.
11.4. – As sanções previstas nos itens 1, 3 e 4 do item 11.2 desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do item 2, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.5. – A sanção estabelecida no item 4 do item 11.2 desta Cláusula é de competência exclusiva do Prefeito do Município de Capim
Grosso/BA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
11.6. – A CONTRATADA se sujeita também à multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia útil de atraso, calculada sobre
o valor total do Contrato e passível de dedução das garantias ou, caso sejam estas insuficientes, das prestações devidas, em
decorrência de atraso injustificado na execução do Contrato e da não apresentação dos documentos previstos, salvo se o atraso
resultar de ato não imputável à CONTRATADA.
11.7. – Em ocorrendo à rescisão do Contrato por infração contratual realizada pela CONTRATADA, observar-se-á, no que couber, o
disposto nos artigos 79, inciso I e 80 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo das penalidades acima previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. – Executado o Objeto do Contrato, este será recebido:
1.

2.

Provisoriamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA;
Definitivamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório,
observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da
CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.

12.2. – O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA da responsabilidade prevista no artigo 69 da Lei Federal no 8.666/93.
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12.3. – Antes da entrega final dos serviços e mesmo após o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA obriga-se a prestar
quaisquer esclarecimentos que venham a ser solicitados pela PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1. – A CONTRATADA se obriga a executar as obras ora contratados, como estabelecido no Edital e conforme planilha de preços
de sua Proposta na Licitação, no valor total de R$ 444.816,26 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUARENTA E QUATRO
REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), sendo pagos com recursos do Município de Capim Grosso:
UNIDADE - 02.07.01 – SECRETARIA M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE: 15.451.9.1.015 PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
ELEMENTO: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 024 – TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO

13.2. – O preço ajustado no item 13.1 desta cláusula, inclui todos os custos dos serviços, tributos, contribuições, salários, sejam
diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa não prevista textualmente neste Contrato,
inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressão ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal, excetuando as despesas de Reajustamento, que porventura ocorram e que serão objeto
de dotação complementar.
13.3 - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei
8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de
termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
13.4 - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo com
as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
13.5 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do porcentual
resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicandose sobre o preço proposto.
13.6 - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
14.1. – A PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS deverá fiscalizar e assegurar, através do disposto
em lei, o fiel e integral cumprimento de todas as obrigações previstas neste Contrato.
14.2. – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, devendo a
CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela FISCALIZAÇÃO. Os atos da FISCALIZAÇÃO,
inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, não eximem
a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas Especificações, nem de quaisquer de suas
responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução do serviço, os
quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
15.1. – A CONTRATADA será responsável por todos os tributos, encargos sociais, despesas com viagens, estadias e outros custos de
qualquer espécie relativos aos serviços, Objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
16.1. – O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento da PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, sob pena de imediata rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUCESSÃO E DO FORO
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17.1. – As partes se obrigam por si e por seus sucessores, a qualquer título, ainda que por transformação, incorporação, fusão e cisão,
ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
17.2 Fica eleito o foro da Comarca do Município de Capim Grosso/BA, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias
advindas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de idêntico teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo.
Capim Grosso/BA, 15 de fevereiro de 2022.

__________________________________________________________________
JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

__________________________________________________________________
CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE
CDS JACUÍPE
INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 16.749.050/0001-06
CONTRATADA

_____________________________________________________
01 – TESTEMUNHA

_____________________________________________________
02 – TESTEMUNHA

CPF: _______________________________________________

CPF: _______________________________________________
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ANEXO 01
Obra

Bancos

Pavimentação de vias no município de Capim Grosso/BA.
(RUA DA PALHINHA)

SINAPI - 01/2021 10,43%
- Bahia
CONDER/BA 01/2021

Orçamento Sintético
Und

Item Código Banco

Descrição

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

B.D.I.

Quant.

Valor
Unit

Encargos
Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista:
70,79%

Valor
Unit
com
BDI

Total Peso
(%)

8,00 392,11 433,01

3.464,08

2,04
%
0,78
%

7,26 697,83 770,61

5.594,63

1,26
%

9.058,71
1.1
1.2

60-04- CONDER PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO
01-963
GALVANIZADA, INSTALADA
93584 SINAPI

2
2.1
99064 SINAPI
2.1.1
SINAPI
2.1.2 100576

2.2

M²

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA,
NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA
PALHINHA
SERVIÇOS INICIAIS

m²

LOCAÇÃO DE
AF_10/2018

PAVIMENTAÇÃO.

M

REGULARIZAÇÃO
E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019
PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA

m²

366,55

0,50

0,55

97,96
%
1,34
5.949,93
%
0,05
201,60
%

2.845,71

1,83

2,02

5.748,33

435.757,55

1,29
%

94,85
%
19,05
84.753,54
%

421.927,64
94273 SINAPI
2.2.1

SINAPI
2.2.2 101169

95879 SINAPI
2.2.3

93599 SINAPI
2.2.4

94319 SINAPI
2.2.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOM
FIO)
EM
TRECHO
RETO,
1.847,69
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS
(USO
VIÁRIO).
AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
m²
PARALELEPÍPEDOS,
2.845,71
REJUNTAMENTO
COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TXKM
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
27.984,71
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30
KM
(UNIDADE:
TXKM).
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TXKM
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
29.290,67
URBANA
PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
ATERRO MANUAL DE VALAS COM
m³
SOLO
ARGILO-ARENOSO
E
133,12

41,54

45,87

65,88

72,75 207.025,40

46,54
%

0,87

0,96

26.865,32

6,04
%

0,34

0,38

11.130,45

2,50
%

43,79

48,36

6.437,68

1,45
%
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COMPACTAÇÃO
AF_05/2016
2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.3

MECANIZADA.

60-03- CONDER PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU
01-912
ALERTA,
DE
CONCRETO
COLORIDO, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO
COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
ACII,
REJUNTADO,
EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO
94990 SINAPI
EXECUÇÃO
DE
PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO,
FEITO
EM
OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF_07/2016
60-02- CONDER CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE
01-889
PAVIMENTAÇÃO
EM
PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE
CONCRETO
ARMADO
20MPA,
DIMENSÕES DE
20X40 CM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE MANUAL
SINALIZAÇÃO

m²
177,34 103,04 113,79

20.179,52

4,54
%

80,77 700,81 773,90

62.507,90

14,05
%

13,00 210,91 232,91

3.027,83

0,68
%

m³

M

2,00 104,02 114,87

229,74

1,26
%
0,05
%

8,00 605,92 669,12

5.352,96

1,20
%

5.582,70
2.3.1

2.3.2

2.4

2.4.1

60-05- CONDER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA,
01-469
DIMENSÕES (45X20) CM, EM CHAPA
DE AÇO ESMALTADA, FIXADA EM
PAREDE
60-01- CONDER PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
01-007
TIPO CIRCULAR R=25CM, CHAPA
DE AÇO 16 COM PINTURA
REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA
COM
SUPORTE
DE
AÇO
GALVANIZADO DE 3" COM H=2,5M
VISÍVEL CHUMBADA EM BASE DE
CONCRETO (40X40X55) CM
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E
FINAIS
60-01- CONDER LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E
01-011
REMOÇÃO DE ENTULHOS)

UN

UN

2.297,28
m²
4.176,88
Total Geral

0,50

0,55

2.297,28

0,52
%
0,52
%

444.816,26
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CONTRATO No 121/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
COM GUIA (MEIO-FIO), PASSEIO (CALÇADA) E DRENAGEM SUPERFICIAL NA
RUA AV. SENHOR DO BONFIM E RUAS SEVERIANO INÁCIO NEVES E
PROJETADA NO DISTRITO DE PEDRAS ALTAS NO MUNICÍPIO DE CAPIM
GROSSO- BAHIA - CONVÊNIO Nº 068/2021 PROCESSO SEI Nº
043.41114.2021.006836-81. – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022, QUE
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E O
CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE - CDS JACUÍPE.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 09 de Maio, Bairro
Nova Morada, neste Município, inscrito no CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, representado neste ato pela suo Gestor, Sr. JOSE
SIVALDO RIOS DE CARVALHO doravante denominada CONTRATANTE e o CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE - CDS JACUÍPE, autarquia Inter federativa, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob n.º 16.749.050/0001-06, situada na PRAÇA NOVE DE MAIO, Nº 6648, NOVO HORIZONTE – CAPIM
GROSSO/BA - CEP: 44.695-000, em observância ao Lei Federal nº 8.666/93, no que estabelece o Art. 24, XXVI, e suas alterações
posteriores incluído pela Lei Federal 11.107/05. Têm justo e acordado a assinatura do presente Contrato mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. – O presente Contrato tem por objeto a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, dos serviços
necessários à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM GUIA (MEIO-FIO), PASSEIO (CALÇADA) E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA
AV. SENHOR DO BONFIM E RUAS SEVERIANO INÁCIO NEVES E PROJETADA NO DISTRITO DE PEDRAS ALTAS NO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO- BAHIA - CONVÊNIO Nº 068/2021 PROCESSO SEI Nº 043.41114.2021.006836-81, conforme Planilhas e
Anexo deste Termo de Referência, de acordo com as Especificações Técnicas, Planilhas de Quantidades e Preços, tal como
discriminado no Termo de Referência – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022, e solicitado pelo Processo Administrativo nº
095/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1. – Fazem parte integrante do presente Contrato:
a)
b)

Termo de Referência DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 e seus Anexos;
Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1. – O prazo de vigência dos serviços Objeto deste Contrato, contados da data da emissão da ordem de serviço pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS será até 31/12/2022.
3.2. – A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS deverá emitir Ordens de Serviços em que sejam especificados
os serviços, nas quais deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:
1. Programação que deverá ser seguida pela CONTRATADA.
2. Quantitativos globais estimados dos serviços principais a serem executados, em consonância com os itens que integram
o Cronograma Físico.
3. Definição dos locais onde os serviços serão executados.
4. Prazos de execução dos serviços.
5. Numeração que permita sua individualização.
3.3. – A CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após o recebimento das Ordens de Serviços, deverá contestar
quaisquer dados das mesmas que não estiverem de acordo com este Contrato, ou com o projeto citado. Depois de decorrido este
prazo a Ordem de Serviço será considerada aceita e subsidiará a aferição de medições, cronogramas, multas e outras finalidades
previstas neste Contrato.
3.4. – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento.
3.5. – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado nas hipóteses e na forma do art. 57 da Lei Federal n o 8.666/93,
observando-se, ainda, o item 5.2 do Edital.
CLÁUSULA QUARTA – DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
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4.1. – Na execução do presente Contrato, a CONTRATADA deverá empregar profissional capacitado, nos limites das necessidades
exigidas para tanto, assim entendidas como detentor de diploma de nível superior para as tarefas que o exijam e de declaração de
responsabilidade técnica pela execução dos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA retro, emitida por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
4.2. – Os profissionais da Equipe Técnica, incluindo-se os integrantes dos quadros das subcontratadas, deverão estar presentes em
todas as atividades decorrentes do serviço, e não poderão ser substituídos sem prévia anuência, de acordo com o juízo discricionário
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e mediante a apresentação de justificativa prévia pela
CONTRATADA.
4.3. – No caso do responsável técnico pelos serviços Objeto deste Contrato, não ser o mesmo da Proposta da CONTRATADA, o
substituto deverá atender o exigido no Edital.
CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES
5.1. – As medições para efeito de pagamento serão procedidas independentemente da solicitação da CONTRATADA, ao término de
cada mês, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, abrangendo as Ordens de Serviço executadas integralmente no
mês em referência, exceto a medição final que corresponderá, no mínimo, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e
só será liberada após a aceitação definitiva de todo o Objeto deste Contrato.
5.2. – A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite
legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, será acordado novo Cronograma, atendido o
interesse da PMCG.
5.3. – Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados na Planilha fornecida, ou em
suas eventuais alterações no curso do Contrato.
5.4. – Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
5.5. – A medição final corresponderá no mínimo, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e só será liberada após a
aceitação definitiva global do serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições mensais, observada a obrigatoriedade do percentual
mínimo de 5% (cinco por cento) para a última medição, de acordo com a CLÁUSULA QUINTA - ITEM 5.5, devendo esse percentual
ser liberado após o aceite definitivo global dos serviços.
6.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada
pelo fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura, o CONTRATADO deverá estar de posse, em plena vigência, dos
documentos elencados item 6.4 desta CLÁUSULA.
6.3. – Para fins do que prescreve o item 6.1 da cláusula sexta, o documento de cobrança deverá ser apresentado à Fiscalização, para
atestação, e, após, protocolado na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CAPIM GROSSO, até o 5º dia útil
do mês subsequente ao da medição.
6.4 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa
para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a
data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 02 (duas) vias;
3. Resumo de medição, em 02 (duas) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
5. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA (apresentado somente na primeira
medição ou quando houver alteração do profissional responsável ou mediante execução dos serviços);
6. Certidões de regularidades com o FGTS, Tributos – Estadual, Federal (conjunta com a Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita Federal e Seguridade Social) e Municipal - e Dívida Trabalhista, sob pena de não pagamento.
6.5.
– Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
6.6.
- O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte, os pagamentos devidos sempre que ocorrer irregularidades na prestação
dos serviços ou nas faturas apresentadas.
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6.7.
– Os pagamentos somente serão efetuados desde que a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria respectiva e
liquidada pela Contabilidade, seja encaminhada à Secretaria de Finanças. O não cumprimento do prazo acima estabelecido para
entrega e atesto da nota fiscal/fatura ensejará a transferência do pagamento para a próxima data, conforme programação acima.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
7.1. – A CONTRATANTE assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de outras constantes do Termo de
Referência e todos os seus anexos e derivadas da legislação.
7.2 – O presente Contrato será publicado em Diário Oficial próprio no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de
sua assinatura.
7.3 – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores,
como também, ao Termo de Referência da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. – A CONTRATADA assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de outras constantes do Termo de
Referência e todos os seus anexos e derivadas da legislação.
8.2. – A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execução do Contrato, todas as determinações constantes do Edital
e Anexo; as condições de habilitação assumidas; a sua Proposta de Preços, bem como a legislação invocada no Preâmbulo do presente
Instrumento Contratual.
8.3. – Compete à CONTRATADA responder por todos os ônus, encargos e obrigações, comerciais, fiscais, tributários e trabalhistas,
por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a
causar a terceiros, em especial às Concessionárias de OBRAS, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por
si, seus empregados, prepostos e seus sucessores.
8.4. – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e/ou seu
preposto, devendo a CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalização. Os atos
da fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas Especificações,
nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na
execução dos serviços, os quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT
- Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
8.5. – Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato, somente
serão considerados quando apresentados pela CONTRATADA na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados
quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela FISCALIZAÇÃO na época
do evento, ou apresentadas intempestivamente.
8.6. – A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, até a sua aceitação
provisória, bem como sobre materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que
venham aqueles a sofrer.
8.7. – A substituição de qualquer profissional da Equipe Técnica, só poderá ocorrer com a prévia anuência da PMCG/SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e mediante a apresentação, por escrito, de justificativa prévia pela CONTRATADA.
8.8. – Compete, ainda, à CONTRATADA reparar, corrigir, remover, reconstituir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total
ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do CONTRATO em que se verifiquem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução, ou ainda, da inadequação ou má qualidade dos materiais e equipamentos
empregados.
8.9. – A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CAPIM GROSSO não é responsável por quaisquer ônus,
direito e obrigações, vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do
presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA, ressalvando-se, contudo, o
disposto nas Leis Federais no 8.212/91 e 9.032/95.
8.10. – O recebimento definitivo do Objeto do presente Contrato não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela correção
dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução daquele.
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DO CONTRATO
9.1. – Garantia de Execução:
9.1.1. – A CONTRATADA se obriga a executar todos os serviços contratados.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. – Este contrato poderá ser rescindido Unilateralmente pelo contratante, respeitado o devido processo legal, e sem que assista
à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a)
Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b)
Atraso no cumprimento das ordens de serviços ;
c)
Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d)
Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do CONTRATANTE;
f) Dissolução total da CONTRATADA.
10.2. – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao
efetivamente prestados e aceitos.

pagamento dos serviços

10.3. – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E DAS PENALIDADES
11.1. – Na hipótese de infração contratual, a PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS poderá
considerar rescindido o Contrato.
11.2. – Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer obrigação prevista no Edital ou neste Contrato, aplicar-se-ão à
CONTRATADA inadimplente as sanções legais, a saber:
1.
2.

advertência;
multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20 % (vinte por cento) do
valor do Contrato, cumulável com as demais sanções;
3.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Capim Grosso, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4.
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
reabilitação que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública, pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior.
11.3. – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PMCG ou cobrada judicialmente.
11.4. – As sanções previstas nos itens 1, 3 e 4 do item 11.2 desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do item 2, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.5. – A sanção estabelecida no item 4 do item 11.2 desta Cláusula é de competência exclusiva do Prefeito do Município de Capim
Grosso/BA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
11.6. – A CONTRATADA se sujeita também à multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia útil de atraso, calculada sobre
o valor total do Contrato e passível de dedução das garantias ou, caso sejam estas insuficientes, das prestações devidas, em
decorrência de atraso injustificado na execução do Contrato e da não apresentação dos documentos previstos, salvo se o atraso
resultar de ato não imputável à CONTRATADA.
11.7. – Em ocorrendo à rescisão do Contrato por infração contratual realizada pela CONTRATADA, observar-se-á, no que couber, o
disposto nos artigos 79, inciso I e 80 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo das penalidades acima previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. – Executado o Objeto do Contrato, este será recebido:
1.

2.

Provisoriamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA;
Definitivamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório,
observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da
CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.
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12.2. – O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA da responsabilidade prevista no artigo 69 da Lei Federal no 8.666/93.
12.3. – Antes da entrega final dos serviços e mesmo após o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA obriga-se a prestar
quaisquer esclarecimentos que venham a ser solicitados pela PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1. – A CONTRATADA se obriga a executar as obras ora contratados, como estabelecido no Edital e conforme planilha de preços
de sua Proposta na Licitação, no valor total de R$ 604.000,46 (SEISCENTOS E QUATRO MIL REAIS E QUARENTA E SEIS
CENTAVOS), sendo pagos com recursos do Município de Capim Grosso:
UNIDADE - 02.07.01 – SECRETARIA M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE: 15.451.9.1.015 PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
ELEMENTO: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 024 – TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO

13.2. – O preço ajustado no item 13.1 desta cláusula, inclui todos os custos dos serviços, tributos, contribuições, salários, sejam
diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa não prevista textualmente neste Contrato,
inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressão ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal, excetuando as despesas de Reajustamento, que porventura ocorram e que serão objeto
de dotação complementar.
13.3 - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei
8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de
termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
13.4 - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo com
as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
13.5 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do porcentual
resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicandose sobre o preço proposto.
13.6 - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
14.1. – A PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS deverá fiscalizar e assegurar, através do disposto
em lei, o fiel e integral cumprimento de todas as obrigações previstas neste Contrato.

14.2. – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, devendo a
CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela FISCALIZAÇÃO. Os atos da FISCALIZAÇÃO,
inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, não eximem
a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas Especificações, nem de quaisquer de suas
responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução do serviço, os
quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
15.1. – A CONTRATADA será responsável por todos os tributos, encargos sociais, despesas com viagens, estadias e outros custos de
qualquer espécie relativos aos serviços, Objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
16.1. – O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento da PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, sob pena de imediata rescisão.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUCESSÃO E DO FORO
17.1. – As partes se obrigam por si e por seus sucessores, a qualquer título, ainda que por transformação, incorporação, fusão e cisão,
ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
17.2 Fica eleito o foro da Comarca do Município de Capim Grosso/BA, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias
advindas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de idêntico teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo.
Capim Grosso/BA, 15 de fevereiro de 2022.

__________________________________________________________________
JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

__________________________________________________________________
CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE
CDS JACUÍPE
INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 16.749.050/0001-06
CONTRATADA

_____________________________________________________
01 – TESTEMUNHA

_____________________________________________________
02 – TESTEMUNHA

CPF: _______________________________________________

CPF: _______________________________________________
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ANEXO 01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA

OBRAS DE PAVIMENT+A5:I36AÇÃO VIÁRIA DO POVOADO PEDRAS ALTAS NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSOBA
REVISÃO:

BDI

01

10,43%

ORSE: jan/21
DATA
BASE:

SINAPI: jan/21
CONDER: jan/21

ITEM
001
001001
001002
003001001
002
002001

FONTE

CÓDIGO

ORSE

51

SINAPI

93584

SINAPI

99064

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO
GALVANIZADO, INSTALADA
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_04/2016
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

PREÇO

QUANT.

M2

8,00

R$
332,99

R$ 367,72

R$ 2.941,76

M2

7,26

R$
697,83

R$ 770,61

R$ 5.594,63

R$ 0,55

R$ 199,93

S/ BDI

C/ BDI

R$ 8.736,32

M

363,50

R$
0,50

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS
SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
100576 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

CUSTO
TOTAL

UND

R$ 11.227,06
M2

5.557,95

R$
1,83

R$ 2,02

R$ 11.227,06

003

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

R$ 573.517,00

003001

PAVIMENTOS DAS VIAS

R$ 571.655,75

003001002

SINAPI

003001003

SINAPI

003001004

SINAPI

003001005

SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
101169
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
94273
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
95879
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
93599
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

M2

5.557,95

R$
65,88

R$ 72,75 R$ 404.340,86

M

637,50

R$
41,54

R$ 45,87

R$ 29.242,13

TXKM

54.656,88

R$
0,87

R$ 0,96

R$ 52.470,60

TXKM

72.875,84

R$
0,34

R$ 0,38

R$ 27.692,82
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003001006

SINAPI

94319

003001007

SINAPI

94990

003001008

CONDER

60-0201-889

003001009

ORSE

04864

003002
003002001

M3

75,75

R$
43,79

R$ 48,36

R$ 3.663,27

M3

43,55

R$
700,81

R$ 773,90

R$ 33.703,35

M

37,50

R$
210,91

R$ 232,91

R$ 8.734,13

M2

125,65

R$
85,10

R$ 93,98

R$ 11.808,59

PAVIMENTAÇÃO ACESSIBILIDADE

ORSE

12436

004
004001

ORSE

02555

004002

ORSE

4647

ORSE

6191

005
005001

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_05/2016
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM
CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA,
DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL
PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM
CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE
DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM
CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA,
DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02
DEMÃOS E PISO TÁTIL DE
ALERTA/DIRECIONAL.
SINALIZAÇÃO
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM
PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE
MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE
CONCRETO 40X40X50
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE
ENTULHOS)

R$ 1.861,25

5,00

R$
337,09

UN

6,00

R$
60,52

R$ 66,83

R$ 400,98

UN

16,00

R$
434,30

R$ 479,60

R$ 7.673,60

M²

5.557,95

UN

R$ 372,25

R$ 1.861,25

R$ 8.074,58

R$ 2.445,50

TOTAL DA OBRA

R$
0,40

R$ 0,44

R$ 2.445,50
R$ 604.000,46
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CONTRATO No 122/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NA RUA NOVA ESPERANÇA E
S. SILVA NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BAHIA - CONVÊNIO Nº
081/2021 PROCESSO SEI Nº 043.41114.2021.0014938-07. – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 038/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPIM GROSSO E O CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE - CDS JACUÍPE.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 09 de Maio, Bairro
Nova Morada, neste Município, inscrito no CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, representado neste ato pela suo Gestor, Sr. JOSE
SIVALDO RIOS DE CARVALHO doravante denominada CONTRATANTE e o CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE - CDS JACUÍPE, autarquia Inter federativa, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob n.º 16.749.050/0001-06, situada na PRAÇA NOVE DE MAIO, Nº 6648, NOVO HORIZONTE – CAPIM
GROSSO/BA - CEP: 44.695-000, em observância ao Lei Federal nº 8.666/93, no que estabelece o Art. 24, XXVI, e suas alterações
posteriores incluído pela Lei Federal 11.107/05. Têm justo e acordado a assinatura do presente Contrato mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. – O presente Contrato tem por objeto a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, dos serviços
necessários à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NA RUA NOVA ESPERANÇA E S. SILVA
NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BAHIA - CONVÊNIO Nº 081/2021 PROCESSO SEI Nº 043.41114.2021.0014938-07,
conforme Planilhas e Anexo deste Termo de Referência, de acordo com as Especificações Técnicas, Planilhas de Quantidades e Preços,
tal como discriminado no Termo de Referência – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022, e solicitado pelo Processo
Administrativo nº 096/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1. – Fazem parte integrante do presente Contrato:
a)
b)

Termo de Referência DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 e seus Anexos;
Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1. – O prazo de vigência dos serviços Objeto deste Contrato, contados da data da emissão da ordem de serviço pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS será até 31/12/2022.
3.2. – A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS deverá emitir Ordens de Serviços em que sejam especificados
os serviços, nas quais deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:
1. Programação que deverá ser seguida pela CONTRATADA.
2. Quantitativos globais estimados dos serviços principais a serem executados, em consonância com os itens que integram
o Cronograma Físico.
3. Definição dos locais onde os serviços serão executados.
4. Prazos de execução dos serviços.
5. Numeração que permita sua individualização.
3.3. – A CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após o recebimento das Ordens de Serviços, deverá contestar
quaisquer dados das mesmas que não estiverem de acordo com este Contrato, ou com o projeto citado. Depois de decorrido este
prazo a Ordem de Serviço será considerada aceita e subsidiará a aferição de medições, cronogramas, multas e outras finalidades
previstas neste Contrato.
3.4. – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento.
3.5. – O prazo de execução4 dos serviços poderá ser prorrogado nas hipóteses e na forma do art. 57 da Lei Federal n o 8.666/93,
observando-se, ainda, o item 5.2 do Edital.
CLÁUSULA QUARTA – DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
4.1. – Na execução do presente Contrato, a CONTRATADA deverá empregar profissional capacitado, nos limites das necessidades
exigidas para tanto, assim entendidas como detentor de diploma de nível superior para as tarefas que o exijam e de declaração de
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responsabilidade técnica pela execução dos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA retro, emitida por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
4.2. – Os profissionais da Equipe Técnica, incluindo-se os integrantes dos quadros das subcontratadas, deverão estar presentes em
todas as atividades decorrentes do serviço, e não poderão ser substituídos sem prévia anuência, de acordo com o juízo discricionário
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e mediante a apresentação de justificativa prévia pela
CONTRATADA.
4.3. – No caso do responsável técnico pelos serviços Objeto deste Contrato, não ser o mesmo da Proposta da CONTRATADA, o
substituto deverá atender o exigido no Edital.
CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES
5.1. – As medições para efeito de pagamento serão procedidas independentemente da solicitação da CONTRATADA, ao término de
cada mês, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, abrangendo as Ordens de Serviço executadas integralmente no
mês em referência, exceto a medição final que corresponderá, no mínimo, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e
só será liberada após a aceitação definitiva de todo o Objeto deste Contrato.
5.2. – A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite
legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, será acordado novo Cronograma, atendido o
interesse da PMCG.
5.3. – Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados na Planilha fornecida, ou em
suas eventuais alterações no curso do Contrato.
5.4. – Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
5.5. – A medição final corresponderá no mínimo, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e só será liberada após a
aceitação definitiva global do serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições mensais, observada a obrigatoriedade do percentual
mínimo de 5% (cinco por cento) para a última medição, de acordo com a CLÁUSULA QUINTA - ITEM 5.5, devendo esse percentual
ser liberado após o aceite definitivo global dos serviços.
6.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada
pelo fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura, o CONTRATADO deverá estar de posse, em plena vigência, dos
documentos elencados item 6.4 desta CLÁUSULA.
6.3. – Para fins do que prescreve o item 6.1 da cláusula sexta, o documento de cobrança deverá ser apresentado à Fiscalização, para
atestação, e, após, protocolado na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CAPIM GROSSO, até o 5º dia útil
do mês subsequente ao da medição.
6.4 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa
para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a
data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 02 (duas) vias;
3. Resumo de medição, em 02 (duas) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
5. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA (apresentado somente na primeira
medição ou quando houver alteração do profissional responsável ou mediante execução dos serviços);
6. Certidões de regularidades com o FGTS, Tributos – Estadual, Federal (conjunta com a Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita Federal e Seguridade Social) e Municipal - e Dívida Trabalhista, sob pena de não pagamento.
6.5.
– Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
6.6.
- O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte, os pagamentos devidos sempre que ocorrer irregularidades na prestação
dos serviços ou nas faturas apresentadas.
6.7.
– Os pagamentos somente serão efetuados desde que a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria respectiva e
liquidada pela Contabilidade, seja encaminhada à Secretaria de Finanças. O não cumprimento do prazo acima estabelecido para
entrega e atesto da nota fiscal/fatura ensejará a transferência do pagamento para a próxima data, conforme programação acima.
2
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
7.1. – A CONTRATANTE assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de outras constantes do Termo de
Referência e todos os seus anexos e derivadas da legislação.
7.2 – O presente Contrato será publicado em Diário Oficial próprio no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de
sua assinatura.
7.3 – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores,
como também, ao Termo de Referência da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. – A CONTRATADA assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de outras constantes do Termo de
Referência e todos os seus anexos e derivadas da legislação.
8.2. – A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execução do Contrato, todas as determinações constantes do Edital
e Anexo; as condições de habilitação assumidas; a sua Proposta de Preços, bem como a legislação invocada no Preâmbulo do presente
Instrumento Contratual.
8.3. – Compete à CONTRATADA responder por todos os ônus, encargos e obrigações, comerciais, fiscais, tributários e trabalhistas,
por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a
causar a terceiros, em especial às Concessionárias de OBRAS, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por
si, seus empregados, prepostos e seus sucessores.
8.4. – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e/ou seu
preposto, devendo a CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalização. Os atos
da fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas Especificações,
nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na
execução dos serviços, os quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT
- Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
8.5. – Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato, somente
serão considerados quando apresentados pela CONTRATADA na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados
quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela FISCALIZAÇÃO na época
do evento, ou apresentadas intempestivamente.
8.6. – A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, até a sua aceitação
provisória, bem como sobre materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que
venham aqueles a sofrer.
8.7. – A substituição de qualquer profissional da Equipe Técnica, só poderá ocorrer com a prévia anuência da PMCG/SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e mediante a apresentação, por escrito, de justificativa prévia pela CONTRATADA.
8.8. – Compete, ainda, à CONTRATADA reparar, corrigir, remover, reconstituir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total
ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do CONTRATO em que se verifiquem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução, ou ainda, da inadequação ou má qualidade dos materiais e equipamentos
empregados.
8.9. – A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CAPIM GROSSO não é responsável por quaisquer ônus,
direito e obrigações, vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do
presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA, ressalvando-se, contudo, o
disposto nas Leis Federais no 8.212/91 e 9.032/95.
8.10. – O recebimento definitivo do Objeto do presente Contrato não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela correção
dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução daquele.
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DO CONTRATO
9.1. – Garantia de Execução:
9.1.1. – A CONTRATADA se obriga a executar todos os serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
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10.1. – Este contrato poderá ser rescindido Unilateralmente pelo contratante, respeitado o devido processo legal, e sem que assista
à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a)
Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b)
Atraso no cumprimento das ordens de serviços ;
c)
Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d)
Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do CONTRATANTE;
f) Dissolução total da CONTRATADA.
10.2. – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao
efetivamente prestados e aceitos.

pagamento dos serviços

10.3. – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E DAS PENALIDADES
11.1. – Na hipótese de infração contratual, a PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS poderá
considerar rescindido o Contrato.
11.2. – Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer obrigação prevista no Edital ou neste Contrato, aplicar-se-ão à
CONTRATADA inadimplente as sanções legais, a saber:
1.
2.

advertência;
multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20 % (vinte por cento) do
valor do Contrato, cumulável com as demais sanções;
3.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Capim Grosso, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4.
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
reabilitação que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública, pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior.
11.3. – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PMCG ou cobrada judicialmente.
11.4. – As sanções previstas nos itens 1, 3 e 4 do item 11.2 desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do item 2, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.5. – A sanção estabelecida no item 4 do item 11.2 desta Cláusula é de competência exclusiva do Prefeito do Município de Capim
Grosso/BA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
11.6. – A CONTRATADA se sujeita também à multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia útil de atraso, calculada sobre
o valor total do Contrato e passível de dedução das garantias ou, caso sejam estas insuficientes, das prestações devidas, em
decorrência de atraso injustificado na execução do Contrato e da não apresentação dos documentos previstos, salvo se o atraso
resultar de ato não imputável à CONTRATADA.
11.7. – Em ocorrendo à rescisão do Contrato por infração contratual realizada pela CONTRATADA, observar-se-á, no que couber, o
disposto nos artigos 79, inciso I e 80 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo das penalidades acima previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. – Executado o Objeto do Contrato, este será recebido:
1.

2.

Provisoriamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA;
Definitivamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório,
observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da
CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.

12.2. – O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA da responsabilidade prevista no artigo 69 da Lei Federal no 8.666/93.
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12.3. – Antes da entrega final dos serviços e mesmo após o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA obriga-se a prestar
quaisquer esclarecimentos que venham a ser solicitados pela PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1. – A CONTRATADA se obriga a executar as obras ora contratados, como estabelecido no Edital e conforme planilha de preços
de sua Proposta na Licitação, no valor total de R$ 695.869,83 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA
E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), sendo pagos com recursos do Município de Capim Grosso:
UNIDADE - 02.07.01 – SECRETARIA M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE: 15.451.9.1.015 PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
ELEMENTO: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 024 – TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO

13.2. – O preço ajustado no item 13.1 desta cláusula, inclui todos os custos dos serviços, tributos, contribuições, salários, sejam
diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa não prevista textualmente neste Contrato,
inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressão ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal, excetuando as despesas de Reajustamento, que porventura ocorram e que serão objeto
de dotação complementar.
13.3 - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei
8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de
termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
13.4 - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo com
as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
13.5 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do porcentual
resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicandose sobre o preço proposto.
13.6 - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
14.1. – A PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS deverá fiscalizar e assegurar, através do disposto
em lei, o fiel e integral cumprimento de todas as obrigações previstas neste Contrato.

14.2. – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, devendo a
CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela FISCALIZAÇÃO. Os atos da FISCALIZAÇÃO,
inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, não eximem
a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas Especificações, nem de quaisquer de suas
responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução do serviço, os
quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
15.1. – A CONTRATADA será responsável por todos os tributos, encargos sociais, despesas com viagens, estadias e outros custos de
qualquer espécie relativos aos serviços, Objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
16.1. – O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento da PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, sob pena de imediata rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUCESSÃO E DO FORO
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17.1. – As partes se obrigam por si e por seus sucessores, a qualquer título, ainda que por transformação, incorporação, fusão e cisão,
ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
17.2 Fica eleito o foro da Comarca do Município de Capim Grosso/BA, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias
advindas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de idêntico teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo.
Capim Grosso/BA, 15 de fevereiro de 2022.

__________________________________________________________________
JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

__________________________________________________________________
CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE
CDS JACUÍPE
INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 16.749.050/0001-06
CONTRATADA

_____________________________________________________
01 – TESTEMUNHA

_____________________________________________________
02 – TESTEMUNHA

CPF: _______________________________________________

CPF: _______________________________________________
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ANEXO 01
Obra

Bancos

Pavimentação das ruas Nova
Esperança e S. Silva bairro
Jardim Formosa no município de
Capim Grosso/BA.

SINAPI - 01/2021 10,43%
- Bahia
CONDER/BA 01/2021

Orçamento Sintético
Und

Item Código Banco

Descrição

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

B.D.I.

Quant.

Valor
Unit

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista:
70,79%

Valor
Unit
com
BDI

Total

Peso
(%)

1,30 %
9.058,71

1.1

1.2

2
2.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO
60-04CONDER GALVANIZADA,
INSTALADA
01-963
REF00051/ORSE
93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO
MOBILIÁRIO.
AF_04/2016
PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO
JARDIM FORMOSA
SERVIÇOS INICIAIS

M²

0,50 %
8,00 392,11 433,01

3.464,08

7,26 697,83 770,61

5.594,63

m²

0,80 %

98,70%
686.811,12
1,56 %
10.874,49

99064 SINAPI
2.1.1
SINAPI
2.1.2 100576

2.2

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.
AF_10/2018

M

REGULARIZAÇÃO
E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019
PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA

m²

0,06 %
739,85

0,50

0,55

408,51

5.178,95

1,83

2,02

10.465,98

1,50 %

658.275,14
94273 SINAPI
2.2.1

SINAPI
2.2.2 101169

95879 SINAPI
2.2.3

93599 SINAPI
2.2.4

94319 SINAPI
2.2.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOM
FIO)
EM
TRECHO
RETO,
1.419,82
CONFECCIONADA
EM
CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO
X
BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
m²
PARALELEPÍPEDOS,
5.178,95
REJUNTAMENTO
COM
ARGAMASSA
TRAÇO
1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TXKM
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
50.929,79
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30
KM
(UNIDADE:
TXKM).
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TXKM
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
59.418,09
URBANA
PAVIMENTADA,
ADICIONAL
PARA
DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
ATERRO MANUAL DE VALAS COM
m³
SOLO
ARGILO-ARENOSO
E
173,88
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA.
AF_05/2016

41,54

45,87

65,88

72,75 376.775,26

94,60
%
9,36 %

65.130,87

54,14
%

7,03 %
0,87

0,96

48.930,34

0,34

0,38

22.309,23

43,79

48,36

8.408,37

3,21 %

1,21 %
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2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.3

60-03- CONDER PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU
01-912
ALERTA,
DE
CONCRETO,
COLORIDO,
DIMENSÕES
25X25CM,
APLICADO
COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
ACII, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO
94990 SINAPI
EXECUÇÃO
DE
PASSEIO
(CALÇADA)
OU
PISO
DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_07/2016
60-02- CONDER CONFINAMENTO E PROTEÇÃO
01-889
DE
PAVIMENTAÇÃO
EM
PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE
CONCRETO ARMADO 20MPA,
DIMENSÕES DE
20X40 CM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA
E TRANSPORTE MANUAL
SINALIZAÇÃO

m²

60-05- CONDER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE
01-469
RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM
CHAPA DE AÇO ESMALTADA,
FIXADA
EM
PAREDE.REF.:02555/ORSE
60-01- CONDER PLACA
DE
SINALIZAÇÃO
01-007
VERTICAL
TIPO
CIRCULAR
R=25CM, CHAPA DE AÇO 16 COM
PINTURA REFLETIVA, PADRÃO
DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE
AÇO GALVANIZADO DE 3" COM
H=2,5M VISÍVEL CHUMBADA EM
BASE DE CONCRETO (40X40X55)
CM
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E
FINAIS
60-01- CONDER LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E
01-011
REMOÇÃO DE ENTULHOS)

UN

5,92 %
362,03 103,04 113,79

41.194,33

104,21 700,81 773,90

80.648,59

63,88 210,91 232,91

14.878,16

m³

M

11,59
%

2,14 %

1,99 %
13.841,83

2.3.1

2.3.2

2.4

2.4.1

0,07 %
4,00 104,02 114,87

459,48

20,00 605,92 669,12

13.382,35

UN

1,92 %

0,55 %
3.819,66
m²

0,55 %
6.917,79
Total Geral

0,50

0,55

3.819,66
695.869,83
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CONTRATO No 123/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NO POVOADO DO PEIXE NAS
RUAS PROJETADA, COLÉGIO, TRAV. DO COLÉGIO 01, TRAV. DO COLÉGIO 02,
E RUA DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BAHIA - CONVÊNIO Nº
075/2021 PROCESSO SEI Nº 043.41114.2021.0017695-11. – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 039/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPIM GROSSO E O CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE - CDS JACUÍPE.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 09 de Maio, Bairro
Nova Morada, neste Município, inscrito no CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, representado neste ato pela suo Gestor, Sr. JOSE
SIVALDO RIOS DE CARVALHO doravante denominada CONTRATANTE e o CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE - CDS JACUÍPE, autarquia Inter federativa, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob n.º 16.749.050/0001-06, situada na PRAÇA NOVE DE MAIO, Nº 6648, NOVO HORIZONTE – CAPIM
GROSSO/BA - CEP: 44.695-000, em observância ao Lei Federal nº 8.666/93, no que estabelece o Art. 24, XXVI, e suas alterações
posteriores incluído pela Lei Federal 11.107/05. Têm justo e acordado a assinatura do presente Contrato mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. – O presente Contrato tem por objeto a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, dos serviços
necessários à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM GUIA (MEIO-FIO) E PASSEIO (CALÇADA) NO POVOADO DO PEIXE NAS RUAS
PROJETADA, COLÉGIO, TRAV. DO COLÉGIO 01, TRAV. DO COLÉGIO 02, E RUA DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSOBAHIA - CONVÊNIO Nº 075/2021 PROCESSO SEI Nº 043.41114.2021.0017695-11., conforme Planilhas e Anexo deste Termo de
Referência, de acordo com as Especificações Técnicas, Planilhas de Quantidades e Preços, tal como discriminado no Termo de
Referência – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022, e solicitado pelo Processo Administrativo nº 097/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1. – Fazem parte integrante do presente Contrato:
a)
b)

Termo de Referência DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 e seus Anexos;
Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1. – O prazo de vigência dos serviços Objeto deste Contrato, contados da data da emissão da ordem de serviço pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS será até 31/12/2022.
3.2. – A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS deverá emitir Ordens de Serviços em que sejam especificados
os serviços, nas quais deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:
1. Programação que deverá ser seguida pela CONTRATADA.
2. Quantitativos globais estimados dos serviços principais a serem executados, em consonância com os itens que integram
o Cronograma Físico.
3. Definição dos locais onde os serviços serão executados.
4. Prazos de execução dos serviços.
5. Numeração que permita sua individualização.
3.3. – A CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após o recebimento das Ordens de Serviços, deverá contestar
quaisquer dados das mesmas que não estiverem de acordo com este Contrato, ou com o projeto citado. Depois de decorrido este
prazo a Ordem de Serviço será considerada aceita e subsidiará a aferição de medições, cronogramas, multas e outras finalidades
previstas neste Contrato.
3.4. – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento.
3.5. – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado nas hipóteses e na forma do art. 57 da Lei Federal n o 8.666/93,
observando-se, ainda, o item 5.2 do Edital.
CLÁUSULA QUARTA – DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
4.1. – Na execução do presente Contrato, a CONTRATADA deverá empregar profissional capacitado, nos limites das necessidades
exigidas para tanto, assim entendidas como detentor de diploma de nível superior para as tarefas que o exijam e de declaração de
1
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responsabilidade técnica pela execução dos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA retro, emitida por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
4.2. – Os profissionais da Equipe Técnica, incluindo-se os integrantes dos quadros das subcontratadas, deverão estar presentes em
todas as atividades decorrentes do serviço, e não poderão ser substituídos sem prévia anuência, de acordo com o juízo discricionário
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e mediante a apresentação de justificativa prévia pela
CONTRATADA.
4.3. – No caso do responsável técnico pelos serviços Objeto deste Contrato, não ser o mesmo da Proposta da CONTRATADA, o
substituto deverá atender o exigido no Edital.
CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES
5.1. – As medições para efeito de pagamento serão procedidas independentemente da solicitação da CONTRATADA, ao término de
cada mês, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, abrangendo as Ordens de Serviço executadas integralmente no
mês em referência, exceto a medição final que corresponderá, no mínimo, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e
só será liberada após a aceitação definitiva de todo o Objeto deste Contrato.
5.2. – A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite
legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, será acordado novo Cronograma, atendido o
interesse da PMCG.
5.3. – Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados na Planilha fornecida, ou em
suas eventuais alterações no curso do Contrato.
5.4. – Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
5.5. – A medição final corresponderá no mínimo, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e só será liberada após a
aceitação definitiva global do serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições mensais, observada a obrigatoriedade do percentual
mínimo de 5% (cinco por cento) para a última medição, de acordo com a CLÁUSULA QUINTA - ITEM 5.5, devendo esse percentual
ser liberado após o aceite definitivo global dos serviços.
6.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada
pelo fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura, o CONTRATADO deverá estar de posse, em plena vigência, dos
documentos elencados item 6.4 desta CLÁUSULA.
6.3. – Para fins do que prescreve o item 6.1 da cláusula sexta, o documento de cobrança deverá ser apresentado à Fiscalização, para
atestação, e, após, protocolado na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CAPIM GROSSO, até o 5º dia útil
do mês subsequente ao da medição.
6.4 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa
para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a
data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 02 (duas) vias;
3. Resumo de medição, em 02 (duas) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
5. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA (apresentado somente na primeira
medição ou quando houver alteração do profissional responsável ou mediante execução dos serviços);
6. Certidões de regularidades com o FGTS, Tributos – Estadual, Federal (conjunta com a Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita Federal e Seguridade Social) e Municipal - e Dívida Trabalhista, sob pena de não pagamento.
6.5.
– Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
6.6.
- O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte, os pagamentos devidos sempre que ocorrer irregularidades na prestação
dos serviços ou nas faturas apresentadas.
6.7.
– Os pagamentos somente serão efetuados desde que a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria respectiva e
liquidada pela Contabilidade, seja encaminhada à Secretaria de Finanças. O não cumprimento do prazo acima estabelecido para
entrega e atesto da nota fiscal/fatura ensejará a transferência do pagamento para a próxima data, conforme programação acima.
2
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 84

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
7.1. – A CONTRATANTE assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de outras constantes do Termo de
Referência e todos os seus anexos e derivadas da legislação.
7.2 – O presente Contrato será publicado em Diário Oficial próprio no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de
sua assinatura.
7.3 – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores,
como também, ao Termo de Referência da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. – A CONTRATADA assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de outras constantes do Termo de
Referência e todos os seus anexos e derivadas da legislação.
8.2. – A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execução do Contrato, todas as determinações constantes do Edital
e Anexo; as condições de habilitação assumidas; a sua Proposta de Preços, bem como a legislação invocada no Preâmbulo do presente
Instrumento Contratual.
8.3. – Compete à CONTRATADA responder por todos os ônus, encargos e obrigações, comerciais, fiscais, tributários e trabalhistas,
por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a
causar a terceiros, em especial às Concessionárias de OBRAS, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por
si, seus empregados, prepostos e seus sucessores.
8.4. – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e/ou seu
preposto, devendo a CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalização. Os atos
da fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas Especificações,
nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na
execução dos serviços, os quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT
- Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
8.5. – Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato, somente
serão considerados quando apresentados pela CONTRATADA na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados
quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela FISCALIZAÇÃO na época
do evento, ou apresentadas intempestivamente.
8.6. – A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, até a sua aceitação
provisória, bem como sobre materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que
venham aqueles a sofrer.
8.7. – A substituição de qualquer profissional da Equipe Técnica, só poderá ocorrer com a prévia anuência da PMCG/SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e mediante a apresentação, por escrito, de justificativa prévia pela CONTRATADA.
8.8. – Compete, ainda, à CONTRATADA reparar, corrigir, remover, reconstituir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total
ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do CONTRATO em que se verifiquem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução, ou ainda, da inadequação ou má qualidade dos materiais e equipamentos
empregados.
8.9. – A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CAPIM GROSSO não é responsável por quaisquer ônus,
direito e obrigações, vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do
presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA, ressalvando-se, contudo, o
disposto nas Leis Federais no 8.212/91 e 9.032/95.
8.10. – O recebimento definitivo do Objeto do presente Contrato não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela correção
dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução daquele.
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DO CONTRATO
9.1. – Garantia de Execução:
9.1.1. – A CONTRATADA se obriga a executar todos os serviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
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10.1. – Este contrato poderá ser rescindido Unilateralmente pelo contratante, respeitado o devido processo legal, e sem que assista
à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a)
Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b)
Atraso no cumprimento das ordens de serviços ;
c)
Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d)
Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do CONTRATANTE;
f) Dissolução total da CONTRATADA.
10.2. – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao
efetivamente prestados e aceitos.

pagamento dos serviços

10.3. – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E DAS PENALIDADES
11.1. – Na hipótese de infração contratual, a PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS poderá
considerar rescindido o Contrato.
11.2. – Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer obrigação prevista no Edital ou neste Contrato, aplicar-se-ão à
CONTRATADA inadimplente as sanções legais, a saber:
1.
2.

advertência;
multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20 % (vinte por cento) do
valor do Contrato, cumulável com as demais sanções;
3.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Capim Grosso, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4.
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
reabilitação que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública, pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior.
11.3. – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PMCG ou cobrada judicialmente.
11.4. – As sanções previstas nos itens 1, 3 e 4 do item 11.2 desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do item 2, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.5. – A sanção estabelecida no item 4 do item 11.2 desta Cláusula é de competência exclusiva do Prefeito do Município de Capim
Grosso/BA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
11.6. – A CONTRATADA se sujeita também à multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia útil de atraso, calculada sobre
o valor total do Contrato e passível de dedução das garantias ou, caso sejam estas insuficientes, das prestações devidas, em
decorrência de atraso injustificado na execução do Contrato e da não apresentação dos documentos previstos, salvo se o atraso
resultar de ato não imputável à CONTRATADA.
11.7. – Em ocorrendo à rescisão do Contrato por infração contratual realizada pela CONTRATADA, observar-se-á, no que couber, o
disposto nos artigos 79, inciso I e 80 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo das penalidades acima previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. – Executado o Objeto do Contrato, este será recebido:
1.

2.

Provisoriamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA;
Definitivamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório,
observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da
CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.

12.2. – O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA da responsabilidade prevista no artigo 69 da Lei Federal no 8.666/93.
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12.3. – Antes da entrega final dos serviços e mesmo após o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA obriga-se a prestar
quaisquer esclarecimentos que venham a ser solicitados pela PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1. – A CONTRATADA se obriga a executar as obras ora contratados, como estabelecido no Edital e conforme planilha de preços
de sua Proposta na Licitação, no valor total de R$ 451.960,37 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E NOVECENTOS E
SESSENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), sendo pagos com recursos do Município de Capim Grosso:
UNIDADE - 02.07.01 – SECRETARIA M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE: 15.451.9.1.015 PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
ELEMENTO: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 024 – TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO

13.2. – O preço ajustado no item 13.1 desta cláusula, inclui todos os custos dos serviços, tributos, contribuições, salários, sejam
diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa não prevista textualmente neste Contrato,
inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressão ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal, excetuando as despesas de Reajustamento, que porventura ocorram e que serão objeto
de dotação complementar.
13.3 - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei
8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de
termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
13.4 - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo com
as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
13.5 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do porcentual
resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicandose sobre o preço proposto.
13.6 - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
14.1. – A PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS deverá fiscalizar e assegurar, através do disposto
em lei, o fiel e integral cumprimento de todas as obrigações previstas neste Contrato.
14.2. – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, devendo a
CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela FISCALIZAÇÃO. Os atos da FISCALIZAÇÃO,
inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, não eximem
a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas Especificações, nem de quaisquer de suas
responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução do serviço, os
quais deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
15.1. – A CONTRATADA será responsável por todos os tributos, encargos sociais, despesas com viagens, estadias e outros custos de
qualquer espécie relativos aos serviços, Objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
16.1. – O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento da PMCG/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, sob pena de imediata rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUCESSÃO E DO FORO
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17.1. – As partes se obrigam por si e por seus sucessores, a qualquer título, ainda que por transformação, incorporação, fusão e cisão,
ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
17.2 Fica eleito o foro da Comarca do Município de Capim Grosso/BA, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias
advindas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de idêntico teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo.
Capim Grosso/BA, 15 de fevereiro de 2022.

__________________________________________________________________
JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

__________________________________________________________________
CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE
CDS JACUÍPE
INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 16.749.050/0001-06
CONTRATADA

_____________________________________________________
01 – TESTEMUNHA

_____________________________________________________
02 – TESTEMUNHA

CPF: _______________________________________________

CPF: _______________________________________________
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ANEXO 01
Obra

Bancos

Pavimentação de vias povoado
peixe no município de Capim
Grosso/BA.

SINAPI - 01/2021 10,43%
- Bahia
CONDER/BA 01/2021

Orçamento Sintético
Und

Item Código Banco

Descrição

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

B.D.I.

Quant.

Valor
Unit

Valor
Unit
com
BDI

Total

Peso
(%)

2,00 %
9.058,71

1.1

1.2

2
2.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO
60-04CONDER GALVANIZADA,
INSTALADA
01-963
REF00051/ORSE
93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO
MOBILIÁRIO.
AF_04/2016
PAVIMENTAÇÃO
RUAS
POVOADO PEIXE
SERVIÇOS INICIAIS

M²

0,77 %
8,00 392,11 433,01

3.464,08

7,26 697,83 770,61

5.594,63

m²

1,24 %

98,00%
442.901,66
1,50 %
6.759,40

99064 SINAPI
2.1.1
SINAPI
2.1.2 100576

2.2

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.
AF_10/2018

M

REGULARIZAÇÃO
E
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019
PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA

m²

0,06 %
515,45

0,50

0,55

283,50

3.205,89

1,83

2,02

6.475,90

1,43 %

411.850,18
94273 SINAPI
2.2.1

SINAPI
2.2.2 101169

95879 SINAPI
2.2.3

93599 SINAPI
2.2.4

94319 SINAPI
2.2.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOM
FIO)
EM
TRECHO
RETO,
970,51
CONFECCIONADA
EM
CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO
X
BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
m²
PARALELEPÍPEDOS,
3.205,89
REJUNTAMENTO
COM
ARGAMASSA
TRAÇO
1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TXKM
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
31.526,72
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30
KM
(UNIDADE:
TXKM).
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TXKM
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA
36.781,18
URBANA
PAVIMENTADA,
ADICIONAL
PARA
DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
ATERRO MANUAL DE VALAS COM
m³
SOLO
ARGILO-ARENOSO
E
115,90
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA.
AF_05/2016

41,54

45,87

65,88

72,75 233.228,50

91,13
%
9,85 %

44.517,29

51,60
%

6,70 %
0,87

0,96

30.265,65

0,34

0,38

13.976,85

43,79

48,36

5.604,92

3,09 %

1,24 %
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2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.3

60-03- CONDER PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU
01-912
ALERTA,
DE
CONCRETO,
COLORIDO,
DIMENSÕES
25X25CM,
APLICADO
COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
ACII, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO
94990 SINAPI
EXECUÇÃO
DE
PASSEIO
(CALÇADA)
OU
PISO
DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_07/2016
60-02- CONDER CONFINAMENTO E PROTEÇÃO
01-889
DE
PAVIMENTAÇÃO
EM
PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE
CONCRETO ARMADO 20MPA,
DIMENSÕES DE
20X40 CM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA
E TRANSPORTE MANUAL
SINALIZAÇÃO

m²

60-05- CONDER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE
01-469
RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM
CHAPA DE AÇO ESMALTADA,
FIXADA
EM
PAREDE.REF.:02555/ORSE
60-01- CONDER PLACA
DE
SINALIZAÇÃO
01-007
VERTICAL
TIPO
CIRCULAR
R=25CM, CHAPA DE AÇO 16 COM
PINTURA REFLETIVA, PADRÃO
DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE
AÇO GALVANIZADO DE 3" COM
H=2,5M VISÍVEL CHUMBADA EM
BASE DE CONCRETO (40X40X55)
CM
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E
FINAIS
60-01- CONDER LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E
01-011
REMOÇÃO DE ENTULHOS)

UN

6,21 %
246,85 103,04 113,79

28.089,06

63,85 700,81 773,90

49.413,52

29,00 210,91 232,91

6.754,39

m³

M

10,93
%

1,49 %

4,84 %
21.891,42

2.3.1

2.3.2

2.4

2.4.1

0,25 %
10,00 104,02 114,87

1.148,70

31,00 605,92 669,12

20.742,72

UN

4,59 %

0,53 %
2.400,66
m²

0,53 %
4.364,84
Total Geral

0,50

0,55

2.400,66
451.960,37
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº S080/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de
Maio, s/n, Nova Morada, CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO, com sede a Rua Luiz Gonzaga, S/N, Novo Horizonte - Capim
Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 11.390.971/0001-01, neste ato representado pela Secretária
Municipal de Saúde a Sra. LEIDE COSTA RIOS, doravante denominado abreviadamente CONTRATANTE,
e do outro lado, o Sr. ANICIO MARCEL CARVALHO ROCHA, inscrito no CPF sob nº 908.994.405-25 e RG
sob nº 0641641443 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Luís e Magalhaes , nº 115, Oliveira, Capim
Grosso - Bahia, doravante denominado CONTRATADO, celebram este contrato de Prestação de Serviços
(Locação de Imóvel), mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
Destina-se este Contrato na locação de imóvel localizado na Rua Tiradentes, nº 2, Novo
Horizonte, no município de Capim Grosso/BA, para o funcionamento do Centro Municipal
de Reabilitação, em conformidade com o Processo Administrativo nº S026/2022 e Dispensa
de Licitação nº S014/2022, baseada no inciso X, art. 24, c/c o art. 26 da Lei nº 8.666/93 e
suas posteriores alterações e ao disposto na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
1.1 - O LOCADOR fica obrigado:
I - a fornecer ao MUNICÍPIO descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega com
expressa referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores
à locação;
II - a entregar ao MUNICÍPIO o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem como lhe
garantir, durante a vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
1.2 O MUNICÍPIO fica obrigado:
I - a pagar, pontualmente, o aluguel e as despesas ordinárias de telefone;
II - levar ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a ela
incumba, bem com as eventuais turbações de terceiros;
III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus agentes;
IV - cientificar o LOCADOR da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;
V - a permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;
VI - a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal;
VII - a pagar os impostos, as taxas e despesas extraordinárias, que incidam ou venham a incidir sobre o
imóvel, além das contas de consumo de força, luz, água e esgoto;
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR, CONDIÇÕES PAGAMENTO E REAJUSTE:
2.1 – Este Contrato tem o valor global de R$ 17.913,48 (dezessete mil novecentos e treze reis e
quarenta e oito centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais, uma de R$ 1.492,79 (um mil
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quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), a CONTRATADA para execução total
do serviço previsto na cláusula primeira.
2.2 - Os valores fixados na Cláusula Sexta, do presente instrumento contratual, serão reajustados
anualmente com base no IGP-M acumulado, exceto na hipótese de orientação ou critério superveniente
estabelecidos por órgão(s) governamental (is) competente(s).
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E PRORROGAÇÃO:
3.1 – A execução do presente Contrato será de 04/02/2022 a 04/02/2023.
3.2 – O presente contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta
meses. (Redação dada ao inciso pela Lei nº 9.648, de 27.05.1998), Conforme art. 57,II, da Lei 8.866/93
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS:
4.1 - As despesas deste contrato serão oriundas da seguinte dotação orçamentária:
02.05.01- FUNDO MUN. DE SAÚDE- FUMSAÚDE
10.302.5.2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
33.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
002 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15%
CLÁUSULA QUINTA - DO CONTRATO
5.1 – Este contrato será regido e, especialmente nos casos omissos, pelas normas da Lei Federal nº
8.666 – de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
5.2 – Este contrato fica atrelado à Dispensa de Licitação nº S014/2022.
CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE, DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO:
6.1 – Será de responsabilidade da CONTRATADA as despesas que dela decorrer, bem como quaisquer
outras durante a locação do imóvel.
6.2 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente para moradia de Médicos não
residentes no município de Capim Grosso - Bahia.
6.3 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e funcionamento do
próprio órgão, vedada sua utilização para quaisquer outros fins, bem com sua transferência,
sublocação, empréstimo ou cessão, a qualquer título, no todo ou em parte.
CLÁUSULA SÉTIMA – MULTAS E PENALIDADES:
7.1 – Pelo atraso injustificado na prestação do serviço objeto deste contrato, sujeita-se o
CONTRATADO às penalidades previstas no CAPUT do art. 86 da lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
7.2 – Pela inexecução total ou parcial e descumprimento de quaisquer cláusulas, alíneas e itens deste
contrato, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções
previstas nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, além de multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor especificado na cláusula segunda, item 2.1.
CLÁUSULA OITAVA – DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação se:
a)
O LOCATÁRIO infringir obrigação legal ou descumprir qualquer das Cláusulas do presente
Contrato;
b)

o imóvel locado for desapropriado;

c)

superveniência de incapacidade financeira do LOCADOR devidamente comprovada;
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d)
falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvência da LOCADOR,
requeridas ou decretadas;
e)
cessão total ou parcial deste Contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita
autorização do LOCATÁRIO.
Parágrafo Primeiro – Rescindido o Contrato, por qualquer destes motivos, o LOCADOR terá direito
apenas, ao pagamento, dos serviços efetivamente prestados e aceitos.
Parágrafo Segundo – Ficará o presente Contrato rescindido, de pleno direto, independentemente de
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos
enumerados nos Arts. 78 e 80 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA– DAS ALTERAÇÕES
9.1 - Este instrumento poderá ser alterado em decorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art.
65, da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, com as devidas justificativas.
Parágrafo Único – Reserva-se ao LOCATÁRIO o direito de ampliar ou reduzir o objeto deste Contrato,
no limite legal, garantindo-se ao LOCADOR o pagamento dos custos que forem acrescidos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1 - A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 - Assim, pôr se acharem justos e contratados firma o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e
para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se a fazê-lo sempre
bom, firme e valioso, pôr si, herdeiros e sucessores, elegendo o foro desta Comarca de Capim Grosso –
Bahia, como o competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste pacto.
CAPIM GROSSO – BA. 04 de fevereiro de 2022.

__________________________________
JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

___________________________________
LEIDE COSTA RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE
___________________________________
ANICIO MARCEL CARVALHO ROCHA
CPF sob nº 908.994.405-25
CONTRATADO
1)

TESTEMUNHAS:
____________________________________
CPF:__________________________________

2)

____________________________________
CPF:__________________________________
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CONTRATO Nº S092/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, CLIMEC CLINICA
MEDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC.
PROCESSO ADM. N° S021/2022
CREDENCIAMENTO N° CR S002/2022
Contrato n° S092/2022
Inexigibilidade de Licitação nº S070/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM
GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ
SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO, com sede a Rua Luiz
Gonzaga, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 11.390.971/0001-01, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Saúde e Gestor do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE COSTA RIOS,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa CLIMEC CLINICA MEDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC,
inscrito no CNPJ sob nº 42.751.321/0001-78, situada à Rua Adnalvino Dias de Deus, S/N, Sede, Capim Grosso - BA neste ato
representado pela Sra. Lydia Fontoura Pinheiro, inscrito no RG: 00608417-61 e CPF: 070.445.855-15, doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços/fornecimento, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo,
constante no processo administrativo nº S021/2022, regendo-se pelas normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais
as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
Este contrato está vinculado ao Termo de Inexigibilidade de licitação, na forma prevista no art. 25, II, c/c os arts. 13, e 55, XI da
Lei 8.666/93.
Edital de Credenciamento nº S002/2022.
Credenciamento apresentado pela CONTRATADA em 18/02/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de serviços entre os contratantes acima mencionados, afim
de que empresa CLIMEC CLINICA MEDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC realize a prestação de serviços de
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
SAÚDE (EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA), CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO
EDITAL E NOS SEUS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, conforme quantidades,
especificações e valores estabelecidos na forma do anexo 01 item(ns) do Edital, a qual fora declarada credenciada após
homologação no Processo de Credenciamento nº S002/2022.
LOTE 01 - ULTRASSONOGRAFIAS
ITEM
1

PROCEDIMENTO
ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL

QUANTIDADE

MÊS

V. UNITÁRIO

VALOR TOTAL

2400

200

R$ 50,00

R$120.000,00

VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:
a) disponibilizar os serviços descritos na Cláusula Primeira deste contrato, por um período de 12 (doze) meses, no local e
tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
b) assegurar a boa qualidade dos serviços a serem prestados;
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c) assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou
desvios na qualidade técnica do objeto deste contrato;
d) não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
e) não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
f) entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em
vigor quanto às obrigações assumidas no presente credenciamento;
i) não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou
descontos de duplicatas;
j) manter atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo mínimo de dez (10) anos ressalvado
o art. 10, inciso I, da Lei nº 8.069, de 13.07.90, que prevê dezoito (18) anos para a criança e o adolescente;
k) não utilizar e nem permitir que terceiros utilizem o paciente a fim de experimentação;
l) atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na
prestação dos serviços;
m) afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa
condição;
n) justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização
de qualquer ato profissional necessários à execução dos procedimentos previstos neste Contrato;
o) esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
p) respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente
perigo de vida ou obrigação legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução do contrato,
bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à
execução do objeto desta Licitação.
2.3 - A prestação dos serviços se dará nos consultórios ou clínicas particulares da CONTRATADA como, também, poderão
ser nos ambulatórios e consultórios da SMS, conforme necessidade deste e acordo entre as partes.
2.4 – A CONTRATADA deverá juntar no ato da assinatura deste termo contratual, uma declaração de agenda fixa de no
mínimo de 30 (trinta) dias (copiar a mesma da habilitação), disponibilizando os dias e horários para atendimento dos
pacientes a serem enviados pela SMS, sendo que, os pacientes que, porventura, não forem atendidos por motivos aleatórios
ao contrato, deverão ter a remarcação de sua consulta/exame realizada pelo credenciado.
2.5 – A CONTRATADA fica ciente que as consultas e exames serão divididos entre os credenciados conforme a capacidade
de atendimento de cada um, sendo que, a CONTRATADA atenderá os pacientes, mediante a sua capacidade, para cada
especialidade, demonstrada na habilitação, visando que, a SMS realizará os envios dos pacientes, conforme suporte de
atendimento de cada credenciado.
2.6 - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal que com ele tenha vínculo de
emprego, para a execução do objeto do Contrato a ser celebrado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidos para a esta Administração.
2.7 – A CONTRATADA será responsável pela indenização de danos causados ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a
eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticada, ficando
para a Prefeitura o direito de regresso.
§ Único – A responsabilidade de que trata este item estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à
prestação de serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:

a) designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
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c) verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando, nestes
casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da novas faturas corretas;
d) notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e) declarar os materiais efetivamente prestados.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), constante da proposta integrante do
Credenciamento nº S002/2022, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para a total
prestação de serviços de fornecimento, objeto deste instrumento.
4.1.1 – A remuneração pela prestação dos serviços será regida pela Tabela de Procedimentos constante do edital para cada
especialidade.
4.2. – Os pagamentos serão efetuados após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o
fiscalizador competente.
4.2.1 - Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CNDT, das
certidões de tributos estadual, municipal e federal (conjunta com Seguridade Social) e da certidão de regularidade
com o FGTS, sob pena de não pagamento (pessoa jurídica).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a
ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de
preço.
4.3. – Para o efetivo pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente à Secretaria de Saúde, até o 5º dia útil do
mês subseqüente, o relatório/listagem dos exames/consultas realizadas no período, devidamente carimbada e assinada,
contendo ainda, as requisições expedidas pela Central de Regulação.
4.4 – O pagamento pelos serviços, ora credenciados, será individualizado pela natureza da prestação, complexidade e
especialidade das respectivas Áreas Médicas.
4.5 – É vedada a cobrança de sobretaxas pelos credenciados, sendo motivo de descredenciamento, permitindo novos
Credenciamentos a qualquer momento.
4.6 – A CONTRATADA ficará exonerada da responsabilidade pelo não atendimento de paciente, na hipótese de atraso de
quarenta e cinco (45) dias no pagamento devido pelo poder público, ressalvadas às situações de calamidade pública ou grave
ameaça da ordem interna ou às situações de urgências ou emergências.
4.7 – Os valores dos procedimentos indicados na Tabela Referência SIA-SIH/SUS ficarão sujeitos à eventual correção, com
base nos índices oficiais e, conforme determinação e autorização pelo Ministério da Saúde.
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. – A vigência deste Contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser
prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57, inciso II, parágrafo 1º da Lei 8.666/93, e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
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7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0005.2.023 – ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTES: 002 –REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE 15%
014 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo legal, e sem
que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a)
b)
c)
d)
e)

Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
Atraso no cumprimento das ordens de serviços ;
Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao
pagamento, dos serviços efetivamente prestados e aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º
8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
8.2 – Este termo contratual poderá ser suspenso ou cancelado, se ficar demonstrado que a CONTRATADA deixou de
satisfazer as exigências estabelecidas no contrato, bem como se não atender as condições e os critérios mínimos
estabelecidos pelo SUS, visando o atendimento satisfatório, oportunidade em que haverá imediata abertura para inscrição de
novos credenciados.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua aceitação de
credenciamento, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas
incidentes sobre a prestação de serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito
de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta
e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções, graduadas
conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em
sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b) Multas de até:

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 97

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO – FUNSAÚDE

RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01

b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo dia, ou nos
prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias, limitadas a
20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.
c)A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem
prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão
contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Capim Grosso pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas hipóteses
previstas na legislação vigente.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo na
superior a 02 (dois) anos em situações não previstas na legislação vigente.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no mês em que
cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea b poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com
outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem
deduzidas do valor correspondente ao valor dos serviços, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de Capim Grosso.
j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade contratante, a
contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à
Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de
competência do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do(s) Secretário(s)
solicitantes, no caso em apreço o Secretário Municipal de Saúde.
10.3 – Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, a Prefeitura poderá garantida a prévia defesa, aplicar aos
infratores as sanções do art. 87 da Lei 8666/93.
10.4 – Para apuração de eventuais casos de inadimplemento dos serviços, a Prefeitura manterá disponível ao usuário do SUS
um serviço de denúncia na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Capim Grosso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
10.1 – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e em Diário Oficial
no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
10.2 – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93, e suas alterações
posteriores, como também, ao Edital de Credenciamento nº S002/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
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11.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da Bahia,
para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de iguais teor e forma para uma só
finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
Capim Grosso, 18 de fevereiro de 2022.

JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

LEIDE COSTA RIOS
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

CLIMEC CLINICA MEDICA CIRÚRGICA CAPIMGROSSENSE SC
CNPJ sob nº 42.751.321/0001-78
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 99

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 11.390.971/0001-01
Rua Luiz Gonzaga – Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

Proc. Adm. nº. S040/2022
Dispensa de Licitação nº. S016/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nº S096/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público,
situado na Praça Nove de Maio, Nova Morada, Capim Grosso – Bahia, inscrito no CNPJ n.
13.230.982/0001-50, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal JOSÉ SIVALDO RIOS
DE CARVALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO, com sede a
Rua Luiz Gonzaga, S/N, Novo Horizonte, Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número
11.390.971/0001-01, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. LEIDE COSTA
RIOS, doravante denominado abreviadamente CONTRATANTE e do outro lado a empresa RESTART
COMERCIO E SERVIÇO VALENÇA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 35.658.074/0001-02, com
sede à Rua Sete de Setembro, nº 620, Térreo, Centro, Valença - Bahia, neste ato representado pela Sra.
Susete Diomondes Sousa, inscrita no CPF: 545.708.085-49, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o presente contrato, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1 – O objeto do presente contrato visa a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPO PARA OS
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BAHIA,
conforme Processo Administrativo nº S040/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E CONDIÇÕES PAGAMENTO:
2.1 – Este Contrato tem o valor global de R$ 14.775,50 (quatorze mil setecentos e setenta e cinco reais e
cinquenta centavos), conforme quantidades abaixo descriminadas.
Itens
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descrição dos Produtos
Bandeira indicativa do agente de saúde,
com haste e base de madeira, fixador de
arame personalizada
Lanterna tática LED T6 USB
recarregável ultra potência longo
alcance
Lixa nº 80
Extencao
para
pesca
larvas
confeccionadas em tubo 0/5
Tubito de vidro 12x75 mm com tampa
raiada
Pipeta de vidro, tipo conta gotas, com
pera de borracha
Pesca larvas redonda revestidos de
mangueira, adaptável ao extensor, para
agua limpa e agua suja

Unidade
UND.

Quantidade Valor Unit. Valor Total
R$ 336,00
20
R$ 16,80

UND.

R$ 66,00

R$ 3.300,00

R$ 3,20

R$ 64,00

R$ 10,80

R$ 216,00

R$ 0,65

R$ 325,00

R$ 17,90

R$ 358,00

R$ 34,00

R$ 2.040,00

50
UND.
KIT
UNID
UND.

20
20
500
20

PAR
60

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 100

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 11.390.971/0001-01
Rua Luiz Gonzaga – Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lápis cera tipo estaca na cor azul caixa CAIXA
com 12 unidades
Bacia plástico com 16 cm de diâmetro,
UND.
400 ml volume
Paleta plástica de 5 cm de PACOTE.
comprimento, pacote com 1.000
Coletor plástico de 10 ml com tampa e
UNID
espátula
Lamina de vidro 26x76 mm ponta CAIXA
fosca, caixa com 50 unidades
LITRO
Glicerina pura
LITRO
Agua deionizada

15. Papel celofane incolor
Total:

FOLHA

R$ 8,60

R$860,00

R$ 4,90

R$ 245,00

R$ 45,00

R$ 450,00

R$ 0,44

R$ 4.400,00

R$ 8,90

R$ 1.780,00

05

R$ 42,00

R$ 210,00

05

R$ 8,90

R$ 44,50

30

R$ 4,90

R$ 147,00

100
50
10
10.000
200

R$ 14.775,50

2.2 - Deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da Contratante por força das disposições legais
pertinentes.
2.3 - O CONTRATADO, deverá emitir, notas fiscais dos objetos fornecidos, tomando-se por base os preços
ora pactuados, cujo o original será remetida à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA:
3.1 – A execução do presente Contrato terá início em 23 de fevereiro de 2022 e término em 31 de dezembro
de 2022.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS:
4.1 - As despesas deste contrato serão oriundas da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.305.5.2.024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 014 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
002 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE 15%
CLÁUSULA QUINTA - DO CONTRATO:
5.1 – Este contrato será regido e, especialmente nos casos omissos, pelas normas da Lei Federal nº 8.666 –
de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
5.2 – Este contrato fica atrelado a Dispensa de Licitação nº S016/2022, na forma prevista do art. 24 II , da
lei 8666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS E PENALIDADES:
6.1 – Pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, se sujeita o CONTRATADO às
penalidades previstas no CAPUT do art. 86 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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6.2 – Pela inexecução total ou parcial e descumprimento de quaisquer cláusulas, alíneas e itens deste
contrato, a administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas
nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, além de multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor especificado na cláusula segunda, item 2.1.
CLÁUSULA SETIMA – EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL:
7.1 – O presente Contrato extinguir-se-á pela implementação do seu termo final cabendo à
CONTRATANTE, se necessário e por conveniência executar ou não a quantidade e especificado na
Cláusula Segunda, e poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou obrigações
pactuadas, e especialmente pela ocorrência da hipótese previstas nos Artigos 77 a 78 da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, cujos dispositivos o CONTRATANTE declara conhece, submetendo-se,
irrestritamente, e todas as determinações instituídas.
CLÁUSULA OITAVA – FORO
8.1 - Assim, pôr se acharem justos e contratados firma o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e para o
mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se a fazê-lo sempre bom, firme e
valioso, pôr si, herdeiros e sucessores, elegendo o foro desta Comarca de Capim Grosso – Bahia, como o
competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste pacto.

CAPIM GROSSO – BA. 23 de fevereiro de 2022.
__________________________________________
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal, de Capim Grosso

__________________________________________
LEIDE COSTA RIOS
Secretaria Municipal de Saúde
Contratante
_____________________________________________________
RESTART COMERCIO E SERVIÇO VALENÇA EIRELI,
CNPJ sob o no 35.658.074/0001-02
Contratado

TESTEMUNHAS:
1) ______________________________________
CPF: _________________________________
2) ______________________________________
CPF:__________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
Proc. Adm. nº. 076/2022
Dispensa de Licitação nº. 028/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nº 094/2022

O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
o nº 13.230.982/0001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada, Capim Grosso - Bahia, neste
ato representado pelo Prefeito, a Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo
Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pelo
Secretário Municipal de Educação, o Sra. NEÚMARIA GOMES DA SILVA doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ITAMAR ARAÚJO OLIVEIRA & CIA LTDA, inscrita no
CNPJ: 06.889.804/0001-70, situada a AV. José Vilaronga Rios, 280, Andar 1, Centro, São José do Jacuipe –
Bahia, neste ato representado pelo Sr. Itamar Araújo Oliveira Rios inscrito no CPF: 004.110.655-56, doravante
denominado CONTRATADA, resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o
presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1 – O objeto do presente contrato visa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO
DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSO - BA, conforme Processo Administrativo nº 076/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E CONDIÇÕES PAGAMENTO:
2.1 – Este Contrato tem o valor global de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), conforme
especificações abaixo descriminadas:
ITEM

DISCRIÇÃO

01
CIMENTO CPII 32 – SACO 50KG
VALOR TOTAL

UND.

QUANT.

UND

550

VALOR
UNIT.
R$ 28,00

VALOR TOTAL
R$ 15.400,00
R$ 15.400,00

2.2 - Deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da Contratante por força das disposições legais
pertinentes.
2.3 - A CONTRATADA, deverá emitir notas fiscais dos objetos fornecidos, tomando-se por base os preços
ora pactuados, cujo o original será remetida à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1 – O presente contrato terá início em 03 de fevereiro de 2022 e término em 03 de abril de 2022.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS:
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4.1 - As despesas deste contrato serão oriundas da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE: 020401 –FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSOS: 01- REC. IMP. E TRANSF. IMP. – EDUCAÇÃO 25%
FONTE DE RECURSOS: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
FUNDEB – 30%
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 019 – TRANSFERÊNCIA FUNDEB – 30%
CLÁUSULA QUINTA - DO CONTRATO
5.1 – Este contrato será regido e, especialmente nos casos omissos, pelas normas da Lei Federal nº 8.666 – de
21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.
5.2 – Este contrato fica atrelado a Dispensa de Licitação nº 028/2022, como preceitua o art. 24, inciso II,
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE:
6.1 – Será de responsabilidade do CONTRATADO as despesas com transporte, alimentação, hospedagem,
bem como quaisquer outras durante fornecimento do objeto.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MULTAS E PENALIDADES:
7.1 – Pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, se sujeita o CONTRATADO às
penalidades previstas no CAPUT do art. 86 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.2 – Pela inexecução total ou parcial e descumprimento de quaisquer cláusulas, alíneas e itens deste contrato, a
administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas nos artigos
81 a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, além de multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor especificado na cláusula segunda, item 2.1.
CLÁUSULA OITAVA – EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 – O presente Contrato extinguir-se-á pela implementação do seu termo final cabendo à CONTRATANTE,
se necessário e por conveniência executar ou não a quantidade e especificado na Cláusula Segunda, e poderá
ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou obrigações pactuadas, e especialmente pela
ocorrência da hipótese previstas nos Artigos 77 a 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujos
dispositivos o CONTRATANTE declara conhece, submetendo-se, irrestritamente, e todas as determinações
instituídas.
CLÁUSULA NONA – FORO
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9.1 - Assim, pôr se acharem justos e contratados firma o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e para o
mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se a fazê-lo sempre bom, firme e
valioso, pôr si, herdeiros e sucessores, elegendo o foro desta Comarca de Capim Grosso – Bahia, como o
competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste pacto.
CAPIM GROSSO – BA. 03 de fevereiro de 2022.
______________________________________
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito municipal
Contratante

________________________________________
NEUMARIA GOMES DA SILVA
Secretaria municipal de educação
Contratada

________________________________________
ITAMAR ARAÚJO OLIVEIRA & CIA LTDA
CNPJ: 06.889.804/0001-70
Contratada
TESTEMUNHAS:
1)

____________________________________
CPF: _________________________________
2)
____________________________________
CPF: _________________________________
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CONTRATO Nº 095/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 047/2022
PROCESSO Nº 230/2021
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BA, E A EMPRESA
JACIELE OLIVEIRA GONCALVES.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio – CEP:
44695-000, Nova Morada – Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através da SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim
Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a Sra. NEÚMARIA GOMES DA SILVA doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa JACIELE OLIVEIRA GONCALVES, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Da Jaqueira, 69, Casa,
Novo Oeste, Capim Grosso – BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 44.963.538/0001-77, neste ato representada por
Jaciele Oliveira Gonçalves, portadora do RG: 21.445.850-40 SSP/BA e CPF: 077.530.515-47, a seguir denominada
CONTRATADA, habilitado no Credenciamento nº 006/2021, doravante denominada(o) apenas CONTRATADO,
resolvem celebrar o presente Contrato de pessoa jurídica para a prestação de serviço, que se regerá pela Lei Federal
8.666/93, pelas demais condições previstas no edital do Credenciamento n.º 006/2021, bem como mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
1.1
O presente termo tem por objeto o credenciamento para a CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
PREFERENCIALMENTE (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BA, nas
especialidades relacionadas no Termo de Referência, conforme as especificações e condições constantes no Edital,
tendo em vista a homologação do Processo de Credenciamento nº 006/2021, com base no que dispõe a Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos da legislação vigente aplicável à matéria, assim como, pelas condições do
edital e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidas dos direitos, obrigações e responsabilidade das
partes.
1.2
Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus termos, as disposições e condições do Edital de Credenciamento 006/2021, bem como a proposta,
anexos e pareceres que formam o referido procedimento.
CLÁUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO
2.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições avençadas no Edital de
CREDENCIAMENTO nº 006/2021 e principalmente observando a Lei Federal nº 8.666/93 (com suas modificações),
respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
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2.2. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço se em desacordo com o estipulado no presente
contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO OBJETO
3.1. O serviço do objeto do presente contrato será realizado em conformidade com as solicitações emitidas pelas
Secretarias Municipais, através de preposto credenciado e realizada em estabelecimento próprio da contratada.
3.2. Os vales recebidos pela CONTRATADA serão encaminhados à Secretaria de Educação, até o último dia de cada
mês, ou no primeiro dia útil subsequente, quando se tratar de finais de semana ou feriados.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 O valor do contrato está previsto em R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) para 12 (doze) meses,
onde a quantia mensal irá variar de acordo com o serviço prestado e devidamente atestado por responsável
designado pela Secretaria Municipal de Educação.
PLANILHA 02 - ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO DE CAPIM GROSSO.
LOTE ITEM CÓD.

47

1

L21

TIPO DE
VEÍCULO

ITINERÁRIO

KM DIA
IDA E
VOLTA

QTDE
ALUNO

DESLOCAMENTO
DA FAZENDA NOVA
UMBUZEIRO
DA
ONÇA TREVINHO
DO GATO PARA
UTILITÁRI
ESCOLA
DO
O (12
45
16
UMBUZEIRO
DA
LUGARES)
ONÇA, RETORNA A
CASA
SIZINO
ESCOLA
DO
UMBUZEIRO
DA
ONÇA
VALOR TOTAL

QUAN
VALOR
T DIAS UNITARIO
RODA
DO KM
DO
(R$)

20

R$ 4,00

VALOR
DIARIO

VALOR
MEDIO VALOR ANO
MENSAL LETIVO 220
20 DIAS

R$
180,00

R$
3.600,00

R$
39.600,00

R$39.600,00

4.2. O pagamento será efetuado mensalmente pelo Município de Capim Grosso, no valor correspondente às
quantidades de serviços efetivamente prestados, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, após a
apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s).
4.3. A nota fiscal/fatura/recibo não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as
necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentação para efeito
de pagamento.
4.4. 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.
4.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será financeiramente atualizado com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, no período compreendido entre a data de vencimento da fatura e a de
seu efetivo pagamento, pro rata die.
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CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO
Não cabe revisão e atualização dos preços contratados no presente.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - As despesas para prestação do serviço objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: 020401- FME- FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.012 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
FONTE: 01 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FONTE: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
FONTE: 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
FONTE: 19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
I - A fiscalização E o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo da Secretaria solicitante e do
Sistema de Controle Interno do Município, que, por intermédio de seus prepostos credenciados, verificarão a sua
perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas.
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA
I - O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, conforme o interesse das partes, por iguais e sucessivos períodos, até completar a duração
máxima de 60 (sessenta) meses, a contar da data inicial de sua assinatura, conforme preceitua o art. 57 da lei
8666/93.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE:
a) Indicar formalmente o preposto que acompanhará a execução dos serviços prestados por todos os
estabelecimentos credenciados;
b) Prestar à contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
c) Efetuar os pagamentos, de acordo com o estabelecido neste contrato;
d) Exercer a fiscalização dos serviços contratados;
e) Emitir ordem para início dos serviços;
f) Todas aquelas expressas no Termo de Referencia, integrante no processo administrativo e anexo ao edital.
DA CONTRATADA
a) Não subcontratar a execução do serviço, sem prévia aprovação do CONTRATANTE;
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b) Cumprir os horários, previamente determinados pelo CONTRATANTE e informar imediatamente, ocorrências
havidas no atendimento aos usuários;
c) Emitir nota fiscal/recibo de quitação;
d) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação CREDENCIAMENTO nº 006/2021.
e) Responder pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato. O Município de Capim Grosso exigirá a comprovação da quitação de tais encargos, como condição para o
pagamento dos créditos da contratada.
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo, na execução do contrato;
g) Todas aquelas expressas no Termo de Referencia, integrante no processo administrativo e anexo ao edital
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
10.1 - A inexecução parcial ou total do contrato sujeitará a contratada à suspensão ou à declaração de sua
inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Capim Grosso – Bahia.
10.2. A multa por descumprimento total do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor mensal
referente ao mês da falta apurada.
10.3. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
10.3.1. Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido;
10.3.2. Multa, na forma prevista nesta cláusula;
10.3.3. Suspensão do direito de licitar num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta;
10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O presente ajuste poderá ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, pela
inexecução total ou parcial do contrato, nos casos enumerados nos incisos I ao XII, XVII e XVIII, do art. 78, observado
o art. 79, §§ 1º, 2º e 5º e art. 80, todos da Lei Federal nº 8.666/93, assegurando o contraditório e ampla defesa da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização
escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida nos §§ 1º e 2º do art. 79, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá também ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes,
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa,
na forma estabelecida no art. 79, inciso II e parágrafo 1º, a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no mural da Prefeitura Municipal de Capim Grosso e
Diário Oficial do Município, no tocante ao extrato do contrato, bem como publicações de extratos de termos aditivos,
se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
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Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Capim Grosso- BA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor, para que
produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Capim Grosso, 03 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMÁRIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

JACIELE OLIVEIRA GONÇALVES
CNPJ sob nº 44.963.538/0001-77
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ___________________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: _______________________________
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EXTRATO DE CONTRATOS
CREDENCIAMENTO Nº 006/2021

Contrato nº 095/2022. Processo Administrativo: Nº 230/2021. Por: Credenciamento nº 006/2021. Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo
Horizonte – Capim Grosso – BA, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49. Contratado: JACIELE OLIVEIRA
GONCALVES, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 44.963.538/0001-77. Objeto: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOAS JURÍDICAS PREFERENCIALMENTE (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BA. Credito orçamentário:
020401/12.361.3.2.012/12.361.3.2.022/3.3.9.0.00/01/04/15/19/22. Assinatura: 03/02/2022. Vigência: 03/03/2022 a
03/02/2023. Valor: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais). NEUMÁRIA GOMES DA SILVA, SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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CONTRATO Nº S088/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº S001/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, PPK GASES MEDICINAIS E
INDUSTRIAIS EIRELI.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal a Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE
CARVALHO, através FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO – FUNSAÚDE, com sede a Rua Luiz
Gonzaga, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 11.390.971/0001-01, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Saúde, a SRA. LEIDE COSTA RIOS, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº
04.014.774/0001-22 situada à Rua Alcântara, 110, Loteamento Modelo, Mangueira, Feira de Santana - BA neste
ato representada por Josiney Miranda Freitas, inscrita no CPF: 332.404.695-53 doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento/prestação de serviços, segundo as condições nas
cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito
abaixo, constante No Processo Administrativo nº S023/2022 regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
a) Edital de Pregão Eletrônico nº S001/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimento entre os contratantes acima
mencionados, afim de que a empresa PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS EIRELI realize o FORNECIMENTO
DE OXIGÊNIO MEDICINAL E CILINDROS POR COMODATA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA
24H E AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO-BA, conforme especificações do Anexo 01 e Termo de
Referência deste Edital, conforme solicitado no processo administrativo nº S023/2022, a qual fora declarada
vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Eletrônico nº S001/2022.
LOTE

1

2

DESCRIÇÃO
Oxigênio gasoso, medicinal a 99,5% de
pureza, acondicionado em cilindros com
Capacidade de 10 m, com fornecimento de
equipamentos necessários, em regime de
comodato Capacidade (litros / M3): 50
Litros / 10 M3; Pressão Máxima de
Trabalho: 200 Bar. Altura: 146 cm;
Diâmetro: 23 cm; Peso: 57,2 kg. Com
fornecimento de equipamento necessário
em regime de comodato.
Oxigênio gasoso, medicinal a 99,5% de
pureza, acondicionado em cilindros com
capacidade de 1,0m? Com fornecimento de
equipamentos necessários, em regime de
comodato Capacidade (litros / M3): 5
Litros / 1M3. Com fornecimento de
equipamento necessário em regime de
comodato

UNIDADE QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

M3

25.400

R$21,00

R$533.400,00

M3

350

R$70,00

R$24.500,00
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3

4

5

6

Oxigênio gasoso, medicinal a 99,5% de
pureza, acondicionado em cilindros com
capacidade de 2m? Com fornecimento de
equipamentos necessários, em regime de
comodato Capacidade (litros / M3): 16
Litros / 2M3. Com fornecimento de
equipamento necessário em regime de
comodato
Oxigênio gasoso, medicinal a 99,5% de
pureza, acondicionado em cilindros de
alumínio com capacidade de 1,0m? Com
fornecimento
de
equipamentos
necessários, em regime de comodato
Capacidade (litros / M3): 3 Litros / 1M3.
Com fornecimento de equipamento
necessário em regime de comodato
Ar medicinal gasoso, medicinal a 99,5% de
pureza, acondicionado em cilindros com
capacidade de 9,6 ou 10m. Com
fornecimento
de
equipamentos
necessários, em regime de comodato.
Capacidade (litros / M3): 50 Litros / 10
M3; Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar.
Altura: 146 cm; Diâmetro: 23 cm; Peso:
57,2
kg.
Com
fornecimento
de
equipamento necessário em regime de
comodato
Ar medicinal gasoso, medicinal a 99,5% de
pureza, acondicionado em cilindros com
capacidade de 2m? Com fornecimento de
equipamentos necessários, em regime de
comodato Capacidade (litros / M3): 16
Litros / 2M3. Com fornecimento de
equipamento necessário em regime de
comodato

M3

600

R$60,00

R$36.000,00

M3

350

R$70,00

R$24.500,00

M3

10.000

R$23,50

R$235.000,00

M3

200,00

R$70,00

R$14.000,00

VALOR TOTAL

867.400,00

1.2. – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Secretaria, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras/serviços de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. – Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, combustíveis, manutenção e
seguro do veículo, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do
objeto desta licitação, bem como alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários.
1.4. – A entrega não implica em aceitação, mas transferência da responsabilidade pela guarda e
conservação dos produtos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:

a) Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de forma parcelada, no local e tempo
requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
b) Assegurar a boa qualidade do produto;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
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e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;
j) O objeto deste edital será de entrega parcelada, no prazo máximo de 10 dias CORRIDOS, mediante
autorização e, nos locais definidos pela respectiva Secretaria solicitante.
k) A CONTRATADA se obriga também, a executar os serviços, conforme o Termo de Referência, constante
do edital, o qual, passa a ser parte integrante, deste contrato
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução
do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e
indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da novas
faturas corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.
f) A fiscalização do fornecimento será exercida por um representante do Setor de Gestor de
Contrato.
g) À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e exercer
em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora.
h) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada por quaisquer
irregularidades, ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência dessas, não
implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
i) A PMCG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
empresa Contratada.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$867.400,00(oitocentos e sessenta e sete reais e quatrocentos
reais), constante da proposta integrante da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº S001/2022, aceito pela
CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para a total fornecimento, objeto deste instrumento.
4.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que
deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena
vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal
(conjunta com Dívida Ativa e Seguridade Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajuste de preço.
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4.4. – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art.
65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade
competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de
imprensa oficial.
4.5. – Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados
de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6. – Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela
variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da
entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
4.7. – A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – O(s) contrato(s) terá (ão) o prazo até 14/02/2023 a partir da data de assinatura podendo, entretanto, ser
prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS

7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:
UNIDADE: 02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAUDE
PROJETO: 10.302.0005.2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA
002 – REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE – 15%
014 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo
legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das ordens de fornecimento ;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do
contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas,
ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80
da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os
tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de
acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e
o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo
dia, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias,
limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato,
sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade
da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Capim Grosso pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas
hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no
mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea b poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou
serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de
Capim Grosso.
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k) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não
ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem
prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de
competência do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do(s)
Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço o Secretária Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1. – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e em
Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2. – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02,
subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº
S001/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da
Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a
qualquer título. E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
CAPIM GROSSO - BA, 14 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

LEIDE COSTA RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS EIRELI
CNPJ sob nº 04.014.774/0001-22
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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CONTRATO Nº 127/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, OZEIAS ALMEIDA MARTINS.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE
CARVALHO, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa OZEIAS ALMEIDA MARTINS, inscrito no CNPJ
sob nº 34.291.439/0001-32 situada à Rua Cristóvão Colombo, 231, Estação da Luz, Capim grosso - BA, neste ato
representada por Ozeias Almeida Martins, inscrito no CPF: 033.860.115-51 doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento/prestação de serviços, segundo as condições nas
cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito
abaixo, constante No Processo Administrativo nº 066/2022 regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
a) Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimento entre os contratantes acima
mencionados, afim de que a empresa OZEIAS ALMEIDA MARTINS realize o SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,
REFORMA E CONSERTO DE MACAS, CAMA HOSPITALARES, LONGARINAS, SOFÁ, ASSENTOS ÔNIBUS E
OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, conforme
especificações do Anexo 01 e Termo de Referência deste Edital, conforme solicitado no processo administrativo
nº 066/2022, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Eletrônico nº
002/2022.
LOTE
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE MACAS
HOSPITALARES. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE CAMAS
HOSPITALARES. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE MESAS DE
ESCRITÓRIO
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE BEBEDOURO.
COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE ARMÁRIO.
SERVIÇO DE CONSERTO DE SUPORTE DE BRAÇO.
SOLDA E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE MESA DE MAYO
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
DE SUPORTE DE SORO
SERVIÇO DE CONSERTO DE ESCADA HOSPITALAR.
SOLDA E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE CARRO CURATIVO. SOLDA
E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE BALANÇA MÉDICA
ANTROPOMÉTRICA
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
DE LONGARINA. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.

UNIDADE

QUANT

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

UND
0

R$ 198,00

R$

-

0

R$ 297,00

R$

-

20

R$

79,00

R$

1.580,00

5
10

R$ 148,00
R$ 148,00

R$
R$

740,00
1.480,00

0
0

R$
R$

59,00
79,00

R$
R$

-

0

R$

79,00

R$

-

0

R$

69,00

R$

-

0

R$

99,00

R$

-

0

R$ 148,00

R$

-

0

R$ 237,00

R$

-

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
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SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
DE BANCOS DE MADEIRA. COM SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS
SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE CADEIRAS.
REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM TECIDO, COM
14
TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS
MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ. REPOSIÇÃO DE
REVESTIMENTO EM TECIDO, COM TROCA OU
15
ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS MATERIAIS
QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS
ASSENTOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES. REPOSIÇÃO DE
16 REVESTIMENTO EM TECIDO, COM TROCA OU
ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS MATERIAIS
QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
VALOR TOTAL
13

UND
5

R$

49,00

R$

245,00

20

R$

59,00

R$

1.180,00

10

R$ 594,00

R$

5.940,00

0

R$ 198,00

R$
R$

11.165,00

UND

UND

UND

1.2. – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Secretaria, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras/serviços de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. – Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, combustíveis, manutenção e
seguro do veículo, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do
objeto desta licitação, bem como alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários.
1.4. – A entrega não implica em aceitação, mas transferência da responsabilidade pela guarda e
conservação dos produtos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:

a) Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de forma parcelada, no local e tempo
requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
b) Assegurar a boa qualidade do produto;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;
j) O objeto deste edital será de entrega parcelada, no prazo máximo de 10 dias CORRIDOS, mediante
autorização e, nos locais definidos pela respectiva Secretaria solicitante.
k) A CONTRATADA se obriga também, a executar os serviços, conforme o Termo de Referência, constante
do edital, o qual, passa a ser parte integrante, deste contrato
l) No valor deste contrato estão incluídos, todos os custos com mão de obra, utilização de equipamentos, bem
como, os materiais e peças, necessários para troca ou substituição, sendo que, a empresa deverá ofertar a
garantia mínima de 90 dias, após a realização de cada serviço.
m) Para a execução dos serviços, a empresa deverá executar serviços de solda, lixamento, pintura antiferrugem,
pintura normal com tinta específica, conforme o móvel, bem como, serviços de estofamento, dentre outros.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução
do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e
indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas
faturas corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.
f) A fiscalização do fornecimento será exercida por um representante do Setor de Gestor de
Contrato.
g) À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e exercer
em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora.
h) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada por quaisquer
irregularidades, ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência dessas, não
implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
i) A PMCG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
empresa Contratada.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$ 11.165,00(onze mil cento e sessenta e cinco reais), constante da
proposta integrante da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022, aceito pela CONTRATANTE, entendido
este como preço justo e suficiente para a total fornecimento, objeto deste instrumento.
4.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que
deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena
vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal
(conjunta com Dívida Ativa e Seguridade Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajuste de preço.
4.4. – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art.
65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade
competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de
imprensa oficial.
4.5. – Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados
de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6. – Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela
variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da
entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
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4.7. – A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – O(s) contrato(s) terá (ão) o prazo até 21/02/2023, a partir da data de assinatura podendo, entretanto, ser
prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:
UNIDADE: 020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 4.122.2.2.007 GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ELEMENTO DE ESPESSA: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PJ
FONTE: 00 REC. ORDINÁRIOS
UNIDADE: 020101 GABINETE DO PREFEITO
PROJETO ATIVIDADES: 4.122.2.2.004 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PJ
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo
legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das ordens de fornecimento ;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do
contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas,
ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80
da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os
tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de
acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e
o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo
dia, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias,
limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato,
sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade
da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Capim Grosso pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas
hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no
mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea b poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou
serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de
Capim Grosso.
k) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não
ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem
prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de
competência do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do(s)
Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço o Secretária Municipal de Administração.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1. – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e em
Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2. – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02,
subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº
002/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da
Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a
qualquer título. E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
CAPIM GROSSO - BA, 21 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

OZEIAS ALMEIDA MARTINS
CNPJ: 34.291.439/0001-32
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 123

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CONTRATO Nº 128/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, OZEIAS ALMEIDA MARTINS.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE
CARVALHO, através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove
de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato
representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sra. NEÚMARIA GOMES DA SILVA doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa OZEIAS ALMEIDA MARTINS, inscrito no CNPJ sob nº 34.291.439/0001-32 situada à
Rua Cristóvão Colombo, 231, Estação da Luz, Capim grosso - BA, neste ato representada por Ozeias Almeida
Martins, inscrito no CPF: 033.860.115-51 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de
Fornecimento/prestação de serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito
abaixo, constante No Processo Administrativo nº 066/2022 regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
a) Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimento entre os contratantes acima
mencionados, afim de que a empresa OZEIAS ALMEIDA MARTINS realize o SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,
REFORMA E CONSERTO DE MACAS, CAMA HOSPITALARES, LONGARINAS, SOFÁ, ASSENTOS ÔNIBUS E
OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, conforme
especificações do Anexo 01 e Termo de Referência deste Edital, conforme solicitado no processo administrativo
nº 066/2022, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Eletrônico nº
002/2022.
LOTE
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE MACAS
HOSPITALARES. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE CAMAS
HOSPITALARES. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE MESAS DE
ESCRITÓRIO
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE BEBEDOURO.
COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE ARMÁRIO.
SERVIÇO DE CONSERTO DE SUPORTE DE BRAÇO.
SOLDA E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE MESA DE MAYO
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
DE SUPORTE DE SORO
SERVIÇO DE CONSERTO DE ESCADA HOSPITALAR.
SOLDA E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE CARRO CURATIVO. SOLDA
E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE BALANÇA MÉDICA
ANTROPOMÉTRICA

UNIDADE

QUANT

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

UND
0

R$ 198,00

R$

-

0

R$ 297,00

R$

-

40

R$

79,00

R$

3.160,00

10
20

R$ 148,00
R$ 148,00

R$
R$

1.480,00
2.960,00

0
0

R$
R$

59,00
79,00

R$
R$

-

0

R$

79,00

R$

-

0

R$

69,00

R$

-

0

R$

99,00

R$

-

0

R$ 148,00

R$

-

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
DE LONGARINA. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
13 DE BANCOS DE MADEIRA. COM SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS
SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE CADEIRAS.
REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM TECIDO, COM
14
TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS
MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ. REPOSIÇÃO DE
REVESTIMENTO EM TECIDO, COM TROCA OU
15
ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS MATERIAIS
QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS
ASSENTOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES. REPOSIÇÃO DE
16 REVESTIMENTO EM TECIDO, COM TROCA OU
ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS MATERIAIS
QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
VALOR TOTAL
12

UND
0

R$ 237,00

R$

-

10

R$

49,00

R$

490,00

70

R$

59,00

R$

4.130,00

10

R$ 594,00

R$

5.940,00

200

R$ 198,00

R$ 39.600,00
R$ 57.760,00

UND

UND

UND

UND

1.2. – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Secretaria, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras/serviços de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. – Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, combustíveis, manutenção e
seguro do veículo, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do
objeto desta licitação, bem como alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários.
1.4. – A entrega não implica em aceitação, mas transferência da responsabilidade pela guarda e
conservação dos produtos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:

a) Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de forma parcelada, no local e tempo
requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
b) Assegurar a boa qualidade do produto;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;
j) O objeto deste edital será de entrega parcelada, no prazo máximo de 10 dias CORRIDOS, mediante
autorização e, nos locais definidos pela respectiva Secretaria solicitante.
k) A CONTRATADA se obriga também, a executar os serviços, conforme o Termo de Referência, constante
do edital, o qual, passa a ser parte integrante, deste contrato
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
l) No valor deste contrato estão incluídos, todos os custos com mão de obra, utilização de equipamentos, bem
como, os materiais e peças, necessários para troca ou substituição, sendo que, a empresa deverá ofertar a
garantia mínima de 90 dias, após a realização de cada serviço.
m) Para a execução dos serviços, a empresa deverá executar serviços de solda, lixamento, pintura antiferrugem,
pintura normal com tinta específica, conforme o móvel, bem como, serviços de estofamento, dentre outros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução
do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e
indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas
faturas corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.
f) A fiscalização do fornecimento será exercida por um representante do Setor de Gestor de
Contrato.
g) À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e exercer
em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora.
h) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada por quaisquer
irregularidades, ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência dessas, não
implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
i) A PMCG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
empresa Contratada.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$ 57.760,00(cinquenta e sete mil setecentos e sessenta reais),
constante da proposta integrante da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022, aceito pela CONTRATANTE,
entendido este como preço justo e suficiente para a total fornecimento, objeto deste instrumento.
4.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que
deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena
vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal
(conjunta com Dívida Ativa e Seguridade Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajuste de preço.
4.4. – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art.
65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade
competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de
imprensa oficial.
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4.5. – Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados
de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6. – Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela
variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da
entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
4.7. – A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – O(s) contrato(s) terá (ão) o prazo até 21/02/2023, a partir da data de assinatura podendo, entretanto, ser
prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PJ
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PJ
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo
legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das ordens de fornecimento ;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do
contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas,
ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80
da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os
tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de
acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e
o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo
dia, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias,
limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato,
sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade
da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Capim Grosso pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas
hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no
mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea b poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou
serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de
Capim Grosso.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
k) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não
ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem
prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de
competência do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do(s)
Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço o Secretária Municipal de Educação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1. – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e em
Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2. – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02,
subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº
002/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da
Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a
qualquer título. E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
CAPIM GROSSO - BA, 21 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMÁRIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA

OZEIAS ALMEIDA MARTINS
CNPJ: 34.291.439/0001-32
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
Rua Luiz Gonzaga– Novo Horizonte
Capim Grosso - Bahia
CNPJ. 11.390.971/0001-01

CONTRATO Nº S093/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, OZEIAS ALMEIDA MARTINS.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE
CARVALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO – FUNSAÚDE, com sede a Rua Luiz
Gonzaga, s/n, Nova Morada, Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 11.390.971/0001-01, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Saúde, a SRA. LEIDE COSTA RIOS doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa OZEIAS ALMEIDA MARTINS, inscrito no CNPJ sob nº 34.291.439/0001-32 situada à
Rua Cristóvão Colombo, 231, Estação da Luz, Capim grosso - BA, neste ato representada por Ozeias Almeida
Martins, inscrito no CPF: 033.860.115-51 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de
Fornecimento/prestação de serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito
abaixo, constante No Processo Administrativo nº 066/2022 regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
a) Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimento entre os contratantes acima
mencionados, afim de que a empresa OZEIAS ALMEIDA MARTINS realize o SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,
REFORMA E CONSERTO DE MACAS, CAMA HOSPITALARES, LONGARINAS, SOFÁ, ASSENTOS ÔNIBUS E
OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, conforme
especificações do Anexo 01 e Termo de Referência deste Edital, conforme solicitado no processo administrativo
nº 066/2022, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Eletrônico nº
002/2022.
LOTE
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE MACAS
HOSPITALARES. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE CAMAS
HOSPITALARES. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE MESAS DE
ESCRITÓRIO
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE BEBEDOURO.
COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE ARMÁRIO.
SERVIÇO DE CONSERTO DE SUPORTE DE BRAÇO.
SOLDA E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE MESA DE MAYO
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
DE SUPORTE DE SORO
SERVIÇO DE CONSERTO DE ESCADA HOSPITALAR.
SOLDA E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE CARRO CURATIVO. SOLDA
E TROCA DE PEÇAS

UNIDADE

QUANT

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

UND
200

R$ 198,00

R$

39.600,00

100

R$ 297,00

R$

29.700,00

30

R$

79,00

R$

2.370,00

5
10

R$ 148,00
R$ 148,00

R$
R$

740,00
1.480,00

25
25

R$
R$

59,00
79,00

R$
R$

1.475,00
1.975,00

50

R$

79,00

R$

3.950,00

25

R$

69,00

R$

1.725,00

25

R$

99,00

R$

2.475,00

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
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SERVIÇO DE CONSERTO DE BALANÇA MÉDICA
ANTROPOMÉTRICA
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
DE LONGARINA. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
12
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
13 DE BANCOS DE MADEIRA. COM SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS
SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE CADEIRAS.
REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM TECIDO, COM
14
TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS
MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ. REPOSIÇÃO DE
REVESTIMENTO EM TECIDO, COM TROCA OU
15
ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS MATERIAIS
QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS
ASSENTOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES. REPOSIÇÃO DE
16 REVESTIMENTO EM TECIDO, COM TROCA OU
ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS MATERIAIS
QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
VALOR TOTAL
11

UND

25

R$ 148,00

R$

3.700,00

50

R$ 237,00

R$

11.850,00

5

R$

49,00

R$

245,00

0

R$

59,00

R$

-

0

R$ 594,00

R$

-

0

R$ 198,00

R$
R$ 101.285,00

UND

UND

UND

UND

UND

1.2. – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Secretaria, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras/serviços de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. – Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, combustíveis, manutenção e
seguro do veículo, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do
objeto desta licitação, bem como alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários.
1.4. – A entrega não implica em aceitação, mas transferência da responsabilidade pela guarda e
conservação dos produtos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:

a) Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de forma parcelada, no local e tempo
requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
b) Assegurar a boa qualidade do produto;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;
j) O objeto deste edital será de entrega parcelada, no prazo máximo de 10 dias CORRIDOS, mediante
autorização e, nos locais definidos pela respectiva Secretaria solicitante.
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k) A CONTRATADA se obriga também, a executar os serviços, conforme o Termo de Referência, constante
do edital, o qual, passa a ser parte integrante, deste contrato
l) No valor deste contrato estão incluídos, todos os custos com mão de obra, utilização de equipamentos, bem
como, os materiais e peças, necessários para troca ou substituição, sendo que, a empresa deverá ofertar a
garantia mínima de 90 dias, após a realização de cada serviço.
m) Para a execução dos serviços, a empresa deverá executar serviços de solda, lixamento, pintura antiferrugem,
pintura normal com tinta específica, conforme o móvel, bem como, serviços de estofamento, dentre outros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução
do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e
indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas
faturas corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.
f) A fiscalização do fornecimento será exercida por um representante do Setor de Gestor de
Contrato.
g) À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e exercer
em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora.
h) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada por quaisquer
irregularidades, ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência dessas, não
implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
i) A PMCG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
empresa Contratada.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$ 101.285,00(cento e um mil duzentos e oitenta e cinco reais),
constante da proposta integrante da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022, aceito pela CONTRATANTE,
entendido este como preço justo e suficiente para a total fornecimento, objeto deste instrumento.
4.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que
deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena
vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal
(conjunta com Dívida Ativa e Seguridade Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajuste de preço.
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4.4. – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art.
65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade
competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de
imprensa oficial.
4.5. – Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados
de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6. – Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela
variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da
entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
4.7. – A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – O(s) contrato(s) terá (ão) o prazo até 21/02/2023, a partir da data de assinatura podendo, entretanto, ser
prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:
UNIDADE: 020501 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.5.2.023 ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PJ
FONTE: 02 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15%
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo
legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das ordens de fornecimento ;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do
contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas,
ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80
da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
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9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os
tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de
acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e
o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo
dia, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias,
limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato,
sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade
da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Capim Grosso pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas
hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no
mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea b poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 134

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
Rua Luiz Gonzaga– Novo Horizonte
Capim Grosso - Bahia
CNPJ. 11.390.971/0001-01
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou
serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de
Capim Grosso.
k) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não
ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem
prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de
competência do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do(s)
Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço o Secretária Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1. – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e em
Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2. – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02,
subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº
002/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da
Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a
qualquer título. E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
CAPIM GROSSO - BA, 21 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

LEIDE COSTA RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA

OZEIAS ALMEIDA MARTINS
CNPJ: 34.291.439/0001-32
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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CONTRATO Nº 129/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, OZEIAS ALMEIDA MARTINS.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE
CARVALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO - BAHIA, situado na
Av. Leonício Ferreira Santos, s/n, Centro, Capim Grosso – Bahia, inscrito no CNPJ/MF nº 11.514.691/0001-68,
neste ato representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social a Sra. HOSANA SILVA FERREIRA
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa OZEIAS ALMEIDA MARTINS, inscrito no CNPJ sob nº
34.291.439/0001-32 situada à Rua Cristóvão Colombo, 231, Estação da Luz, Capim grosso - BA, neste ato
representada por Ozeias Almeida Martins, inscrito no CPF: 033.860.115-51 doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento/prestação de serviços, segundo as condições nas
cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito
abaixo, constante No Processo Administrativo nº 066/2022 regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
a) Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimento entre os contratantes acima
mencionados, afim de que a empresa OZEIAS ALMEIDA MARTINS realize o SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,
REFORMA E CONSERTO DE MACAS, CAMA HOSPITALARES, LONGARINAS, SOFÁ, ASSENTOS ÔNIBUS E
OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, conforme
especificações do Anexo 01 e Termo de Referência deste Edital, conforme solicitado no processo administrativo
nº 066/2022, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Eletrônico nº
002/2022.
LOTE
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE MACAS
HOSPITALARES. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE CAMAS
HOSPITALARES. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE MESAS DE
ESCRITÓRIO
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE BEBEDOURO.
COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS
SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE ARMÁRIO.
SERVIÇO DE CONSERTO DE SUPORTE DE BRAÇO.
SOLDA E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE MESA DE MAYO
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
DE SUPORTE DE SORO
SERVIÇO DE CONSERTO DE ESCADA HOSPITALAR.
SOLDA E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE CARRO CURATIVO. SOLDA

UNIDADE

QUANT

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

UND
0

R$ 198,00

R$

-

0

R$ 297,00

R$

-

10

R$

79,00

R$

790,00

5
10

R$ 148,00
R$ 148,00

R$
R$

740,00
1.480,00

0
0

R$
R$

59,00
79,00

R$
R$

-

0

R$

79,00

R$

-

0
0

R$
R$

69,00
99,00

R$
R$

-

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
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E TROCA DE PEÇAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE BALANÇA MÉDICA
ANTROPOMÉTRICA
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
DE LONGARINA. REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM
12
TECIDO, COM TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E
OUTROS MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERTO
13 DE BANCOS DE MADEIRA. COM SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS
SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO DE CADEIRAS.
REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM TECIDO, COM
14
TROCA OU ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS
MATERIAIS QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ. REPOSIÇÃO DE
REVESTIMENTO EM TECIDO, COM TROCA OU
15
ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS MATERIAIS
QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS
ASSENTOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES. REPOSIÇÃO DE
16 REVESTIMENTO EM TECIDO, COM TROCA OU
ENCHIMENTO DE ESPUMA E OUTROS MATERIAIS
QUE SE ACHE NECESSÁRIO.
VALOR TOTAL
11

UND

0

R$ 148,00

R$

-

0

R$ 237,00

R$

-

5

R$

49,00

R$

245,00

10

R$

59,00

R$

590,00

5

R$ 594,00

R$

2.970,00

0

R$ 198,00

R$
R$ 6.815,00

UND

UND

UND

UND

UND

1.2. – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Secretaria, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras/serviços de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. – Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, combustíveis, manutenção e
seguro do veículo, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do
objeto desta licitação, bem como alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários.
1.4. – A entrega não implica em aceitação, mas transferência da responsabilidade pela guarda e
conservação dos produtos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:

a) Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de forma parcelada, no local e tempo
requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
b) Assegurar a boa qualidade do produto;
c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento,
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
e) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;
j) O objeto deste edital será de entrega parcelada, no prazo máximo de 10 dias CORRIDOS, mediante
autorização e, nos locais definidos pela respectiva Secretaria solicitante.
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k) A CONTRATADA se obriga também, a executar os serviços, conforme o Termo de Referência, constante
do edital, o qual, passa a ser parte integrante, deste contrato
l) No valor deste contrato estão incluídos, todos os custos com mão de obra, utilização de equipamentos, bem
como, os materiais e peças, necessários para troca ou substituição, sendo que, a empresa deverá ofertar a
garantia mínima de 90 dias, após a realização de cada serviço.
m) Para a execução dos serviços, a empresa deverá executar serviços de solda, lixamento, pintura antiferrugem,
pintura normal com tinta específica, conforme o móvel, bem como, serviços de estofamento, dentre outros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução
do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e
indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas
faturas corretas;
d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.
f) A fiscalização do fornecimento será exercida por um representante do Setor de Gestor de
Contrato.
g) À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e exercer
em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora.
h) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada por quaisquer
irregularidades, ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência dessas, não
implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
i) A PMCG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
empresa Contratada.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$ 6.815,00(seis mil oitocentos e quinze reais), constante da proposta
integrante da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como
preço justo e suficiente para a total fornecimento, objeto deste instrumento.
4.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que
deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena
vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal
(conjunta com Dívida Ativa e Seguridade Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajuste de preço.
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4.4. – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art.
65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade
competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de
imprensa oficial.
4.5. – Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados
de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6. – Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela
variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da
entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
4.7. – A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte,
sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – O(s) contrato(s) terá (ão) o prazo até 21/02/2023, a partir da data de assinatura podendo, entretanto, ser
prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:
UNIDADE: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE: 8.244.6.2.031 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PJ
FONTE: 00 – REC. ORDINÁRIO

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo
legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das ordens de fornecimento ;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do
contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas,
ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80
da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES

9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à
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CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os
tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de
acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e
o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo
dia, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias,
limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato,
sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade
da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Capim Grosso pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas
hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no
mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea b poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Leonício Ferreira Santos
Centro – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 11.514.691/0001-68
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou
serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de
Capim Grosso.
k) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não
ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem
prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de
competência do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do(s)
Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço o Secretária Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1. – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e em
Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2. – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02,
subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº
002/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da
Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a
qualquer título. E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
CAPIM GROSSO - BA, 21 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

HOSANA SILVA FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA

OZEIAS ALMEIDA MARTINS
CNPJ: 34.291.439/0001-32
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CONTRATO n° 144/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO,
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
CACIO GOMES BRASILEIRO
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 144/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 075/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa CACIO GOMES
BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº 45.035.360/0001-67, situada à Rua Tancredo Neves, n°185, Pedras Altas,
no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Cacio Gomes Brasileiro, inscrito no CPF:
956.311.275-04 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS)
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
CACIO GOMES BRASILEIRO
CNPJ sob nº 45.035.360/0001-67
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CONTRATO N° 134/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
ALONCIO RAMOS DE OLIVEIRA
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
CONTRATO N° 134/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 065/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ALONCIO RAMOS DE
OLIVEIRA inscrito no CNPJ sob nº 44.999.414/0001-41, situada à Fazenda Varzea dos Patos, n°20, Pedras Altas,
no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Aloncio Ramos de Oliveira, inscrito no
CPF: 777.090.805-10 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
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UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2023 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE OBRAS, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO e multa,
de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
ALONCIO RAMOS DE OLIVEIRA
CNPJ SOB Nº 45.999.414/0001-41
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CONTRATO N° 141/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E, DO OUTRO, AMILTON SILVA
DOS SANTOS
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 141/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 072/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e empresa AMILTON SILVA DOS
SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.033.654/0001-50, situada à Rua Senharol, n°210, Pedras Altas, no município
de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Amilton Silva dos Santos, inscrito no CPF: 860.807.54584 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRA ALTAS)
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

AMILTON SILVA DOS SANTOS
CNPJ sob nº 45.033.654/0001-50
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CONTRATO n° 143/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA BRAZ DA SILVA OLIVEIRA
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 143/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 074/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa BRAZ DA SILVA
OLIVEIRA, inscrito no CNPJ sob nº 45.034.796/0001-31, situada à Rua Central de Pedras Altas, n°72, Pedras
Altas, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Braz da Silva Oliveira, inscrito no
CPF: 010.854.635-75 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS)
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
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ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
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IX.
X.
XI.
XII.

Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
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I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
BRAZ DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ sob nº 45.034.796/0001-31
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
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CONTRATO N° 142/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA EVERALDO DOS SANTOS
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 142/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 073/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa EVERALDO DOS SANTOS
inscrito no CNPJ sob nº 45.053.440/0001-45, situada à Rua da Palha, n°12, Pedras Altas, no município de Capim
Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Everaldo dos Santos inscrito no CPF: 945.651.805-10 doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições
nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS)
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

EVERALDO DOS SANTOS
CNPJ sob nº 45.053.440/0001-45
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: _______________________________________________________
CPF: _____________________________________
TESTEMUNHA 2: _______________________________________________________
CPF: ______________________________________
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CONTRATO N° 135/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, O SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
GEBSON JESUS DOS SANTOS
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
CONTRATO N° 135/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 066/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA doravante denominada CONTRATANTE e a empresa GEBSON JESUS DOS
SANTOS inscrito no CNPJ sob nº 45.018.347/0001-08, situada à Travessa José Almeida, n°175, Pedras Altas, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Gebson Jesus dos Santos, inscrito no CPF:
076.115.845-09 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

GEBSON JESUS DOS SANTOS
CNPJ sob nº 45.018.347/0001-08
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 165
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CONTRATO N° 146/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 146 /2022
Inexigibilidade de Licitação nº 077 /2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa GENILDO OLIVEIRA DOS
SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.052.437/0001-07, situada à Rua do Senharol, n°139, Pedras altas, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Genildo Oliveira dos Santos, inscrito no CPF:
048.467.075-12 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS)
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
0128/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS
CNPJ sob nº 45.052.437/0001-07
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: _________________________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: _________________________________
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CONTRATO n° 138/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, GEOVAN
JESUS DA CRUZ
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 138/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 069/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa GEOVAN JESUS DA CRUZ,
inscrito no CNPJ sob nº 45.017.788/0001-87, situada à Rua Senharol, n°06, Pedras Altas, no município de Capim
Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Geovan Jesus da Cruz, inscrito no CPF: 041.041.995-83 doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições
nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
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X.
XI.
XII.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de janeiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

GEOVAN JESUS DA CRUZ
CNPJ sob nº 45.017.788/0001-87
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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CONTRATO N° 136/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, O A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA JOVAN DE ABREU SILVA
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
CONTRATO N° 136/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 067/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa JOVAN DE ABREU SILVA,
inscrito no CNPJ sob nº 45.075.515/0001-99, situada à Rua C, n°185, Pedras altas, no município de Capim Grosso
- Bahia, neste ato representado pelo Sr. Jovan de Abreu Silva, inscrito no CPF: 030.565.575-26 doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições
nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS)
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
JOVAN DE ABREU SILVA
CNPJ sob nº 45.075.515/0001-99
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO n° 140/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E, DO OUTRO, A EMPRESA
LUCIANO DOS SANTOS CARNEIRO
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 140/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 071/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa LUCIANO DOS SANTOS
CARNEIRO, inscrito no CNPJ sob nº 45.034.648/0001-17, situada à Rua Belo Alto, n°93, Pedras Altas, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Luciano dos Santos Carneiro, inscrito no CPF:
004.128.875-09 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
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IX.
X.
XI.
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cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

LUCIANO DOS SANTOS CARNEIRO
CNPJ sob nº 45.034.648/0001-17
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: _______________________________________________________
CPF: _____________________________________
TESTEMUNHA 2: _______________________________________________________
CPF: ______________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CONTRATO N°145/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA RAMON JESUS DA SILVA
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 145/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 076/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa RAMON JESUS DA SILVA,
inscrito no CNPJ sob nº 45.036.488/0001-45, situada à Rua Belmiro Moreira Filhos, n°144, Pedras Altas, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Ramon Jesus da Silva, inscrito no CPF:
060.633.465-38 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS)
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
IX.
X.
XI.
XII.

cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
RAMON JESUS DA SILVA
CNPJ sob nº 45.036.488/0001-45
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CONTRATO N°139/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E, DO OUTRO, A EMPRESA
REINAN ALMEIDA DA SILVA
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 139/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 070/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa REINAN ALMEIDA DA
SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.023.895/0001-18, situada à Rua Capelinha, n°41, Pedras Altas, no município
de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Reinan Almeida da Silva, inscrito no CPF: 068.793.54580 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

REINAN ALMEIDA DA SILVA
CNPJ sob nº 45.023.895/0001-18
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: _______________________________________________________
CPF: _____________________________________
TESTEMUNHA 2: _______________________________________________________
CPF: ______________________________________
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CONTRATO N° 137/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, O A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA VANDERSON DOS REIS PEREIRA
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 137/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 068/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa VANDERSON DOS REIS
PEREIRA inscrito no CNPJ sob nº 45.016.796/0001-09, situada à Rua do Campo, n°129, Pedras Altas, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Vanderson Dos Reis Pereira, inscrito no CPF:
065.718.715-13 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE DE PEDRAS ALTAS).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes
para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

VANDERSON DOS REIS PEREIRA
CNPJ sob nº 45.016.796/0001-09
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
Proc. Adm. nº. 084/2022
Dispensa de Licitação nº. 031/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nº 099/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
13.230.982/0001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada, Capim Grosso - Bahia, neste ato representado
pelo Prefeito, a Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade através da
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
- Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a Sra. NEÚMARIA GOMES DA SILVA doravante denominada CONTRATANTE e do outro
lado a empresa VERDES MARES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no
04.293.287/0001-46, com sede na AV ACM, nº 126, Centro, Capim Grosso - BA , neste ato representado pelo Sr. Luciano
Santos da Silva, inscrito no CPF 979.826.605-68, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo e
observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1 – O objeto do presente contrato visa a AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA
CRECHE DO DISTRITO DE PEDRAS ALTAS MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, conforme Processo
Administrativo nº 084/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E CONDIÇÕES PAGAMENTO:
2.1 – Este Contrato tem o valor global de R$ 10.739,00 (dez mil setecentos e trinta e nove reais), conforme quantidades
abaixo descriminadas.
Valor Unit.

Valor Total

1

BETONEIRA 400L

UND

1

R$ 4.500,00

R$ 4.500,00

2

MAQUINA DE CORTAR FERRO

UND

1

R$ 1.700,00

ALICATE DE CORTAR FERRO – BITOLA 10MM

UND

1

R$ 407,00

R$ 1.700,00
R$407,00

SERRA MÁRMORE TIPO MAQUITA

UND

2

R$ 348,00

R$696,00

FURADEIRA ELETRICA

UND

2

R$ 570,00

R$1.400,00

MARTELETE, 1200W

UND

1

R$ 796,00

R$796,00

CAPACETE

UND

100

R$ 15,00

R$1,500,00

Item

Descrição do Produto

Unidade

Quant.

Total:

R$ 10.739,00

2.2 - Deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da Contratante por força das disposições legais pertinentes.
2.3 - O CONTRATADO, deverá emitir, notas fiscais dos objetos fornecidos, tomando-se por base os preços ora pactuados,
cujo o original será remetida à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA:
3.1 – A execução do presente Contrato será de 07 de fevereiro de 2022 a 07 de março de 2022.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS:
4.1 - As despesas deste contrato serão oriundas da seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE/ ÓRGÃO: 020401- FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 30%
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.52.00 - MATERIAL PERMANENTE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 019 – TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 30%
CLÁUSULA QUINTA - DO CONTRATO
5.1 – Este contrato será regido e, especialmente nos casos omissos, pelas normas da Lei Federal nº 8.666 – de 21 de junho
de 1993, e suas alterações posteriores.
5.2 – Este contrato fica atrelado a Dispensa de Licitação nº 031/2022 na forma prevista do art. 24 II, da lei 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS E PENALIDADES:
6.1 – Pelo atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, se sujeita o CONTRATADO às penalidades
previstas no CAPUT do art. 86 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
6.2 – Pela inexecução total ou parcial e descumprimento de quaisquer cláusulas, alíneas e itens deste contrato, a
administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas nos artigos 81 a 88 da
Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, além de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor especificado na
cláusula segunda, item 2.1.
CLÁUSULA SETIMA – EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – O presente Contrato extinguir-se-á pela implementação do seu termo final cabendo à CONTRATANTE, se necessário
e por conveniência executar ou não a quantidade e especificado na Cláusula Segunda, e poderá ser rescindido pelo
descumprimento de quaisquer cláusulas ou obrigações pactuadas, e especialmente pela ocorrência da hipótese previstas
nos Artigos 77 a 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujos dispositivos o CONTRATANTE declara conhece,
submetendo-se, irrestritamente, e todas as determinações instituídas.
CLÁUSULA OITAVA – FORO
8.1 - Assim, pôr se acharem justos e contratados firma o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo efeito,
na presença das testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se a fazê-lo sempre bom, firme e valioso, pôr si, herdeiros e
sucessores, elegendo o foro desta Comarca de Capim Grosso – Bahia, como o competente para dirimir quaisquer dúvidas
decorrentes deste pacto.
CAPIM GROSSO – BA. 07 de fevereiro de 2022.
____________________________________________
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

___________________________________________________
NEUMÁRIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

________________________________________________________________________________
VERDES MARES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ sob o no 04.293.287/0001-46
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1) ______________________________________
CPF: _________________________________
2) ______________________________________
CPF:__________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CONTRATO N° 160/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA ADEMIR SOUSA DE MACEDO
SANTOS.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 160/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 091/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ADEMIR SOUSA DE
MACEDO SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.093.213/0001-43, situada à Rua AV. Limoeiro, n° 11, Planaltino,
no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Ademir Souza de Macêdo Santos, inscrito
no CPF: 041.783.725-99, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação
de Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ADEMIR SOUSA DE MACEDO SANTOS
CNPJ sob nº 45.093.213/0001-43
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 153/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA CARLOS CLEITON SOUZA DE
OLIVEIRA.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 153/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 084/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa CARLOS CLEITON SOUZA
DE OLIVEIRA, inscrito no CNPJ sob nº 45.270.704/0001-12, situada à Rua Juvenal, n° 595, Zona Rural, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Carlos Cleiton Souza de Oliveira, inscrito no
CPF: 048.873.585-80, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

CARLOS CLEITON SOUZA DE OLIVEIRA
CNPJ sob nº 45.270.704/0001-12
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 155/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA CLÉCIO SILVA TRINDADE.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 155/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 086/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa CLÉCIO SILVA TRINDADE,
inscrito no CNPJ sob nº 44.729.573/0001-26, situada à Praça Campos Sales, n° 392, Vicente Ferreira, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Clécio Silva Trindade, inscrito no CPF:
052.366.841-45, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

CLÉCIO SILVA TRINDADE
CNPJ sob nº 44.729.573/0001-26
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 149/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA DANIEL CORDEIRO DE JESUS.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 149/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 080/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa DANIEL CORDEIRO DE
JESUS, inscrito no CNPJ sob nº 45.499.020/0001-97, situada à Rua Das Perdis, n° 370, Planaltino, no município
de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Daniel Cordeiro de Jesus, inscrito no CPF: 065.540.555.09 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
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IX.
X.
XI.
XII.
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Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

DANIEL CORDEIRO DE JESUS
CNPJ sob nº 45.499.020/0001-97
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CONTRATO N° 157/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA EDIMILSON DOS SANTOS SILVA.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 157/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 088/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa EDIMILSON DOS SANTOS
SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.126.958/0001-61, situada à Travessa Alagadiço, n° 351, Pedras Altas, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Edimilson dos Santos Silva, inscrito no CPF:
049.678.065-46, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

EDIMILSON DOS SANTOS SILVA
CNPJ sob nº 45.126.958/0001-61
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CONTRATO N° 151/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA EDSON VICENTE DOS SANTOS.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 151/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 082/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa EDSON VICENTE DOS
SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 44.555.947/0001-34, situada à Rua Embaixadora, n° 390, Estação da Luz, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Edson Vicente dos Santos, inscrito no CPF:
068.898.015-55 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

EDSON VICENTE DOS SANTOS
CNPJ sob nº 44.555.947/0001-34
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 158/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA ELISSANDRO ANJOS DA SILVA.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 158/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 089/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ELISSANDRO ANJOS DA
SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.104.164/0001-05, situada à Fazenda Novilha, n° S/N, Zona Rural, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Elissandro Anjos da Silva, inscrito no CPF:
331.156.688-21, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ELISSANDRO ANJOS DA SILVA
CNPJ sob nº 45.104.164/0001-05
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 161/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA FERNANDO GONCALVES DOS
SANTOS.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 161/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 092/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa FERNANDO GONCALVES
DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.079.941/0001-09, situada à Rua Do Campo, n° 161, Povoado do Peixe,
no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Fernando Goncalves dos Santos, inscrito
no CPF: 091.450.835-09, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação
de Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS
CNPJ sob nº 45.079.941/0001-09
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 152/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA ISAC VICENTE DOS SANTOS.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 152/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 083/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ISAC VICENTE DOS
SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 44.565.902/0001-40, situada à Rua Das Mangueira, n° 383, Novo Oeste, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Isac Vicente dos Santos, inscrito no CPF:
075.881.155-13, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
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UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ISAC VICENTE DOS SANTOS
CNPJ sob nº 44.565.902/0001-40
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 150/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA JOAO DE JESUS COSTA.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 150/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 081/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa JOAO DE JESUS COSTA,
inscrito no CNPJ sob nº 29.006.282/0001-16, situada à Rua Vila Verde, n° 531, José Mendes de Queiroz, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Joao de Jesus Costa, inscrito no CPF:
664.660.675-72 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

JOAO DE JESUS COSTA
CNPJ sob nº 29.006.282/0001-16
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 164/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA JOAO PAULO CARNEIRO SILVA.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 162/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 095/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa JOAO PAULO CARNEIRO
SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.077.934/0001-60, situada à Rua Diamante, n° 138, Novo Oeste, no município
de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Joao Paulo Carneiro Silva, inscrito no CPF: 117.517.72535, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo
as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

JOAO PAULO CARNEIRO SILVA
CNPJ sob nº 45.077.934/0001-60
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 163/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA JOSIAN DO NASCIMENTO
SANTOS.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 163/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 094/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa JOSIAN DO NASCIMENTO
SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 44.959.791/0001-57, situada à Rua Francisco Gomes, n° 96, Vicente Ferreira,
no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Josian do Nascimento Santos, inscrito no
CPF: 277.269.538-70, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

JOSIAN DO NASCIMENTO SANTOS
CNPJ sob nº 44.959.791/0001-57
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
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CONTRATO N° 154/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA JOSIAS COSTA DOS SANTOS.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 154/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 085/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa JOSIAS COSTA DOS
SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 44.825.556/0001-92, situada à Rua Califórnia, n° 1330, Planaltino, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Josias Costa dos Santos, inscrito no CPF:
030.370.675-94, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

JOSIAS COSTA DOS SANTOS
CNPJ sob nº 44.825.556/0001-92
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 156/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA JURANDIR SANTOS DA SILVA.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 156/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 087/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa JURANDIR SANTOS DA
SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 44.760.133/0001-31, situada à Rua Andrade, n° 51, Planaltino, no município de
Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Jurandir Santos da Silva, inscrito no CPF: 860.407.165-25,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

JURANDIR SANTOS DA SILVA
CNPJ sob nº 44.760.133/0001-31
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 147/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA MATEUS PORCINO NEVES
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 147/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 078/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa MATEUS PORCINO NEVES,
inscrito no CNPJ sob nº 45.115.325/0001-58, situada à Rua Sanharol, n°S/N, Pedras Altas, no município de
Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Mateus Porcino Neves, inscrito no CPF: 065.540.555.-09
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CRECHE PEDRAS ALTAS).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

MATEUS PORCINO NEVES,
CNPJ sob nº 45.115.325/0001-58
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CONTRATO N° 148/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA SIDNEI DE DEUS DOS SANTOS
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 148/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 079/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa SIDNEI DE DEUS DOS
SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.202.490/0001-47, situada à Rua Da Comunidade, n° 69, Pedras Altas, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Sidinei de Jesus dos Santos, inscrito no CPF:
005.882.945-86 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CRECHE PEDRAS ALTAS).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
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II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

SIDNEI DE DEUS DOS SANTOS
CNPJ sob nº 45.202.490/0001-47
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 162/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA UESLEI SILVA MARTINS.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 162/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 093/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa UESLEI SILVA MARTINS,
inscrito no CNPJ sob nº 45.077.555/0001-70, situada à Travessa João Damascena, n° 61, Novo Oeste, no
município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Ueslei Silva Martins, inscrito no CPF:
076.816.375-75, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

UESLEI SILVA MARTINS
CNPJ sob nº 45.077.555/0001-70
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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CONTRATO N° 159/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
A EMPRESA UZIEL CUNHA DOS SANTOS.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 159/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 090/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ
sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa UZIEL CUNHA DOS
SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.080.328/0001-01, situada à Rua Jaguatiri, n° 1275, Planaltino, no município
de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Uziel Cunha dos Santos, inscrito no CPF: 077.573.45510, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo
as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos
ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade
financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE,
que encaminhará os usuários em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 01 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALARIO EDUCAÇÃO
FONTE: 015 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 19 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil novecentos e setenta e seis
reais).
SERVIÇO
AJUDANTE DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

2400

R$ 9,99

R$23.976,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 28/02/2022 a
28/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.

§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 28 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

UZIEL CUNHA DOS SANTOS
CNPJ sob nº 45.080.328/0001-01
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ________________________________________________________
CPF: ______________________________________
TESTEMUNHA 2: _________________________________________________________
CPF: _______________________________________
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 022/2022 DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE Nº. 620/2021.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE N. 620/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - BA DE
CAPIM GROSSO - BA E A EMPRESA ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL
LTDA. (Referência ao lote 01, 04, 05, do Pregão Eletrônico
031/2021.)
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO
RIOS DE CARVALHO, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ALTERNATIVA COMERCIAL
TÊXTIL LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 03.180.328/0001-25 situada à Rua Rio Itapicuru, 40, Brasília, Feira de
Santana – BA neste ato representada por Gerson Vasconcelos Bulos Neto, inscrito no CPF: 049.398.995-19
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento/prestação de
serviços, cujo objeto é o FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER
AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, autorizado pelo despacho
constante do processo administrativo nº 284/2021 Pregão Eletrônico nº 031/2021, que se regerá pelas Leis
8.666/93, de 21/06/93, subsidiariamente pela Lei Federal 123/06 e pela Legislação Pertinente, aplicado
supletivamente as disposições de direito privado e os princípios da teoria geral do contrato, mediante as
Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente contrato a presente licitação tem por objeto FORNECIMENTO DE
FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, conforme Solicitação do Processo Administrativo nº. 284/2021 para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA
2.1. A justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, encontra-anexada aos autos do
processo, a mesma foi pautada pela demanda do setor. Restou comprovada a má distribuição dos
quantitativos licitados pelas Secretarias desta Prefeitura. Diante da possibilidade de correção o Fundo
Municipal de Educação negociou com a empresa negociou com a empresa a retificação das quantidades nas
mesmas condições pactuadas.

Onde se lê:
LOTE FARDAMENTO – (LOTE 05)
ITEM
1

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Camisa manga longa com proteção solar. Tecido
suplex, 92% Poliamida 8% elastano, tecido
resistente e confortável, gola careca com
acabamento do mesmo tecido, estampa colorida com

UND

QUANT

MARCA

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

R$ 66,00

R$

UND
105

ATEXTIL-

6.930,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

2

3

impressão silk screen na parte frontal à direita o
timbre da gestão municipal, tamanhos variados
CAMISA GOLA POLO Camisa modelo gola polo
(50% poliéster, 50% Algodão), com logotipo da
secretaria estampada, tamanhos variados

UV

UND
1400

CAMISAS GOLA V Camisa manga curta em corte V
(50% poliéster, 50% Algodão), com logotipo da
secretaria estampada, tamanhos variados

ATEXTIL
POLO

R$ 21,50

R$ 30.100,00

R$ 12,00

R$ 16.800,00

R$

R$ 12.600,00

ATEXTIL
GOLA V

UND
1400

SHORTE tecido Poliéster
4

UND
1400

5

MOCHILA PERSONALIZADA Mochila de lona
personalizada, antimofo fio 10, alça de costas
anatômicas em lona com interior acolchoado
reguláveis, alça de mão em cadarço de 30mm,
costura tripla com 5 compartimentos, acabamento
em víeis de algodão cru preto. Dimensões: Altura:
43cm, Largura: 33cm Compartimentos lado 25cm.
Bolso frontal grande com zíper com 2 puxadores:
Altura: 43cm, Largura: 33cm Compartimentos lado
12cm; Bolso frontal médio com zíper com dois
puxadores: Altura: 35cm, Largura: 33cm,
Compartimentos lado 8cm; Bolso frontal pequeno
com zíper: Altura: 16cm, Largura: 33cm,
Compartimentos lado 5cm;Bolsos laterais com zíper:
Altura: 16cm, Largura: 12cm, Compartimentos lado
3cm.
Colocar acima do bolso frontal pequeno
centralizado, o brasão da prefeitura de Municipal de
Capim Grosso.

ATEXTIL
PLIESTER

9,00

ATEXTIL
LONA

UND

70

R$ 51,00

VALOR TOTAL

ITEM
1
2

3

4

5

DESCRIÇÃO DETALHADA
CALÇA DE GOLEIRO, NA COR PRETA,
ACOLCHOADA NA FRENTE E NAS LATERAIS, NOS
TAMANHOS DIVERSOS.
CAMISA DE GOLEIRO OFICIAL, EM 100%
POLIESTER. TAMANHOS DIVERSOS.
CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY COSTURADA EM
COURO, ENTRESSOLA EM EVA PARA CONFORTO E
REDUÇÃO DE IMPACTO, SOLADO EM BORRACHA
MACIA E CABEDAL SINTÉTICO. TAMANHOS A
COMBINAR.
COLETES DUPLA FACE, PARA TREINAMENTO,
COM ELÁSTICO LATERAL INFERIOR,
CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER,
ADULTO, EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
COLETES PARA TREINAMENTO, COM ELÁSTICO
LATERAL INFERIOR, QUE DEVERÁ ESTAR A 20 CM
DA BARRA. CONFECCIONADO EM TECIDO
100%POLIÉSTER, TAMANHO M E G, MEDINDO
ENTRE 69 A 70 CM DE ALTURA E 57 A 58 CM DE
LARGURA, COR A DEFINIR.

LOTE 08
UND QTDE
UND
UND

MARCA

R$
3.570,00
R$ 70.000,00

VALOR UNIT VALOR TOTAL

ATEXTIL
35 GOLEIRO

R$ 24,00

R$

840,00

ATEXTIL
35 GOLEIRO

R$ 24,00

R$

840,00

140

R$ 92,00

R$ 12.880,00

ATEXTIL
140 DUPLA FACE

R$ 12,00

R$

1.680,00

ATEXTIL
175 ESPORTIVO

R$

R$

927,50

UND

DPLACARCOURO

UND

UND
5,30
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
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MEIÃO PARA JOGADOR DE FUTEBOL ADULTO,
CANO LONGO, COM ELÁSTICO NO PUNHO, NA
PARTE SUPERIOR E COM PÉ ATOALHADO,
MODELAGEM JUSTA, COM COMPOSIÇÃO EM
ELASTANO E POLIAMIDA.
TÊNIS DE BASQUETEBOL, CANO ALTO, MATERIAL
SINTÉTICO, CABEDAL SINTÉTICO, ENTROSSOLA
EM EVA, SOLADO DE BORACHA. TECNOLOGIA AIR.
7
COM BOLSA DE AR APARENTE QUE ABSORVE OS
IMPACTOS, PROPORCIONANDO LEVESA E
AMORTECIMENTO.
TÊNIS DE FUTSAL, CABEDAL EM MATERIAL
SINTÉTICO COM UMA CAMADA FINA DE MESH
QUE SE AJUSTA AOS PÉS COM CONFORTO. CORDAS
DINÂMICAS NAS LATERAIS PARA FIRMEZA
8 DURANTE OS MOVIMENTOS EM VELOCIDADE.
SOLADO EM BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCA
NAS SUPERFÍCIES DAS QUADRAS. TAMANHOS A
COMBINAR. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃOORIGEM: NACIONAL
TÊNIS DE FUTSAL, CABEDAL EM MATERIAL
SINTÉTICO COM UMA CAMADA FINA DE MESH
QUE SE AJUSTA AOS PÉS COM CONFORTO. CORDAS
DINÂMICAS NAS LATERAIS PARA FIRMEZA
9 DURANTE OS MOVIMENTOS EM VELOCIDADE.
SOLADO EM BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCA
NAS SUPERFÍCIES DAS QUADRAS. TAMANHOS A
COMBINAR.GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃOORIGEM: NACIONAL
6

TÊNIS DE FUTSAL, EM MATERIAL SINTÉTICO
FLEXIVEL, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
10 ANTIDELIZANTE. COM SOLADO DE BORRACHA E
CABEDAL SINTÉTICO QUE PERMITE UM AJUSTE
PERFEITO. TAMANHOS A COMBINAR.
TÊNIS DE HANDEBOL, MATERIAL SINTÉTICO,
CABEDAL SINTÉTICO. SOLADO DE BORRACHA.
DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA: ADIPRENE +:
PROTEGE A PARTE DIANTEIRA DO PÉ, E
PROPORCIONA UMA IMPULSÃO DINÂMICA E SEM
11
ESFORÇOS. NON-MARKING COMPOSTO DE
BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCAS E
PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO EM TODAS
AS SUPERFÍCIES INDOOR. GARANTIA DO
FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
TÊNIS DE HANDEBOL, MATERIAL
SINTÉTICO,CABEDAL SINTÉTICO. SOLADO DE
BORRACHA. DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA:
ADIPRENE +: PROTEGE A PARTE DIANTEIRA DO
PÉ, E PROPORCIONA UMA IMPULSÃO DINÂMICA E
12
SEM ESFORÇOS. NON-MARKING COMPOSTO DE
BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCAS E
PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO EM TODAS
AS SUPERFÍCIES INDOOR. GARANTIA DO
FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
UNIFORME (SHORT E CAMISA), INFANTIL,
POLIÉSTER, NUMERADO COM 12 PEÇAS - COM A
13
LOGO DO PROGRAMA NA FRENTE E DA
PREFEITURA NAS COSTAS.
UNIFORME (SOMENTE CAMISA), EM MALHA PV
14 DE CONFECÇÃO DE FÁBRICA ESPECIALIZADA COM
14 PEÇAS, NUMERADOS, PERSONALIZADA COM A

UND

RMFUTEBOL
140

R$

6,70

R$

938,00

EVERLASTE24,5 BASQUETE

R$ 250,00

R$

6.000,00

PENALTY
21 SII

R$ 178,00

R$

3.738,00

PENALTY
21 SII

R$ 178,00

R$

3.738,00

PENALTY
175 SII

R$ 178,00

R$ 31.150,00

PENALTY
14 MATIS

R$ 178,00

R$

2.492,00

PENALTY
14 MATIS

R$ 178,00

R$

2.492,00

ATEXTIL28 INFANTIL

R$ 316,00

R$

8.848,00

ATESTIL
21 PERSIONALIZADA R$ 211,00

R$

4.431,00

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND
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15

16

17

LOGO DO PROGRAMA NA FRENTE E DA
PREFEITURA NAS COSTAS, COR A DEFINIR. TAM G
UNIFORME DE FUTEBOL (COM SHORT E CAMISA),
MALHA DRY FIT TECIDO IDEAL PARA ATIVIDADES
FÍSICAS, E JOGOS DIVERSOS. O SISTEMA SPORT
DRY CONSTITUI-SE À PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE
MICRO-FIBRAS DE ÚLTIMA GERAÇÃO E UMA
CONSTRIÇÃO ESPECIALMENTE PROJETADA PARA
FACILITAR O TRANSPORTE DO SUOR PARA O
EXTERIOR DO TECIDO ACELERANDO SUA O
CORPO SECO E A TEMPERATURA ESTÁVEL. A
CAMISETA POSSUI MANGAS RAGLÃ QUE
UND
PROPICIAM MELHOR CAIMENTO E GOLA
DIFERENCIADA COM RIBANA TRANSPOSTA. COM
A LOGO À COBINAR NA FRENTE E DA PREFEITURA
NAS COSTAS, COR A DEFINIR. O VALOR SERIA
REFERENTE AO JOGO COM 18 PEÇAS, SENDO OS
TAMANHOS SEGUINTES: TAMANHO "G" COM 69
CM DE COMPRIMENTO X 57 CM DE
LARGURA.UNIFORME CONTENDO 16 CAMISAS, 16
SHORTE E 18 MEIÕES., 02 CAMISAS DE GOLEIRO E
02 SHORTES. TAMANHO À COMBINAR.
UNIFORME PADRÃO DE CAMISAS TAMANHO G EM
TECIDO 100% POLIESTER, CONJUTO COM 16
CAMISAS NUMERADAS EM 100%POLIESTER,
RECORTE LATERAL NAS MANGAS E GOLA TIPO
CARECA.MAIS DUAS( 02) CAMISAS DE MANGA
LONGA PARA GOLEIRO E DOIS( 02) SHORTES
UND
PARA GOLEIRO.18 CALÇÕES 100% POLIESTER
MODELAGEM LARGA E 18 MEIÕES COM 60%
POLIAMIDA 20% ALGODÃO POLIESTER 5%
ELASTODIENO.CORES A DEFINIR. COM A
LOGOMARCA DA PREFEITURA, DA GERÊNCIA
FRENTE E COSTA.
UNIFORME, (SHORT E CAMISA), POLIÉSTER,
NUMERADOS COM 18 PEÇAS - COM A LOGO DO
PROGRAMA NA FRENTE E DA PREFEITURA NAS
UND
COSTAS, COR A DEFINIR, PARA MODALIDADE DE
FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO.

ATEXTIL
21 ESPORTIVO

R$ 540,00

R$ 11.340,00

ATEXTIL
70 ESPORTIVO

R$ 540,00

R$ 37.800,00

ATEXTIL
21 ESPORTIVO

R$ 430,50

R$

VALOR TOTAL

9.040,50

R$ 139.175,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$209.175,00(duzentos e nove mil e cento e setenta e cinco reais)

Leia-se:
LOTE FARDAMENTO – (LOTE 05)
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Camisa manga longa com proteção solar. Tecido
suplex, 92% Poliamida 8% elastano, tecido
resistente e confortável, gola careca com
acabamento do mesmo tecido, estampa colorida com
impressão silk screen na parte frontal à direita o
timbre da gestão municipal, tamanhos variados
CAMISA GOLA POLO Camisa modelo gola polo
(50% poliéster, 50% Algodão), com logotipo da
secretaria estampada, tamanhos variados
CAMISAS GOLA V Camisa manga curta em corte V
(50% poliéster, 50% Algodão), com logotipo da
secretaria estampada, tamanhos variados

UND

QUANT

UND

MARCA

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

R$ 66,00

R$

ATEXTILUV
0

-

1400

ATEXTIL
POLO

R$ 21,50

R$ 30.100,00

1400

ATEXTIL
GOLA V

R$ 12,00

R$ 16.800,00

UND

UND
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SHORTE tecido Poliéster
4

UND
0

5

MOCHILA PERSONALIZADA Mochila de lona
personalizada, antimofo fio 10, alça de costas
anatômicas em lona com interior acolchoado
reguláveis, alça de mão em cadarço de 30mm,
costura tripla com 5 compartimentos, acabamento
em víeis de algodão cru preto. Dimensões: Altura:
43cm, Largura: 33cm Compartimentos lado 25cm.
Bolso frontal grande com zíper com 2 puxadores:
Altura: 43cm, Largura: 33cm Compartimentos lado
12cm; Bolso frontal médio com zíper com dois
puxadores: Altura: 35cm, Largura: 33cm,
Compartimentos lado 8cm; Bolso frontal pequeno
com zíper: Altura: 16cm, Largura: 33cm,
Compartimentos lado 5cm;Bolsos laterais com zíper:
Altura: 16cm, Largura: 12cm, Compartimentos lado
3cm.
Colocar acima do bolso frontal pequeno
centralizado, o brasão da prefeitura de Municipal de
Capim Grosso.

ATEXTIL
PLIESTER

R$

9,00

ATEXTIL
LONA

UND

0

R$ 51,00

VALOR TOTAL

ITEM
1
2

3

4

5

6

DESCRIÇÃO DETALHADA
CALÇA DE GOLEIRO, NA COR PRETA,
ACOLCHOADA NA FRENTE E NAS LATERAIS, NOS
TAMANHOS DIVERSOS.
CAMISA DE GOLEIRO OFICIAL, EM 100%
POLIESTER. TAMANHOS DIVERSOS.
CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY COSTURADA EM
COURO, ENTRESSOLA EM EVA PARA CONFORTO E
REDUÇÃO DE IMPACTO, SOLADO EM BORRACHA
MACIA E CABEDAL SINTÉTICO. TAMANHOS A
COMBINAR.
COLETES DUPLA FACE, PARA TREINAMENTO,
COM ELÁSTICO LATERAL INFERIOR,
CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER,
ADULTO, EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
COLETES PARA TREINAMENTO, COM ELÁSTICO
LATERAL INFERIOR, QUE DEVERÁ ESTAR A 20 CM
DA BARRA. CONFECCIONADO EM TECIDO
100%POLIÉSTER, TAMANHO M E G, MEDINDO
ENTRE 69 A 70 CM DE ALTURA E 57 A 58 CM DE
LARGURA, COR A DEFINIR.
MEIÃO PARA JOGADOR DE FUTEBOL ADULTO,
CANO LONGO, COM ELÁSTICO NO PUNHO, NA
PARTE SUPERIOR E COM PÉ ATOALHADO,
MODELAGEM JUSTA, COM COMPOSIÇÃO EM
ELASTANO E POLIAMIDA.

R$ -

LOTE 08
UND QTDE
UND
UND

MARCA

R$
R$ 46.900,00

VALOR UNIT VALOR TOTAL

ATEXTIL
35 GOLEIRO

R$ 24,00

R$

840,00

ATEXTIL
35 GOLEIRO

R$ 24,00

R$

840,00

140

R$ 92,00

R$ 12.880,00

ATEXTIL
140 DUPLA FACE

R$ 12,00

R$

1.680,00

ATEXTIL
175 ESPORTIVO

R$

5,30

R$

927,50

R$

6,70

R$

938,00

UND

DPLACARCOURO

UND

UND

UND

RMFUTEBOL
140
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TÊNIS DE BASQUETEBOL, CANO ALTO, MATERIAL
SINTÉTICO, CABEDAL SINTÉTICO, ENTROSSOLA
EM EVA, SOLADO DE BORACHA. TECNOLOGIA AIR.
7
UND
COM BOLSA DE AR APARENTE QUE ABSORVE OS
IMPACTOS, PROPORCIONANDO LEVESA E
AMORTECIMENTO.
TÊNIS DE FUTSAL, CABEDAL EM MATERIAL
SINTÉTICO COM UMA CAMADA FINA DE MESH
QUE SE AJUSTA AOS PÉS COM CONFORTO. CORDAS
DINÂMICAS NAS LATERAIS PARA FIRMEZA
8 DURANTE OS MOVIMENTOS EM VELOCIDADE.
UND
SOLADO EM BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCA
NAS SUPERFÍCIES DAS QUADRAS. TAMANHOS A
COMBINAR. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃOORIGEM: NACIONAL
TÊNIS DE FUTSAL, CABEDAL EM MATERIAL
SINTÉTICO COM UMA CAMADA FINA DE MESH
QUE SE AJUSTA AOS PÉS COM CONFORTO. CORDAS
DINÂMICAS NAS LATERAIS PARA FIRMEZA
9 DURANTE OS MOVIMENTOS EM VELOCIDADE.
UND
SOLADO EM BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCA
NAS SUPERFÍCIES DAS QUADRAS. TAMANHOS A
COMBINAR.GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃOORIGEM: NACIONAL
TÊNIS DE FUTSAL, EM MATERIAL SINTÉTICO
FLEXIVEL, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
10 ANTIDELIZANTE. COM SOLADO DE BORRACHA E
CABEDAL SINTÉTICO QUE PERMITE UM AJUSTE
PERFEITO. TAMANHOS A COMBINAR.
TÊNIS DE HANDEBOL, MATERIAL SINTÉTICO,
CABEDAL SINTÉTICO. SOLADO DE BORRACHA.
DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA: ADIPRENE +:
PROTEGE A PARTE DIANTEIRA DO PÉ, E
PROPORCIONA UMA IMPULSÃO DINÂMICA E SEM
11
ESFORÇOS. NON-MARKING COMPOSTO DE
BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCAS E
PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO EM TODAS
AS SUPERFÍCIES INDOOR. GARANTIA DO
FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
TÊNIS DE HANDEBOL, MATERIAL
SINTÉTICO,CABEDAL SINTÉTICO. SOLADO DE
BORRACHA. DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA:
ADIPRENE +: PROTEGE A PARTE DIANTEIRA DO
PÉ, E PROPORCIONA UMA IMPULSÃO DINÂMICA E
12
SEM ESFORÇOS. NON-MARKING COMPOSTO DE
BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCAS E
PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO EM TODAS
AS SUPERFÍCIES INDOOR. GARANTIA DO
FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
UNIFORME (SHORT E CAMISA), INFANTIL,
POLIÉSTER, NUMERADO COM 12 PEÇAS - COM A
13
LOGO DO PROGRAMA NA FRENTE E DA
PREFEITURA NAS COSTAS.
UNIFORME (SOMENTE CAMISA), EM MALHA PV
DE CONFECÇÃO DE FÁBRICA ESPECIALIZADA COM
14 14 PEÇAS, NUMERADOS, PERSONALIZADA COM A
LOGO DO PROGRAMA NA FRENTE E DA
PREFEITURA NAS COSTAS, COR A DEFINIR. TAM G

EVERLASTE24,5 BASQUETE

R$ 250,00

R$

6.000,00

PENALTY
21 SII

R$ 178,00

R$

3.738,00

PENALTY
21 SII

R$ 178,00

R$

3.738,00

PENALTY
175 SII

R$ 178,00

R$ 31.150,00

PENALTY
14 MATIS

R$ 178,00

R$

2.492,00

PENALTY
14 MATIS

R$ 178,00

R$

2.492,00

ATEXTIL28 INFANTIL

R$ 316,00

R$

8.848,00

ATESTIL
21 PERSIONALIZADA R$ 211,00

R$

4.431,00

UND

UND

UND

UND

UND
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15

16

17

UNIFORME DE FUTEBOL (COM SHORT E CAMISA),
MALHA DRY FIT TECIDO IDEAL PARA ATIVIDADES
FÍSICAS, E JOGOS DIVERSOS. O SISTEMA SPORT
DRY CONSTITUI-SE À PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE
MICRO-FIBRAS DE ÚLTIMA GERAÇÃO E UMA
CONSTRIÇÃO ESPECIALMENTE PROJETADA PARA
FACILITAR O TRANSPORTE DO SUOR PARA O
EXTERIOR DO TECIDO ACELERANDO SUA O
CORPO SECO E A TEMPERATURA ESTÁVEL. A
CAMISETA POSSUI MANGAS RAGLÃ QUE
UND
PROPICIAM MELHOR CAIMENTO E GOLA
DIFERENCIADA COM RIBANA TRANSPOSTA. COM
A LOGO À COBINAR NA FRENTE E DA PREFEITURA
NAS COSTAS, COR A DEFINIR. O VALOR SERIA
REFERENTE AO JOGO COM 18 PEÇAS, SENDO OS
TAMANHOS SEGUINTES: TAMANHO "G" COM 69
CM DE COMPRIMENTO X 57 CM DE
LARGURA.UNIFORME CONTENDO 16 CAMISAS, 16
SHORTE E 18 MEIÕES., 02 CAMISAS DE GOLEIRO E
02 SHORTES. TAMANHO À COMBINAR.
UNIFORME PADRÃO DE CAMISAS TAMANHO G EM
TECIDO 100% POLIESTER, CONJUTO COM 16
CAMISAS NUMERADAS EM 100%POLIESTER,
RECORTE LATERAL NAS MANGAS E GOLA TIPO
CARECA.MAIS DUAS( 02) CAMISAS DE MANGA
LONGA PARA GOLEIRO E DOIS( 02) SHORTES
UND
PARA GOLEIRO.18 CALÇÕES 100% POLIESTER
MODELAGEM LARGA E 18 MEIÕES COM 60%
POLIAMIDA 20% ALGODÃO POLIESTER 5%
ELASTODIENO.CORES A DEFINIR. COM A
LOGOMARCA DA PREFEITURA, DA GERÊNCIA
FRENTE E COSTA.
UNIFORME, (SHORT E CAMISA), POLIÉSTER,
NUMERADOS COM 18 PEÇAS - COM A LOGO DO
PROGRAMA NA FRENTE E DA PREFEITURA NAS
UND
COSTAS, COR A DEFINIR, PARA MODALIDADE DE
FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO.

ATEXTIL
21 ESPORTIVO

R$ 540,00

R$ 11.340,00

ATEXTIL
70 ESPORTIVO

R$ 540,00

R$ 37.800,00

ATEXTIL
21 ESPORTIVO

R$ 430,50

R$

VALOR TOTAL

9.040,50

R$ 139.175,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$186.075,00(cento e oitenta e seis mil setenta e cinco reis)

CLAUSULA TERCEIRA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADE/ÓRGÃO: 02.02.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO / ATIVIDADE: 04.122.0002.2.007 – GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA JURÍDICO
FONTE (S): 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE/ÓRGÃO: 020402 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC PROJETO 27.812.4.1.005
INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR
PROJETO ATIVIDADE: 13.392.4.2.019 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS ESPORTIVAS E DE
LAZER
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA JURÍDICO
FONTE (S): 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
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CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS
4.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato original, firmado em 27 de dezembro de
2021 e não modificadas por aditivo.
4.2. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias em igual e teor e
forma na presença das testemunhas abaixo.
Capim Grosso - BA, 23 de fevereiro de 2022.

_____________________________________________________________
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_______________________________________________________________
ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA
CNPJ: 03.180.328/0001-25
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
________________________________
NOME:
CPF:

____________________________________
NOME:
CPF:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 021/2022 DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE Nº. 621/2021.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE N. 621/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPIM
GROSSO - BA E A EMPRESA ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA.
(Referência ao lote 01, 04, 05, do Pregão Eletrônico 031/2021.)
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO
RIOS DE CARVALHO, através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, com
sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número
31.359.483/0001-49, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a Sra.
NEUMARIA GOMES DA SILVA doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ALTERNATIVA
COMERCIAL TÊXTIL LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 03.180.328/0001-25 situada à Rua Rio Itapicuru, 40,
Brasília, Feira de Santana – BA neste ato representada por Gerson Vasconcelos Bulos Neto, inscrito no CPF:
049.398.995-19
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de
Fornecimento/prestação de serviços, cujo objeto é o FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E MATERIAL
ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA,
autorizado pelo despacho constante do processo administrativo nº 284/2021 Pregão Eletrônico nº
031/2021, que se regerá pelas Leis 8.666/93, de 21/06/93, subsidiariamente pela Lei Federal 123/06 e pela
Legislação Pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito privado e os princípios da teoria
geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente contrato a presente licitação tem por objeto FORNECIMENTO DE
FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, conforme Solicitação do Processo Administrativo nº. 284/2021 para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA
2.1. A justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, encontra-anexada aos autos do
processo, a mesma foi pautada pela demanda do setor. Restou comprovada a má distribuição dos
quantitativos licitados pelas Secretarias desta Prefeitura. Diante da possibilidade de correção o Fundo
Municipal de Educação negociou com a empresa negociou com a empresa a retificação das quantidades nas
mesmas condições pactuadas.

Onde se lê:
LOTE FARDAMENTO – (LOTE 05)
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
UND QUANT
MARCA
VALOR UNIT
Camisa manga longa com proteção solar. Tecido
suplex,
92% Poliamida 8% elastano, tecido
resistente e confortável, gola careca com
1
UND
ATEXTILacabamento do mesmo tecido, estampa colorida com
UV
impressão silk screen na parte frontal à direita o
30
R$ 66,00
timbre da gestão municipal, tamanhos variados
CAMISA GOLA POLO Camisa modelo gola polo
(50% poliéster, 50% Algodão), com logotipo do
ATEXTIL
2
UND
secretaria estampado, tamanhos variados
POLO
400
R$ 21,50
3

CAMISAS GOLA V Camisa manga curta em corte V
(50% poliéster, 50% Algodão), com logotipo do
secretaria estampado, tamanhos variados

VALOR TOTAL

R$

1.980,00

R$

8.600,00

R$ 12,00

R$

4.800,00

R$

R$

3.600,00

ATEXTIL
GOLA V

UND
400

SHORTE tecido Poliéster
4

UND
400

5

MOCHILA PERSONALIZADA Mochila de lona
personalizada, antimofo fio 10, alça de costas
anatômicas em lona com interior acolchoado
reguláveis, alça de mão em cadarço de 30mm,
costura tripla com 5 compartimentos, acabamento
em víeis de algodão cru preto. Dimensões: Altura:
43cm, Largura: 33cm Compartimentos lado 25cm.
Bolso frontal grande com zíper com 2 puxadores:
Altura: 43cm, Largura: 33cm Compartimentos lado
12cm;Bolso frontal médio com zíper com dois
puxadores: Altura: 35cm, Largura: 33cm,
Compartimentos lado 8cm;Bolso frontal pequeno
com zíper: Altura: 16cm, Largura: 33cm,
Compartimentos lado 5cm;Bolsos laterais com zíper:
Altura: 16cm, Largura: 12cm, Compartimentos lado
3cm.
Colocar acima do bolso frontal pequeno
centralizado, o brasão da prefeitura de Municipal de
Capim Grosso.

ATEXTIL
PLIESTER

9,00

ATEXTIL
LONA

UND

20

R$ 51,00

VALOR TOTAL

ITEM
1
2

3

4

DESCRIÇÃO DETALHADA
CALÇA DE GOLEIRO, NA COR PRETA,
ACOLCHOADA NA FRENTE E NAS LATERAIS, NOS
TAMANHOS DIVERSOS.
CAMISA DE GOLEIRO OFICIAL, EM 100%
POLIESTER. TAMANHOS DIVERSOS.
CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY COSTURADA EM
COURO, ENTRESSOLA EM EVA PARA CONFORTO E
REDUÇÃO DE IMPACTO, SOLADO EM BORRACHA
MACIA E CABEDAL SINTÉTICO. TAMANHOS A
COMBINAR.
COLETES DUPLA FACE, PARA TREINAMENTO,
COM ELÁSTICO LATERAL INFERIOR,
CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER,
ADULTO, EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.

LOTE 08
UND QTDE
UND
UND

MARCA

R$ 1.020,00
R$ 20.000,00

VALOR UNIT VALOR TOTAL

ATEXTIL
15 GOLEIRO

R$ 24,00

R$

360,00

ATEXTIL
15 GOLEIRO

R$ 24,00

R$

360,00

60

R$ 92,00

R$

5.520,00

ATEXTIL
60 DUPLA FACE

R$ 12,00

R$

720,00

UND

DPLACARCOURO

UND
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COLETES PARA TREINAMENTO, COM ELÁSTICO
LATERAL INFERIOR, QUE DEVERÁ ESTAR A 20 CM
DA BARRA. CONFECCIONADO EM TECIDO
UND
100%POLIÉSTER, TAMANHO M E G, MEDINDO
ENTRE 69 A 70 CM DE ALTURA E 57 A 58 CM DE
ATEXTIL
LARGURA, COR A DEFINIR.
75 ESPORTIVO
R$
5,30
MEIÃO PARA JOGADOR DE FUTEBOL ADULTO,
CANO LONGO, COM ELÁSTICO NO PUNHO, NA
PARTE SUPERIOR E COM PÉ ATOALHADO,
UND
RMMODELAGEM JUSTA, COM COMPOSIÇÃO EM
FUTEBOL
60
R$
6,70
ELASTANO E POLIAMIDA.
TÊNIS DE BASQUETEBOL, CANO ALTO, MATERIAL
SINTÉTICO, CABEDAL SINTÉTICO, ENTROSSOLA
EM EVA, SOLADO DE BORACHA. TECNOLOGIA AIR.
UND
COM BOLSA DE AR APARENTE QUE ABSORVE OS
IMPACTOS, PROPORCIONANDO LEVESA E
AMORTECIMENTO.
TÊNIS DE FUTSAL, CABEDAL EM MATERIAL
SINTÉTICO COM UMA CAMADA FINA DE MESH
QUE SE AJUSTA AOS PÉS COM CONFORTO. CORDAS
DINÂMICAS NAS LATERAIS PARA FIRMEZA
8 DURANTE OS MOVIMENTOS EM VELOCIDADE.
UND
SOLADO EM BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCA
NAS SUPERFÍCIES DAS QUADRAS. TAMANHOS A
COMBINAR. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃOORIGEM: NACIONAL
TÊNIS DE FUTSAL, CABEDAL EM MATERIAL
SINTÉTICO COM UMA CAMADA FINA DE MESH
QUE SE AJUSTA AOS PÉS COM CONFORTO. CORDAS
DINÂMICAS NAS LATERAIS PARA FIRMEZA
9 DURANTE OS MOVIMENTOS EM VELOCIDADE.
UND
SOLADO EM BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCA
NAS SUPERFÍCIES DAS QUADRAS. TAMANHOS A
COMBINAR.GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃOORIGEM: NACIONAL

TÊNIS DE FUTSAL, EM MATERIAL SINTÉTICO
FLEXIVEL, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
10 ANTIDELIZANTE. COM SOLADO DE BORRACHA E
CABEDAL SINTÉTICO QUE PERMITE UM AJUSTE
PERFEITO. TAMANHOS A COMBINAR.
TÊNIS DE HANDEBOL, MATERIAL SINTÉTICO,
CABEDAL SINTÉTICO. SOLADO DE BORRACHA.
DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA: ADIPRENE +:
PROTEGE A PARTE DIANTEIRA DO PÉ, E
PROPORCIONA UMA IMPULSÃO DINÂMICA E SEM
11
ESFORÇOS. NON-MARKING COMPOSTO DE
BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCAS E
PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO EM TODAS
AS SUPERFÍCIES INDOOR. GARANTIA DO
FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
TÊNIS DE HANDEBOL, MATERIAL
SINTÉTICO,CABEDAL SINTÉTICO. SOLADO DE
BORRACHA. DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA:
ADIPRENE +: PROTEGE A PARTE DIANTEIRA DO
12
PÉ, E PROPORCIONA UMA IMPULSÃO DINÂMICA E
SEM ESFORÇOS. NON-MARKING COMPOSTO DE
BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCAS E
PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO EM TODAS

R$

397,50

R$

402,00

EVERLASTE11 BASQUETE

R$ 250,00

R$

2.750,00

PENALTY
9 SII

R$ 178,00

R$

1.602,00

PENALTY
9 SII

R$ 178,00

R$

1.602,00

PENALTY
75 SII

R$ 178,00

R$ 13.350,00

PENALTY
6 MATIS

R$ 178,00

R$

1.068,00

PENALTY
6 MATIS

R$ 178,00

R$

1.068,00

UND

UND

UND
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AS SUPERFÍCIES INDOOR. GARANTIA DO
FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
UNIFORME (SHORT E CAMISA), INFANTIL,
POLIÉSTER, NUMERADO COM 12 PEÇAS - COM A
UND
LOGO DO PROGRAMA NA FRENTE E DA
ATEXTILPREFEITURA NAS COSTAS.
12 INFANTIL
R$ 316,00
UNIFORME (SOMENTE CAMISA), EM MALHA PV
DE CONFECÇÃO DE FÁBRICA ESPECIALIZADA COM
14 PEÇAS, NUMERADOS, PERSONALIZADA COM A UND
LOGO DO PROGRAMA NA FRENTE E DA
ATESTIL
9 PERSIONALIZADA R$ 211,00
PREFEITURA NAS COSTAS, COR A DEFINIR. TAM G
UNIFORME DE FUTEBOL (COM SHORT E CAMISA),
MALHA DRY FIT TECIDO IDEAL PARA ATIVIDADES
FÍSICAS, E JOGOS DIVERSOS. O SISTEMA SPORT
DRY CONSTITUI-SE À PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE
MICRO-FIBRAS DE ÚLTIMA GERAÇÃO E UMA
CONSTRIÇÃO ESPECIALMENTE PROJETADA PARA
FACILITAR O TRANSPORTE DO SUOR PARA O
EXTERIOR DO TECIDO ACELERANDO SUA O
CORPO SECO E A TEMPERATURA ESTÁVEL. A
CAMISETA POSSUI MANGAS RAGLÃ QUE
UND
PROPICIAM MELHOR CAIMENTO E GOLA
DIFERENCIADA COM RIBANA TRANSPOSTA. COM
A LOGO À COBINAR NA FRENTE E DA PREFEITURA
NAS COSTAS, COR A DEFINIR. O VALOR SERIA
REFERENTE AO JOGO COM 18 PEÇAS, SENDO OS
TAMANHOS SEGUINTES: TAMANHO "G" COM 69
CM DE COMPRIMENTO X 57 CM DE
LARGURA.UNIFORME CONTENDO 16 CAMISAS, 16
SHORTE E 18 MEIÕES., 02 CAMISAS DE GOLEIRO E
ATEXTIL
02 SHORTES. TAMANHO À COMBINAR.
9 ESPORTIVO
R$ 540,00
UNIFORME PADRÃO DE CAMISAS TAMANHO G EM
TECIDO 100% POLIESTER, CONJUTO COM 16
CAMISAS NUMERADAS EM 100%POLIESTER,
RECORTE LATERAL NAS MANGAS E GOLA TIPO
CARECA.MAIS DUAS( 02) CAMISAS DE MANGA
LONGA PARA GOLEIRO E DOIS( 02) SHORTES
UND
PARA GOLEIRO.18 CALÇÕES 100% POLIESTER
MODELAGEM LARGA E 18 MEIÕES COM 60%
POLIAMIDA 20% ALGODÃO POLIESTER 5%
ELASTODIENO.CORES A DEFINIR. COM A
ATEXTIL
LOGOMARCA DA PREFEITURA, DA GERÊNCIA
FRENTE E COSTA.
30 ESPORTIVO
R$ 540,00
UNIFORME, (SHORT E CAMISA), POLIÉSTER,
NUMERADOS COM 18 PEÇAS - COM A LOGO DO
PROGRAMA NA FRENTE E DA PREFEITURA NAS
UND
COSTAS, COR A DEFINIR, PARA MODALIDADE DE
ATEXTIL
FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO.
9 ESPORTIVO
R$ 430,50
VALOR TOTAL

R$

3.792,00

R$

1.899,00

R$

4.860,00

R$ 16.200,00

R$

3.874,50

R$ 59.825,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$79.825,00 (setenta e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais)

Leia-se:
LOTE FARDAMENTO – (LOTE 05)
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND

QUANT

MARCA

VALOR UNIT

VALOR TOTAL
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Camisa manga longa com proteção solar. Tecido
suplex,
92% Poliamida 8% elastano, tecido
resistente e confortável, gola careca com
UND
ATEXTILacabamento do mesmo tecido, estampa colorida com
UV
impressão silk screen na parte frontal à direita o
0
R$ 66,00
timbre da gestão municipal, tamanhos variados
CAMISA GOLA POLO Camisa modelo gola polo
(50% poliéster, 50% Algodão), com logotipo do
ATEXTIL
UND
secretaria estampado, tamanhos variados
POLO
400
R$ 21,50
CAMISAS GOLA V Camisa manga curta em corte V
(50% poliéster, 50% Algodão), com logotipo do
secretaria estampado, tamanhos variados

R$

-

R$

8.600,00

R$ 12,00

R$

4.800,00

R$

R$

18.000,00

ATEXTIL
GOLA V

UND
400

SHORTE tecido Poliéster
4

UND
2000

5

MOCHILA PERSONALIZADA Mochila de lona
personalizada, antimofo fio 10, alça de costas
anatômicas em lona com interior acolchoado
reguláveis, alça de mão em cadarço de 30mm,
costura tripla com 5 compartimentos, acabamento
em víeis de algodão cru preto. Dimensões: Altura:
43cm, Largura: 33cm Compartimentos lado 25cm.
Bolso frontal grande com zíper com 2 puxadores:
Altura: 43cm, Largura: 33cm Compartimentos lado
12cm;Bolso frontal médio com zíper com dois
puxadores: Altura: 35cm, Largura: 33cm,
Compartimentos lado 8cm;Bolso frontal pequeno
com zíper: Altura: 16cm, Largura: 33cm,
Compartimentos lado 5cm;Bolsos laterais com zíper:
Altura: 16cm, Largura: 12cm, Compartimentos lado
3cm.
Colocar acima do bolso frontal pequeno
centralizado, o brasão da prefeitura de Municipal de
Capim Grosso.

ATEXTIL
PLIESTER

9,00

ATEXTIL
LONA

UND

R$ 51,00
VALOR TOTAL

ITEM
1
2

3

4

DESCRIÇÃO DETALHADA
CALÇA DE GOLEIRO, NA COR PRETA,
ACOLCHOADA NA FRENTE E NAS LATERAIS, NOS
TAMANHOS DIVERSOS.
CAMISA DE GOLEIRO OFICIAL, EM 100%
POLIESTER. TAMANHOS DIVERSOS.
CHUTEIRA FUTEBOL SOCIETY COSTURADA EM
COURO, ENTRESSOLA EM EVA PARA CONFORTO E
REDUÇÃO DE IMPACTO, SOLADO EM BORRACHA
MACIA E CABEDAL SINTÉTICO. TAMANHOS A
COMBINAR.
COLETES DUPLA FACE, PARA TREINAMENTO,
COM ELÁSTICO LATERAL INFERIOR,
CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER,
ADULTO, EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.

LOTE 08
UND
QTDE

MARCA

VALOR UNIT

R$ R$ 31.400,00

VALOR TOTAL

UND

ATEXTIL
15 GOLEIRO

R$ 24,00

R$

360,00

UND

ATEXTIL
15 GOLEIRO

R$ 24,00

R$

360,00

60

R$ 92,00

R$

5.520,00

ATEXTIL
DUPLA
60 FACE

R$ 12,00

R$

720,00

UND

UND

DPLACARCOURO
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COLETES PARA TREINAMENTO, COM ELÁSTICO
LATERAL INFERIOR, QUE DEVERÁ ESTAR A 20 CM
DA BARRA. CONFECCIONADO EM TECIDO
5
UND
100%POLIÉSTER, TAMANHO M E G, MEDINDO
ENTRE 69 A 70 CM DE ALTURA E 57 A 58 CM DE
ATEXTIL
LARGURA, COR A DEFINIR.
75 ESPORTIVO R$
5,30
MEIÃO PARA JOGADOR DE FUTEBOL ADULTO,
CANO LONGO, COM ELÁSTICO NO PUNHO, NA
6
PARTE SUPERIOR E COM PÉ ATOALHADO,
UND
RMMODELAGEM JUSTA, COM COMPOSIÇÃO EM
FUTEBOL
60
R$
6,70
ELASTANO E POLIAMIDA.
TÊNIS DE BASQUETEBOL, CANO ALTO, MATERIAL
SINTÉTICO, CABEDAL SINTÉTICO, ENTROSSOLA
EM EVA, SOLADO DE BORACHA. TECNOLOGIA AIR.
7
UND
COM BOLSA DE AR APARENTE QUE ABSORVE OS
EVERLASTE
IMPACTOS, PROPORCIONANDO LEVESA E
AMORTECIMENTO.
11 BASQUETE
R$ 250,00
TÊNIS DE FUTSAL, CABEDAL EM MATERIAL
SINTÉTICO COM UMA CAMADA FINA DE MESH
QUE SE AJUSTA AOS PÉS COM CONFORTO.
CORDAS DINÂMICAS NAS LATERAIS PARA
FIRMEZA DURANTE OS MOVIMENTOS EM
8
UND
VELOCIDADE. SOLADO EM BORRACHA QUE NÃO
DEIXA MARCA NAS SUPERFÍCIES DAS QUADRAS.
TAMANHOS A COMBINAR. GARANTIA DO
FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE
PENALTY
FABRICAÇÃOORIGEM: NACIONAL
9 SII
R$ 178,00
TÊNIS DE FUTSAL, CABEDAL EM MATERIAL
SINTÉTICO COM UMA CAMADA FINA DE MESH
QUE SE AJUSTA AOS PÉS COM CONFORTO.
CORDAS DINÂMICAS NAS LATERAIS PARA
FIRMEZA DURANTE OS MOVIMENTOS EM
9
UND
VELOCIDADE. SOLADO EM BORRACHA QUE NÃO
DEIXA MARCA NAS SUPERFÍCIES DAS QUADRAS.
TAMANHOS A COMBINAR.GARANTIA DO
FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE
FABRICAÇÃOORIGEM: NACIONAL
TÊNIS DE FUTSAL, EM MATERIAL SINTÉTICO
FLEXIVEL, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
10 ANTIDELIZANTE. COM SOLADO DE BORRACHA E
CABEDAL SINTÉTICO QUE PERMITE UM AJUSTE
PERFEITO. TAMANHOS A COMBINAR.
TÊNIS DE HANDEBOL, MATERIAL SINTÉTICO,
CABEDAL SINTÉTICO. SOLADO DE BORRACHA.
DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA: ADIPRENE +:
PROTEGE A PARTE DIANTEIRA DO PÉ, E
PROPORCIONA UMA IMPULSÃO DINÂMICA E SEM
11
ESFORÇOS. NON-MARKING COMPOSTO DE
BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCAS E
PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO EM TODAS
AS SUPERFÍCIES INDOOR. GARANTIA DO
FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
TÊNIS DE HANDEBOL, MATERIAL
SINTÉTICO,CABEDAL SINTÉTICO. SOLADO DE
BORRACHA. DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA:
12 ADIPRENE +: PROTEGE A PARTE DIANTEIRA DO
PÉ, E PROPORCIONA UMA IMPULSÃO DINÂMICA E
SEM ESFORÇOS. NON-MARKING COMPOSTO DE
BORRACHA QUE NÃO DEIXA MARCAS E

R$

397,50

R$

402,00

R$

2.750,00

R$

1.602,00

1.602,00

PENALTY
9 SII

R$ 178,00

R$

PENALTY
75 SII

R$ 178,00

R$ 13.350,00

PENALTY
6 MATIS

R$ 178,00

R$

1.068,00

PENALTY
6 MATIS

R$ 178,00

R$

1.068,00

UND

UND

UND
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PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO EM TODAS
AS SUPERFÍCIES INDOOR. GARANTIA DO
FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
UNIFORME (SHORT E CAMISA), INFANTIL,
POLIÉSTER, NUMERADO COM 12 PEÇAS - COM A
UND
LOGO DO PROGRAMA NA FRENTE E DA
ATEXTILPREFEITURA NAS COSTAS.
12 INFANTIL
R$ 316,00
UNIFORME (SOMENTE CAMISA), EM MALHA PV
DE CONFECÇÃO DE FÁBRICA ESPECIALIZADA COM
14 PEÇAS, NUMERADOS, PERSONALIZADA COM A
UND
ATESTIL
LOGO DO PROGRAMA NA FRENTE E DA
PERSIONALI
9 ZADA
R$ 211,00
PREFEITURA NAS COSTAS, COR A DEFINIR. TAM G
UNIFORME DE FUTEBOL (COM SHORT E CAMISA),
MALHA DRY FIT TECIDO IDEAL PARA ATIVIDADES
FÍSICAS, E JOGOS DIVERSOS. O SISTEMA SPORT
DRY CONSTITUI-SE À PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE
MICRO-FIBRAS DE ÚLTIMA GERAÇÃO E UMA
CONSTRIÇÃO ESPECIALMENTE PROJETADA PARA
FACILITAR O TRANSPORTE DO SUOR PARA O
EXTERIOR DO TECIDO ACELERANDO SUA O
CORPO SECO E A TEMPERATURA ESTÁVEL. A
CAMISETA POSSUI MANGAS RAGLÃ QUE
UND
PROPICIAM MELHOR CAIMENTO E GOLA
DIFERENCIADA COM RIBANA TRANSPOSTA. COM
A LOGO À COBINAR NA FRENTE E DA PREFEITURA
NAS COSTAS, COR A DEFINIR. O VALOR SERIA
REFERENTE AO JOGO COM 18 PEÇAS, SENDO OS
TAMANHOS SEGUINTES: TAMANHO "G" COM 69
CM DE COMPRIMENTO X 57 CM DE
LARGURA.UNIFORME CONTENDO 16 CAMISAS, 16
SHORTE E 18 MEIÕES., 02 CAMISAS DE GOLEIRO E
ATEXTIL
02 SHORTES. TAMANHO À COMBINAR.
9 ESPORTIVO R$ 540,00
UNIFORME PADRÃO DE CAMISAS TAMANHO G EM
TECIDO 100% POLIESTER, CONJUTO COM 16
CAMISAS NUMERADAS EM 100%POLIESTER,
RECORTE LATERAL NAS MANGAS E GOLA TIPO
CARECA.MAIS DUAS( 02) CAMISAS DE MANGA
LONGA PARA GOLEIRO E DOIS( 02) SHORTES
UND
PARA GOLEIRO.18 CALÇÕES 100% POLIESTER
MODELAGEM LARGA E 18 MEIÕES COM 60%
POLIAMIDA 20% ALGODÃO POLIESTER 5%
ELASTODIENO.CORES A DEFINIR. COM A
LOGOMARCA DA PREFEITURA, DA GERÊNCIA
ATEXTIL
30 ESPORTIVO R$ 540,00
FRENTE E COSTA.
UNIFORME, (SHORT E CAMISA), POLIÉSTER,
NUMERADOS COM 18 PEÇAS - COM A LOGO DO
PROGRAMA NA FRENTE E DA PREFEITURA NAS
UND
COSTAS, COR A DEFINIR, PARA MODALIDADE DE
ATEXTIL
FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO.
9 ESPORTIVO R$ 430,50
VALOR TOTAL

R$

3.792,00

R$

1.899,00

R$

4.860,00

R$ 16.200,00

R$

3.874,50

R$ 59.825,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: 91.225,00 (noventa e um mil duzentos e vinte e cinco reais)
CLAUSULA TERCEIRA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADE/ÓRGÃO: 02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO / ATIVIDADE: 12.361. 3.2.014 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

ELEMENTO DE DESPES: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PJ
FONTE (S): 01 – REC. IMP. E TRANSF. IMP – EDUCAÇÃO 25%
04 – CONTRIB AO PROG. ENSINO FUND. – SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

PROJETO / ATIVIDADE: 12.361. 3.2.022 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB – 40%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PJ
FONTE (S): 019 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS
4.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato original, firmado em 27 de dezembro de
2021 e não modificadas por aditivo.
4.2. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias em igual e teor e
forma na presença das testemunhas abaixo.
Capim Grosso - BA, 23 de fevereiro de 2022.

_____________________________________________________________
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
_______________________________________________________________
NEUMARIA GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
_______________________________________________________________
ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA
CNPJ: 03.180.328/0001-25
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
________________________________
NOME:
CPF:

____________________________________
NOME:
CPF:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº S007/2022 DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE Nº. S331/2021.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE N. S331/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - BA E A
EMPRESA ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA. (Referência ao
lote 01, 04, 05, do Pregão Eletrônico nº 031/2021.)
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO
RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO, com sede a Rua Luiz
Gonzaga, s/n, Novo Horizonte – Capim Grosso – BA, inscrito no CNPJ sob o número 11.390.971/0001-01,
neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. LEIDE COSTA RIOS doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA, inscrito no CNPJ sob nº
03.180.328/0001-25 situada à Rua Rio Itapicuru, 40, Brasília, Feira de Santana – BA neste ato representada
por Gerson Vasconcelos Bulos Neto, inscrito no CPF: 049.398.995-19 doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato de Fornecimento/prestação de serviços, cujo objeto é o FORNECIMENTO DE
FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, autorizado pelo despacho constante do processo administrativo nº
284/2021 Pregão Eletrônico nº 031/2021, que se regerá pelas Leis 8.666/93, de 21/06/93, subsidiariamente
pela Lei Federal 123/06 e pela Legislação Pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito
privado e os princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente contrato a presente licitação tem por objeto FORNECIMENTO DE
FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, conforme Solicitação do Processo Administrativo nº. 284/2021 para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA
2.1. A justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, encontra-anexada aos autos do processo,
a mesma foi pautada pela demanda do setor. Restou comprovada a má distribuição dos quantitativos licitados
pelas Secretarias desta Prefeitura. Diante da possibilidade de correção o Fundo Municipal de Saúde negociou
com a empresa negociou com a empresa a retificação das quantidades nas mesmas condições pactuadas.

Onde se lê:
LOTE FARDAMENTO – (LOTE 05)
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND

QUANT

MARCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01
VALOR
UNIT

1

2

3

Camisa manga longa com proteção solar.
Tecido suplex, 92% Poliamida 8% elastano,
tecido resistente e confortável, gola careca com
acabamento do mesmo tecido, estampa
colorida com impressão silk screen na parte
frontal à direita o timbre da gestão municipal,
tamanhos variados
CAMISA GOLA POLO Camisa modelo gola polo
(50% poliéster, 50% Algodão), com logotipo
da secretaria estampada, tamanhos variados
CAMISAS GOLA V Camisa manga curta em
corte V (50% poliéster, 50% Algodão), com
logotipo da secretaria estampada, tamanhos
variados
SHORTE tecido Poliéster

4

5

MOCHILA PERSONALIZADA Mochila de lona
personalizada, antimofo fio 10, alça de costas
anatômicas em lona com interior acolchoado
reguláveis, alça de mão em cadarço de 30mm,
costura tripla com 5 compartimentos,
acabamento em víeis de algodão cru preto.
Dimensões: Altura: 43cm, Largura: 33cm
Compartimentos lado 25cm.
Bolso frontal grande com zíper com 2
puxadores: Altura: 43cm, Largura: 33cm
Compartimentos lado 12cm; Bolso frontal
médio com zíper com dois puxadores: Altura:
35cm, Largura: 33cm, Compartimentos lado
8cm; Bolso frontal pequeno com zíper: Altura:
16cm, Largura: 33cm, Compartimentos lado
5cm; Bolsos laterais com zíper: Altura: 16cm,
Largura: 12cm, Compartimentos lado 3cm.
Colocar acima do bolso frontal pequeno
centralizado, o brasão da prefeitura de
Municipal de Capim Grosso.

ATEXTILUV

UND

15
UND
200

ATEXTIL
POLO

R$ 66,00

R$

990,00

R$ 21,50

R$ 4.300,00

R$ 12,00

R$ 2.400,00

ATEXTIL
GOLA V

UND
200
UND

VALOR
TOTAL

ATEXTIL
200 PLIESTER R$

9,00

R$ 1.800,00

ATEXTIL
LONA

UND

10
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DO LOTE: R$10.000,00 (dez mil reais)

R$ 51,00

R$
510,00
R$ 10.000,00

Leia-se:
LOTE FARDAMENTO – (LOTE 05)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Camisa manga longa com proteção solar.
Tecido suplex, 92% Poliamida 8% elastano,
tecido resistente e confortável, gola careca com
acabamento do mesmo tecido, estampa
colorida com impressão silk screen na parte
frontal à direita o timbre da gestão municipal,
tamanhos variados
CAMISA GOLA POLO Camisa modelo gola polo
(50% poliéster, 50% Algodão), com logotipo
da secretaria estampada, tamanhos variados
CAMISAS GOLA V Camisa manga curta em
corte V (50% poliéster, 50% Algodão), com
logotipo da secretaria estampada, tamanhos
variados
SHORTE tecido Poliéster

4

5

UND

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

ATEXTILUV

UND

150
UND
200

ATEXTIL
POLO

R$ 66,00

R$

9.900,00

R$ 21,50

R$ 4.300,00

R$ 12,00

R$ 2.400,00

ATEXTIL
GOLA V

UND
200
UND

MOCHILA PERSONALIZADA Mochila de lona
personalizada, antimofo fio 10, alça de costas
anatômicas em lona com interior acolchoado
reguláveis, alça de mão em cadarço de 30mm,
costura tripla com 5 compartimentos,
acabamento em víeis de algodão cru preto.
Dimensões: Altura: 43cm, Largura: 33cm
Compartimentos lado 25cm.
Bolso frontal grande com zíper com 2
puxadores: Altura: 43cm, Largura: 33cm
Compartimentos lado 12cm; Bolso frontal
médio com zíper com dois puxadores: Altura:
35cm, Largura: 33cm, Compartimentos lado
8cm; Bolso frontal pequeno com zíper: Altura:
16cm, Largura: 33cm, Compartimentos lado
5cm; Bolsos laterais com zíper: Altura: 16cm,
Largura: 12cm, Compartimentos lado 3cm.
Colocar acima do bolso frontal pequeno
centralizado, o brasão da prefeitura de
Municipal de Capim Grosso.

MARCA

ATEXTIL
0 PLIESTER R$

9,00

R$ -

ATEXTIL
LONA

UND

100
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DO LOTE: 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais)

R$ 51,00

R$ 5.100,00
R$ 21.700,00

CLAUSULA TERCEIRA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADE/ÓRGÃO: 02.05.01 – FUNDO MUN. DE SAÚDE – FUMSAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01
PROJETO / ATIVIDADE: 10.302.0005.2.023 – ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA JURÍDICO
FONTE (S): 002 REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE – 15%
014: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS
4.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato original, firmado em 27 de dezembro de
2021 e não modificadas por aditivo.
4.2. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias em igual e teor e
forma na presença das testemunhas abaixo.

Capim Grosso - BA, 23 de fevereiro de 2022.

_____________________________________________________________
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_______________________________________________________________
LEIDE COSTA RIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

_______________________________________________________________
ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA
CNPJ: 03.180.328/0001-25
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
________________________________________
NOME:
CPF:

__________________________________________________
NOME:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça Nove de Maio – Nova Morada
Capim Grosso – Bahia
TERMO ADITIVO Nº 017/2022
Processo Administrativo 093/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2021 FIRMADO
PELO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA E O PRESTADOR DE
ADEVANE SANTOS FERREIRA.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede à Praça 09 de Maio, Nova Morada, neste Município, inscrita no CNPJ sob o n o 13.230.982/000150, representado neste ato pelo Prefeito Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante
denominado abreviadamente CONTRATANTE e a Sra. ADEVANE SANTOS FERREIRA, inscrita no CPF
sob nº 078.805.555-01, situada a Rua Otaciano Sampaio, 114, centro, Capim Grosso - Bahia,
doravante denominada CONTRATADO, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato
n.º 082/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 12 de fevereiro de 2021, nos seguintes
termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e valor do contrato n.º 082/2021, cujo objeto é
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE OFICINEIROS
(DANÇA CLÁSSICA) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA,
conforme credenciamento nº 001/2021 e processo administrativo nº 005/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A vigência desta avença passa a vigorar de 11/02/2022 até 11/02/2023.
Valor: R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), referente a 12 (doze)
parcelas mensais de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).
UNIDADE: 020402 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO ATIVIDADE: 13.392.4.2.019 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS E DE LAZER
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que
não colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (Cinco) vias de igual teor e forma.
CAPIM GROSSO - Bahia, 11 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ADEVANE SANTOS FERREIRA
CPF: 082.792.995-13
CONTRATADO

TESTEMUNHA 1: ____________________

TESTEMUNHA 2: ______________________

CPF: _____________________________

CPF: _______________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça Nove de Maio – Nova Morada
Capim Grosso – Bahia
TERMO ADITIVO Nº 016/2022
Processo Administrativo 092/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021 FIRMADO
PELO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA E O PRESTADOR DE
SERVIÇOS CAMILA LIMA SOUZA
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede à Praça 09 de Maio, Nova Morada, neste Município, inscrita no CNPJ sob o n o 13.230.982/000150, representado neste ato pelo Prefeito Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante
denominado abreviadamente CONTRATANTE e a Sra. CAMILA LIMA SOUZA, inscrita no CPF sob nº
060.249.455-90, situada a Rua Betânia, 81, Oliveira, Capim Grosso - Bahia, doravante denominada
CONTRATADO, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 083/2021,
celebrado pelas partes aqui qualificadas em 12 de fevereiro de 2021, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e valor do contrato n.º 083/2021, cujo objeto é
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE OFICINEIROS
(DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA,
conforme credenciamento nº 001/2021 e processo administrativo nº 005/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A vigência desta avença passa a vigorar de 11/02/2022 até 11/02/2023.
Valor: R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), referente a 12 (doze)
parcelas mensais de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).
UNIDADE: 020402 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO ATIVIDADE: 13.392.4.2.019 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS E DE LAZER
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FONTE DE RECURSOS: 000 – Recursos Ordinários
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que
não colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (Cinco) vias de igual teor e forma.
CAPIM GROSSO - Bahia, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CAMILA LIMA SOUZA
CPF: 060.249.455-90
CONTRATADO

TESTEMUNHA 1: ____________________

TESTEMUNHA 2: ______________________

CPF: _____________________________

CPF: _______________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça Nove de Maio – Nova Morada
Capim Grosso – Bahia
TERMO ADITIVO Nº 011/2022
Processo Administrativo 083/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2021 FIRMADO
PELO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA E O PRESTADOR DE
SERVIÇOS ELEINE DA SILVA GONÇALVES.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede à Praça 09 de Maio, Nova Morada, neste Município, inscrita no CNPJ sob o n o 13.230.982/000150, representado neste ato pelo Prefeito Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante
denominado abreviadamente CONTRATANTE e a Sra. ELAINE DA SILVA GONÇALVES, inscrita no CPF
sob nº 094.602.495-23, situada a Rua Presidente Médici, 160, D CS – 1 04, Sacramente, Capim Grosso
- Bahia, doravante denominada CONTRATADO, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao
Contrato n.º 066/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 07 de fevereiro de 2021, nos
seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e valor do contrato n.º 066/2021, cujo objeto é
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE OFICINEIROS
(FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA,
conforme credenciamento nº 001/2021 e processo administrativo nº 005/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A vigência desta avença passa a vigorar de 09/02/2022 até 09/02/2023.
Valor: R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), referente a 12 (doze)
parcelas mensais de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).
UNIDADE: 020402 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO ATIVIDADE: 13.392.4.2.019 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS E DE LAZER
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que
não colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (Cinco) vias de igual teor e forma.
CAPIM GROSSO - Bahia, 07 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ELEINE DA SILVA GONÇALVES
CPF: 094.602.495-23
CONTRATADO

TESTEMUNHA 1: ____________________

TESTEMUNHA 2: ______________________

CPF: _____________________________

CPF: _______________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça Nove de Maio – Nova Morada
Capim Grosso – Bahia
TERMO ADITIVO Nº 018/2022
Processo Administrativo 099/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2021 FIRMADO
PELO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA E O PRESTADOR DE
SERVIÇOS JACIELE FIGUEIREDO RIOS.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede à Praça 09 de Maio, Nova Morada, neste Município, inscrita no CNPJ sob o n o 13.230.982/000150, representado neste ato pelo Prefeito Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante
denominado abreviadamente CONTRATANTE e a Sra. JACIELE FIGUEIREDO RIOS, inscrita no CPF sob
nº 077.533.915-69, situada a Rua 13 de Maio, 647, DCS – 1 AND, Oliveira, Capim Grosso - Bahia,
doravante denominada CONTRATADO, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato
n.º 086/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 15 de fevereiro de 2021, nos seguintes
termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e valor do contrato n.º 086/2021, cujo objeto é
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE OFICINEIROS
(DANÇA POPULAR) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA,
conforme credenciamento nº 001/2021 e processo administrativo nº 005/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A vigência desta avença passa a vigorar de 15/02/2022 até 15/02/2023.
Valor: R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), referente a 12 (doze)
parcelas mensais de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).
UNIDADE: 020402 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO ATIVIDADE: 13.392.4.2.019 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS E DE LAZER
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que
não colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (Cinco) vias de igual teor e forma.
CAPIM GROSSO - Bahia, 14 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

JACIELE FIGUEIREDO RIOS
CPF: 077.533.915-69
CONTRATADO

TESTEMUNHA 1: ____________________

TESTEMUNHA 2: ______________________

CPF: _____________________________

CPF: _______________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça Nove de Maio – Nova Morada
Capim Grosso – Bahia

TERMO ADITIVO Nº 013/2022
Processo Administrativo 088/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2021 FIRMADO
PELO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA E O PRESTADOR DE
JANDERSON REIS DE SOUSA.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede à Praça 09 de Maio, Nova Morada, neste Município, inscrita no CNPJ sob o n o 13.230.982/000150, representado neste ato pelo Prefeito Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante
denominado abreviadamente CONTRATANTE e o Sr. JANDERSON REIS DE SOUSA, inscrita no CPF
sob nº 082.792.995-13, situada a Rua Padre Osmar, 469, Sacramento, Capim Grosso - Bahia,
doravante denominada CONTRATADO, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato
n.º 067/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 09 de fevereiro de 2021, nos seguintes
termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e valor do contrato n.º 067/2021, cujo objeto é
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE OFICINEIROS
(FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA,
conforme credenciamento nº 001/2021 e processo administrativo nº 005/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A vigência desta avença passa a vigorar de 09/02/2022 até 09/02/2023.
Valor: R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), referente a 12 (doze)
parcelas mensais de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).
UNIDADE: 020402 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO ATIVIDADE: 13.392.4.2.019 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS E DE LAZER
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que
não colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (Cinco) vias de igual teor e forma.
CAPIM GROSSO - Bahia, 08 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

JANDERSON REIS DE SOUSA
CPF: 082.792.995-13
CONTRATADO

TESTEMUNHA 1: ____________________

TESTEMUNHA 2: ______________________

CPF: _____________________________

CPF: _______________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça Nove de Maio – Nova Morada
Capim Grosso – Bahia

TERMO ADITIVO Nº 014/2022
Processo Administrativo 089/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2021 FIRMADO
PELO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA E O PRESTADOR DE
SERVIÇOS RONI DE QUEIROZ RIOS.
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede à Praça 09 de Maio, Nova Morada, neste Município, inscrita no CNPJ sob o n o 13.230.982/000150, representado neste ato pelo Prefeito Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante
denominado abreviadamente CONTRATANTE e o Sr. RONI DE QUEIROZ RIOS, inscrita no CPF sob nº
056.373.835-96, situada a Rua Santa Isabel, 145, Centro, Capim Grosso - Bahia, doravante
denominada CONTRATADO, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º
070/2021, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 09 de fevereiro de 2021, nos seguintes
termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente aditivo tem por escopo prorrogar o prazo e valor do contrato n.º 070/2021, cujo objeto é
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE OFICINEIROS
(FANFARRA) EM DIVERSAS ÁREAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA,
conforme credenciamento nº 001/2021 e processo administrativo nº 005/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A vigência desta avença passa a vigorar de 09/02/2022 até 09/02/2023.
Valor: R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), referente a 12 (doze)
parcelas mensais de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).
UNIDADE: 020402 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO ATIVIDADE: 13.392.4.2.019 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS E DE LAZER
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FONTE DE RECURSOS: 000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que
não colidam com as disposições deste instrumento.
Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (Cinco) vias de igual teor e forma.
CAPIM GROSSO - Bahia, 08 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

RONI DE QUEIROZ RIOS
CPF: 056.373.835-96
CONTRATADO

TESTEMUNHA 1: ____________________

TESTEMUNHA 2: ______________________

CPF: _____________________________

CPF: _______________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CONTRATO Nº 107/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 054/2022
PROCESSO Nº 050/2022
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BA, E A
EMPRESA DEUSDETE OLIVEIRA GOMES
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio – CEP:
44695-000, Nova Morada – Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através da SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim
Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a Sra. NEÚMARIA GOMES DA SILVA doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa DEUSDETE OLIVEIRA GOMES, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Uruguai, nº53, José
Mendes de Queiroz, Capim Grosso-Ba. inscrito no CNPJ/MF sob nº.44.555.070/0001-81, neste ato representada por
DEUSDETE OLIVEIRA GOMES , portador do CPF: 518.695.195-15, a seguir denominada CONTRATADA, habilitado
no Credenciamento nº 003/2022, doravante denominada(o) apenas CONTRATADO, resolvem celebrar o presente
Contrato de pessoa jurídica para a prestação de serviço, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93, pelas demais
condições previstas no edital do Credenciamento n.º 003/2022, bem como mediante as cláusulas e condições a
seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
1.1
O presente termo tem por objeto o credenciamento para a PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO-BA PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 050/2022 CREDENCIAMENTO Nº 003/2022, nas especialidades relacionadas no Termo de
Referência, conforme as especificações e condições constantes no Edital, tendo em vista a homologação do Processo
de Credenciamento nº 003/2022, com base no que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos
da legislação vigente aplicável à matéria, assim como, pelas condições do edital e seus anexos e pelas cláusulas a
seguir expressas, definidas dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.
1.2
Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus termos, as disposições e condições do Edital de Credenciamento 003/2022, bem como a proposta,
anexos e pareceres que formam o referido procedimento.
CLÁUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO
2.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições avençadas no Edital de
CREDENCIAMENTO nº 003/2022 e principalmente observando a Lei Federal nº 8.666/93 (com suas modificações),
respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2.2. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço se em desacordo com o estipulado no presente
contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO OBJETO
3.1. O serviço do objeto do presente contrato será realizado em conformidade com as solicitações emitidas pelas
Secretarias Municipais, através de preposto credenciado e realizada em estabelecimento próprio da contratada.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
3.2. Os vales recebidos pela CONTRATADA serão encaminhados à Secretaria de Educação, até o último dia de cada
mês, ou no primeiro dia útil subsequente, quando se tratar de finais de semana ou feriados.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 O valor do contrato está previsto em R$223.080,00 (duzentos e vinte e três mil e oitenta reais) para 11(onze)
meses, onde a quantia mensal será de R$20.280,00 (vinte mil, duzentos e oitenta reais).
COD.

L29

TIPO DE
VEICULO

UTILITÁRIO
(44
LUGARES)

ITINERÁRIO

ONIBUS RESERVA

KM DIA

156

QTDE
ALUNO

QUANT.
DIAS
RODADOS

44

20

VALOR
UNITAR
IODO
KM
(R$)
R$ 6,50

VALOR
DIARIO

VALOR
TOTAL

VALOR ANUAL

R$ 1.014,00

R$ 20.280,00

R$223.080,00

4.2. O pagamento será efetuado mensalmente pelo Município de Capim Grosso, no valor correspondente às
quantidades de serviços efetivamente prestados, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, após a
apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s).
4.3. A nota fiscal/fatura/recibo não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as
necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentação para efeito
de pagamento.
4.4. 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.
4.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será financeiramente atualizado com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, no período compreendido entre a data de vencimento da fatura e a de
seu efetivo pagamento, pro rata die.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO
Não cabe revisão e atualização dos preços contratados no presente.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - As despesas para prestação do serviço objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: 020401- FME- FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.012 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.022- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA- FUNDEB-30%
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
FONTE: 01 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FONTE: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
FONTE: 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
FONTE: 19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
I - A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo da Secretaria solicitante e do
Sistema de Controle Interno do Município, que, por intermédio de seus prepostos credenciados, verificarão a sua
perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA
I - O prazo de vigência do credenciamento será de 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, conforme o interesse das partes, por iguais e sucessivos períodos, até completar a duração
máxima de 60 (sessenta) meses, a contar da data inicial de sua assinatura, conforme preceitua o art. 57 da lei
8666/93.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE:
a) Indicar formalmente o preposto que acompanhará a execução dos serviços prestados por todos os
estabelecimentos credenciados;
b) Prestar à contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
c) Efetuar os pagamentos, de acordo com o estabelecido neste contrato;
d) Exercer a fiscalização dos serviços contratados;
e) Emitir ordem para início dos serviços;
f) Todas aquelas expressas no Termo de Referencia, integrante no processo administrativo e anexo ao edital.
DA CONTRATADA
a) Não subcontratar a execução do serviço, sem prévia aprovação do CONTRATANTE;
b) Cumprir os horários, previamente determinados pelo CONTRATANTE e informar imediatamente, ocorrências
havidas no atendimento aos usuários;
c) Emitir nota fiscal/recibo de quitação;
d) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação CREDENCIAMENTO nº 003/2022.
e) Responder pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato. O Município de Capim Grosso exigirá a comprovação da quitação de tais encargos, como condição para o
pagamento dos créditos da contratada.
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo, na execução do contrato;
g) Todas aquelas expressas no Termo de Referencia, integrante no processo administrativo e anexo ao edital
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
10.1 - A inexecução parcial ou total do contrato sujeitará a contratada à suspensão ou à declaração de sua
inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Capim Grosso – Bahia.
10.2. A multa por descumprimento total do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor mensal
referente ao mês da falta apurada.
10.3. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
10.3.1. Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido;
10.3.2. Multa, na forma prevista nesta cláusula;
10.3.3. Suspensão do direito de licitar num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta;
10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O presente ajuste poderá ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, pela
inexecução total ou parcial do contrato, nos casos enumerados nos incisos I ao XII, XVII e XVIII, do art. 78, observado
o art. 79, §§ 1º, 2º e 5º e art. 80, todos da Lei Federal nº 8.666/93, assegurando o contraditório e ampla defesa da
CONTRATADA.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização
escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida nos §§ 1º e 2º do art. 79, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá também ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes,
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa,
na forma estabelecida no art. 79, inciso II e parágrafo 1º, a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no mural da Prefeitura Municipal de Capim Grosso e
Diario Oficial do Municipio, no tocante ao extrato do contrato, bem como publicações de extratos de termos aditivos,
se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Capim Grosso- BA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor, para que
produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Capim Grosso, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
NEÚMARIA GOMES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
DEUSDETE OLIVEIRA GOMES
CNPJ sob nº 44.555.070/0001-81
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ___________________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: _______________________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CONTRATO Nº 110/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 056.1/2022
PROCESSO Nº 050/2022
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM
GROSSO- BA, E A EMPRESA ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio – CEP: 44695000, Nova Morada – Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número
31.359.483/0001-49, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a Sra. NEÚMARIA GOMES DA
SILVA doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Jailton Soares Magalhães, nº6001, Oliveira, Capim Grosso-Ba. inscrito no CNPJ sob
nº32.713.160/0001-74, neste ato representada por ISAIAS OLIVEIRA SOUZA, portador do CPF: 042.600.125-76, a seguir
denominada CONTRATADA, habilitado no Credenciamento nº 003/2022, doravante denominada(o) apenas
CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato de pessoa jurídica para a prestação de serviço, que se regerá pela Lei
Federal 8.666/93, pelas demais condições previstas no edital do Credenciamento n.º 003/2022, bem como mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
1.1 O presente termo tem por objeto o credenciamento para a PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO-BA PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 050/2022 CREDENCIAMENTO Nº 003/2022, nas especialidades relacionadas no Termo de
Referência, conforme as especificações e condições constantes no Edital, tendo em vista a homologação do Processo de
Credenciamento nº 003/2022, com base no que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos da
legislação vigente aplicável à matéria, assim como, pelas condições do edital e seus anexos e pelas cláusulas a seguir
expressas, definidas dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.
1.2 Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus
termos, as disposições e condições do Edital de Credenciamento 003/2022, bem como a proposta, anexos e pareceres que
formam o referido procedimento.
CLÁUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO
2.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições avençadas no Edital de
CREDENCIAMENTO nº 003/2022 e principalmente observando a Lei Federal nº 8.666/93 (com suas modificações),
respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2.2. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço se em desacordo com o estipulado no presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO OBJETO
3.1. O serviço do objeto do presente contrato será realizado em conformidade com as solicitações emitidas pelas Secretarias
Municipais, através de preposto credenciado e realizada em estabelecimento próprio da contratada.
3.2. Os vales recebidos pela CONTRATADA serão encaminhados à Secretaria de Educação, até o último dia de cada mês, ou
no primeiro dia útil subsequente, quando se tratar de finais de semana ou feriados.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 O valor do contrato está previsto em R$326.040,00 (trezentos e vinte e seis mil e quarenta reais) para 11(onze)
meses, onde a quantia mensal será de R$29.640,00 (vinte e nove mil seiscentos e quarenta reais).
COD.

L30
L31

TIPO DE
VEICULO

UTILITÁRIO
(28
LUGARES)
UTILITÁRIO
(16
LUGARES)

QTDE
ALUNO

VALOR
QUANT.
UNITARIODO
DIAS
KM
RODADOS
(R$)

VALOR
DIARIO

VALOR
TOTAL

ITINERÁRIO

KM
DIA

MICROONIBUS
RESERVA

156

28

20

R$ 5,00

R$ 780,00

15.600,00

VAM RESERVA

156

16

20

R$ 4,50

R$ 702,00

14.040,00

VALOR
ANUAL

171.600,00
154.400,00

4.2. O pagamento será efetuado mensalmente pelo Município de Capim Grosso, no valor correspondente às quantidades de
serviços efetivamente prestados, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da(s) nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s).
4.3. A nota fiscal/fatura/recibo não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias
correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
4.4. 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.
4.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada não tenha concorrido de alguma forma para
tal, fica convencionado que o preço ajustado será financeiramente atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor INPC/IBGE, no período compreendido entre a data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, pro
rata die.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO
Não cabe revisão e atualização dos preços contratados no presente.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - As despesas para prestação do serviço objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: 020401- FME- FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.012 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.022- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA- FUNDEB-30%
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
FONTE: 01 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FONTE: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
FONTE: 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
FONTE: 19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
I - O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA
I - O prazo de vigência do credenciamento será de 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado, conforme o interesse das partes, por iguais e sucessivos períodos, até completar a duração máxima de 60
(sessenta) meses, a contar da data inicial de sua assinatura, conforme preceitua o art. 57 da lei 8666/93.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE:
a)
Indicar formalmente o preposto que acompanhará a execução dos serviços prestados por todos os estabelecimentos
credenciados;
b)
Prestar à contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
c)
Efetuar os pagamentos, de acordo com o estabelecido neste contrato;
d)
Exercer a fiscalização dos serviços contratados;
e)
Emitir ordem para início dos serviços;
f)
Todas aquelas expressas no Termo de Referencia, integrante no processo administrativo e anexo ao edital.
DA CONTRATADA
a) Não subcontratar a execução do serviço, sem prévia aprovação do CONTRATANTE;
b) Cumprir os horários, previamente determinados pelo CONTRATANTE e informar imediatamente, ocorrências havidas no
atendimento aos usuários;
c) Emitir nota fiscal/recibo de quitação;
d) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação CREDENCIAMENTO nº 003/2022.
e) Responder pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
O Município de Capim Grosso exigirá a comprovação da quitação de tais encargos, como condição para o pagamento dos
créditos da contratada.
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na
execução do contrato;
g) Todas aquelas expressas no Termo de Referencia, integrante no processo administrativo e anexo ao edital
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
10.1 - A inexecução parcial ou total do contrato sujeitará a contratada à suspensão ou à declaração de sua inidoneidade para
licitar ou contratar com o Município de Capim Grosso – Bahia.
10.2. A multa por descumprimento total do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor mensal referente ao
mês da falta apurada.
10.3. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
10.3.1. Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido;
10.3.2. Multa, na forma prevista nesta cláusula;
10.3.3. Suspensão do direito de licitar num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta;
10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O presente ajuste poderá ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, pela inexecução
total ou parcial do contrato, nos casos enumerados nos incisos I ao XII, XVII e XVIII, do art. 78, observado o art. 79, §§ 1º, 2º e
5º e art. 80, todos da Lei Federal nº 8.666/93, assegurando o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver
a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada do
Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida nos §§
1º e 2º do art. 79, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá também ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma
estabelecida no art. 79, inciso II e parágrafo 1º, a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no mural da Prefeitura Municipal de Capim Grosso e Diario Oficial
do Municipio, no tocante ao extrato do contrato, bem como publicações de extratos de termos aditivos, se for o caso, e outras
determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Capim Grosso- BA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor, para que produza
todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Capim Grosso, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
NEÚMARIA GOMES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA
CNPJ sob nº 32.713.160/0001-74
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ___________________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: _______________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n°095.1/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, ADEMIR
SOUZA DE MACEDO SANTOS
PROCESSO ADM. N°047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n°095.1/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 047.1/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e ADEMIR SOUZA DE MACEDO SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.093.213/0001-43, situada à
AV. Limoeiro, n°11, Planaltino, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Ademir Souza de Macedo Santos,
inscrito no CPF: 041.783.725-99 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo
as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SERVIÇO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

AJUDANTE DE
PEDREIRO

HORAS

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 03/02/2022 a 03/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 03 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
ADEMIR SOUZA DE MACEDO SANTOS
CNPJ sob nº 45.093.213/0001-43
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n°105/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
EDIMILSON DOS SANTOS SILVA
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n°105/2022
Inexigibilidade de Licitação nº052/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e EDIMILSON DOS SANTOS SILVA inscrito no CNPJ sob 45.126.958/00001-61, situada à Travessa
Alagadico. N°351 Pedras Altas. Capim Grosso-Ba, neste ato representado por Edimilson dos Santos Silva, inscrito no RG: 1558530-67 SSP/RS
e CPF: 049.678.065-46 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SERVIÇO
AJUDANTE
DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 10/02/2022 a 10/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 10 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
EDIMILSON DOS SANTOS SILVA
CNPJ sob nº 45.126.958/0001-61
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n°096.1/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
ELISSANDRO ANJOS DA SILVA
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n°096.1/2022
Inexigibilidade de Licitação nº049/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e ELISSANDRO ANJOS DA SILVA inscrito no CNPJ sob 45.104.164/0001-05, situada à Rua
Fazenda Novilha. N° s/n. Zona Rural. Capim Grosso-Ba, neste ato representado por Elissandro Anjos da Silva, inscrito no RG: 13190290-35
SSP/RS e CPF: 331.156.688-21 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SERVIÇO
AJUDANTE
DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1250

R$ 8,00

R$10.000,00

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 308

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 07/02/2022 a 07/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 04 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

ELISSANDRO ANJOS DA SILVA
CNPJ sob nº 45.104.104/0001-05
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n°095.2/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, FERNANDO
GONÇALVES DOS SANTOS
PROCESSO ADM. N°047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n°095.2 /2022
Inexigibilidade de Licitação nº 047.2/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.079.941/0001-09, situada à
Rua do Campo, n°161, Povoado do Peixe, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Fernando Gonçalves dos
Santos, inscrito no CPF: 091.450.835-09 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços,
segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SERVIÇO
AJUDANTE
DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 03/02/2022 a 03/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 03 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS
CNPJ sob nº 45.079.941/0001-09
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n°106/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, JOÃO
PAULO CARNEIRO
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n°106/2022
Inexigibilidade de Licitação nº053/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e JOÃO PAULO CARNEIRO inscrito no CNPJ sob 45.077.934/0001-60, situada à Rua Diamante.
N°138, Planalto. Capim Grosso-Ba, neste ato representado por João Paulo Carneiro, inscrito no RG: 213100765-17 SSP/BA e CPF:
117.517.725-35 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições nas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SERVIÇO
AJUDANTE
DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 10/02/2022 a 10/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 10 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
JOÃO PAULO CARNEIRO
CNPJ sob nº 45.077.934/0001-60
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n°093.2/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, JOSEAN DO
NASCIMENTO SANTOS
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 093.2/2022
Inexigibilidade de Licitação nº046.2/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e JOSEAN DO NASCIMENTO SANTOS inscrito no CNPJ sob nº 44.959.791/0001-57, situada à Rua
Francisco Gomes, n°96, Vicente Ferreira, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Josean do Nascimento Santos,
inscrito no CPF: 277.269.538-70 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo
as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil).

SERVIÇO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PEDREIRO

HORAS

1600

R$ 15,00

R$24.000,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 01/02/2022 a 01/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 01 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
JOSEAN DO NASCIMENTO SANTOS
CNPJ sob nº 44.959.791/0001-57
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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CONTRATO n°093.3/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, JOVAN DE
ABREU SILVA
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 093.3/2022
Inexigibilidade de Licitação nº046.3/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e JOVAN DE ABREU SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.075.515/0001-99, situada à Rua C, n°185,
Pedras altas, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Jovan de Abreu Silva, inscrito no CPF: 030.565.575-26
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições nas cláusulas
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil).

SERVIÇO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PEDREIRO

HORAS

1600

R$ 15,00

R$24.000,00
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O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 01/02/2022 a 01/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 01 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
JOVAN DE ABREU SILVA
CNPJ sob nº 45.075.515/0001-99
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 322

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n°093.4/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, RAMON
JESUS DA SILVA
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 093.4/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 046.4/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e RAMON JESUS DA SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.036.488/0001-45
, situada à Rua Belmiro Moreira Filhos, n°144, Pedras Altas, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Ramon
Jesus da Silva, inscrito no CPF:060.633.465-38 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil).

SERVIÇO

UN.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PEDREIRO

HORAS

1600

R$ 15,00

R$24.000,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
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CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 01/02/2022 a 01/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 01 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

RAMON JESUS DA SILVA
CNPJ sob nº 45.036.488/0001-45
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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CONTRATO n°096.2/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, REINAN
ALMEIDA DA SILVA
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 096.2/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 049.1/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e REINAN ALMEIDA DA SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.023.895/0001-18
, situada à Rua Capelinha, n°41, Pedras Altas, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Reinan Almeida da Silva,
inscrito no CPF:068.793.545-80 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo
as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SERVIÇO
AJUDANTE
DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 04/02/2022 a 04/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 07 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

REINAN ALMEIDA DA SILVA
CNPJ sob nº 45.023.895/0001-18
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n°095.3/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, UESLEI
SILVA MARTINS
PROCESSO ADM. N°047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n°095.3 /2022
Inexigibilidade de Licitação nº 047.3/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e UESLEI SILVA MARTINS, inscrito no CNPJ sob nº 45.077.555/0001-70, situada à Travessa João
Damasceno, n°61, Novo Oeste, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Ueslei Silva Martins, inscrito no CPF:
076.816.375-75 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições nas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SERVIÇO
AJUDANTE
DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 03/02/2022 a 03/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 03 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
UESLEI SILVA MARTINS
CNPJ sob nº 45.077.555/0001-70
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n°096.3/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, UZIEL
CUNHA DOS SANTOS
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 096.3/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 049.2/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e UZIEL CUNHA DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.080.328/0001-01, situada à Rua Jaguatiri,
n° 1275, Planaltino, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Uziel Cunha dos Santos, inscrito no
CPF:077.573.455-10 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições
nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SERVIÇO

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

AJUDANTE DE PEDREIRO

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 07/02/2022 a 07/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 07 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

UZIEL CUNHA DOS SANTOS
CNPJ sob nº 45.080.328/0001-01
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CONTRATO Nº 111/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 056.2/2022
PROCESSO Nº 050/2022
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM
GROSSO- BA, E A EMPRESA TEREZINHA AVELINO
COSTA
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio – CEP:
44695-000, Nova Morada – Capim Grosso - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número
31.359.483/0001-49, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a Sra. NEÚMARIA GOMES DA
SILVA doravante denominado CONTRATANTE e a empresa TEREZINHA AVELINO COSTA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Praça Pedras Altas, n°220, Pedras Altas do Mirim, Capim Grosso-Ba. inscrito no CNPJ sob nº
43.908.419/0001-59, neste ato representada por TEREZINHA AVELINO COSTA, portador do CPF: 949.595.105-44, a seguir
denominada CONTRATADA, habilitado no Credenciamento nº 003/2022, doravante denominada(o) apenas
CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato de pessoa jurídica para a prestação de serviço, que se regerá pela Lei
Federal 8.666/93, pelas demais condições previstas no edital do Credenciamento n.º 003/2022, bem como mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO
1.1 O presente termo tem por objeto o credenciamento para a PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO-BA PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 050/2022 CREDENCIAMENTO Nº 003/2022, nas especialidades relacionadas no Termo de
Referência, conforme as especificações e condições constantes no Edital, tendo em vista a homologação do Processo de
Credenciamento nº 003/2022, com base no que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos da
legislação vigente aplicável à matéria, assim como, pelas condições do edital e seus anexos e pelas cláusulas a seguir
expressas, definidas dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.
1.2 Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus
termos, as disposições e condições do Edital de Credenciamento 003/2022, bem como a proposta, anexos e pareceres que
formam o referido procedimento.
CLÁUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO
2.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições avençadas no Edital de
CREDENCIAMENTO nº 003/2022 e principalmente observando a Lei Federal nº 8.666/93 (com suas modificações),
respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2.2. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço se em desacordo com o estipulado no presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO OBJETO
3.1. O serviço do objeto do presente contrato será realizado em conformidade com as solicitações emitidas pelas Secretarias
Municipais, através de preposto credenciado e realizada em estabelecimento próprio da contratada.
3.2. Os vales recebidos pela CONTRATADA serão encaminhados à Secretaria de Educação, até o último dia de cada mês, ou
no primeiro dia útil subsequente, quando se tratar de finais de semana ou feriados.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 O valor do contrato está previsto em R$30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais) para 11(onze) meses, onde a quantia
mensal será de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
COD.
IP TIPO DE
VEICULO
U
L23

UTILITÁRIO(28
LUGARES)

ITINERÁRIO

DESLOCAMENTO
DE BEIRA RIO,
CASA DE BIMBA,
CURVA DA CAJAZEIRA,
PONTO DO TANQUE DO
COLONIA, ONIBUS DE
AGNALDO, CASA DE
MINININHO, ESTRADA
DE DIFICIL
TRAFEGABILIDADE
TERRENO DE BARRO E P
PEDREGOSO
VESPERTINO.

KM DIA QTDE.
ALUNO

28156

VALOR
UNITARIODO KM
(R$)
DIAS RODADOS
QUANT.

25

R$ 5,00

VALOR
DIARIO

VALOR TOTAL

R$ 140,00

R$ 2.800,00

VALOR ANUAL

R$30.800,00

28

4.2. O pagamento será efetuado mensalmente pelo Município de Capim Grosso, no valor correspondente às quantidades de
serviços efetivamente prestados, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da(s) nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s).
4.3. A nota fiscal/fatura/recibo não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias
correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
4.4. 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.
4.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada não tenha concorrido de alguma forma para
tal, fica convencionado que o preço ajustado será financeiramente atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor INPC/IBGE, no período compreendido entre a data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, pro
rata die.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO
Não cabe revisão e atualização dos preços contratados no presente.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - As despesas para prestação do serviço objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: 020401- FME- FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.012 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.3.2.022- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA- FUNDEB-30%
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
FONTE: 01 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE: 04 - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FONTE: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
FONTE: 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
FONTE: 19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
I - O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização.
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA
I - O prazo de vigência do credenciamento será de 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado, conforme o interesse das partes, por iguais e sucessivos períodos, até completar a duração máxima de 60
(sessenta) meses, a contar da data inicial de sua assinatura, conforme preceitua o art. 57 da lei 8666/93.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE:
a)
Indicar formalmente o preposto que acompanhará a execução dos serviços prestados por todos os estabelecimentos
credenciados;
b)
Prestar à contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
c)
Efetuar os pagamentos, de acordo com o estabelecido neste contrato;
d)
Exercer a fiscalização dos serviços contratados;
e)
Emitir ordem para início dos serviços;
f)
Todas aquelas expressas no Termo de Referencia, integrante no processo administrativo e anexo ao edital.
DA CONTRATADA
a) Não subcontratar a execução do serviço, sem prévia aprovação do CONTRATANTE;
b) Cumprir os horários, previamente determinados pelo CONTRATANTE e informar imediatamente, ocorrências havidas no
atendimento aos usuários;
c) Emitir nota fiscal/recibo de quitação;
d) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação CREDENCIAMENTO nº 003/2022.
e) Responder pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
O Município de Capim Grosso exigirá a comprovação da quitação de tais encargos, como condição para o pagamento dos
créditos da contratada.
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na
execução do contrato;
g) Todas aquelas expressas no Termo de Referencia, integrante no processo administrativo e anexo ao edital
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
10.1 - A inexecução parcial ou total do contrato sujeitará a contratada à suspensão ou à declaração de sua inidoneidade para
licitar ou contratar com o Município de Capim Grosso – Bahia.
10.2. A multa por descumprimento total do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor mensal referente ao
mês da falta apurada.
10.3. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
10.3.1. Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido;
10.3.2. Multa, na forma prevista nesta cláusula;
10.3.3. Suspensão do direito de licitar num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta;
10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
O presente ajuste poderá ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, pela inexecução
total ou parcial do contrato, nos casos enumerados nos incisos I ao XII, XVII e XVIII, do art. 78, observado o art. 79, §§ 1º, 2º e
5º e art. 80, todos da Lei Federal nº 8.666/93, assegurando o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver
a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada do
Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida nos §§
1º e 2º do art. 79, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá também ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma
estabelecida no art. 79, inciso II e parágrafo 1º, a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no mural da Prefeitura Municipal de Capim Grosso e Diario Oficial
do Municipio, no tocante ao extrato do contrato, bem como publicações de extratos de termos aditivos, se for o caso, e outras
determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Capim Grosso- BA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor, para que produza
todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Capim Grosso, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
NEÚMARIA GOMES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
TEREZINHA DE AVELINO COSTA
CNPJ sob nº 43.908.419/0001-59
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ___________________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: _______________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n° 113/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, ANDRÉ DA
SILVA
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 113/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 058/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ANDRÉ DA SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.271.117/0001-48, situada à AV.
Jacobina,n°20, Agua Nova, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. André da Silva, inscrito no CPF:
818.340.475-87 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições nas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 02.07.01-SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil).

SERVIÇO

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

AJUDANTE DE PEDREIRO

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
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O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 14/02/2022 a 14/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 14 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

ANDRÉ DA SILVA
CNPJ sob nº 45.271.117/0001-48
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n° 114/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, BRUNO DA
SILVA CUNHA
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 114/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 059/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa BRUNO DA SILVA CUNHA , inscrito no CNPJ sob nº 45.273.659/0001-50, situada à
Rua Francisco Turíbio, n°70, Sacramento, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Bruno da Silva Cunha,
inscrito no CPF: 057.434.725-99 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo
as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 02.07.01-SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil).

SERVIÇO

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

AJUDANTE DE PEDREIRO

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 14/02/2022 a 14/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 14 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

BRUNO DA SILVA CUNHA
CNPJ sob nº 45.273.659/0001-50
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n° 115/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, CARLOS
CLEITON SOUZA DE OLIVEIRA
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 115/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 060/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa CARLOS CLEITON SOUZA DE OLIVEIRA, inscrito no CNPJ sob nº 45.270.704/0001-12,
situada à Rua Juvenal, n°595, Zona Rural, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Carlos Cleiton Souza de
Oliveira, inscrito no CPF: 048.873.585-80 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços,
segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 02.07.01-SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil).

SERVIÇO

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

AJUDANTE DE PEDREIRO

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 14/02/2022 a 14/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 14 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
CARLOS CLEITON SOUZA DE OLIVEIRA
CNPJ sob nº 45.270.704/0001-12
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n° 112/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, DOUGLAS
DA SILVA
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 112/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 057/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa DOUGLAS DA SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 42.925.563/0001-30, situada à Fazenda
Sete Porcos, Zona Rural, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Douglas da Silva, inscrito no CPF:
862.692.455-08 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições nas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 02.07.01-SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil).

SERVIÇO

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PEDREIRO

1600

R$ 15,00

R$24.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 14/02/2022 a 14/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 14 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

DOUGLAS DA SILVA
CNPJ sob nº 42.925.563/0001-30
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n° 108/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, EDIVALDO
MENDES DE OLIVEIRA
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 108/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 055/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa EDIVALDO MENDES DE OLIVEIRA, inscrito no CNPJ sob nº 45.213.656/0001-20,
situada à Rua Zulmira, n°159, José Mendes de Queiroz, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Edivaldo
Mendes de Oliveira, inscrito no CPF: 338.696.848-10 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 02.07.01-SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil).

SERVIÇO

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

AJUDANTE DE PEDREIRO

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 11/02/2022 a 11/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 11 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
EDIVALDO MENDES DE OLIVEIRA
CNPJ sob nº 45.213.656/0001-20
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO n° 109/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, MATEUS
PORCINO NEVES
PROCESSO ADM. N° 047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n° 109/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 056/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa MATEUS PORCINO NEVES, inscrito no CNPJ sob nº 45.115.325/0001-58, situada à Rua
Sanharol, n°S/N, Pedras Altas, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Mateus Porcino Neves, inscrito no CPF:
065.540.555.-09 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as condições nas
cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
UNIDADE: 02.07.01-SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil).

SERVIÇO

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PEDREIRO

1600

R$ 15,00

R$24.000,00
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O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 11/02/2022 a 11/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 11 de fevereiro 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

MATEUS PORCINO NEVES,
CNPJ sob nº 45.115.325/0001-58
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01
CONTRATO Nº S082/2022
INEXIGIBILIDADE Nº S067/2022
CREDENCIAMENTO Nº S007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº S160/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E A EMPRESA BS MEDICINA EIRELI, NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 13.230.982/001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada, Capim Grosso,
Estado da Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.390.971/0001-01, com sede na Rua Luiz Gonzaga, S/N,
Novo Horizonte, Capim Grosso - Bahia, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE
COSTA RIOS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a empresa BS MEDICINA EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº. 40.368.606/0001-07, localizada na Rua Santo Agostinho, nº 274, São Luiz, no município de Capim
Grosso, Estado da Bahia, neste ato representado pelo Sr. Bruno Queiroz da Silva, inscrito no CPF nº 048.995.725-06,
CRM BA nº 31152 e Carteira de Identidade nº 0873636660 SSP/BA, adiante denominado CONTRATADA, firmam o
presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato se vincula ao estabelecido no caput do art. 25 da Lei 8.666/93 no Edital de
CREDENCIAMENTO nº S007/2021, os termos mencionados retro e a legislação aplicável.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
2.1. CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, ODONTOLOGIA,
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, ENFERMARIA, RADIOLOGIA, OFICINEIRO E OUTROS NO ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DAS UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E
NOS SEUS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou
supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 1º, da
Lei nº 8.666/93), os quais se realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os valores fixados no edital e
mediante ordem de serviço requisitado, com carga horária de 40 horas semanal, para o cargo de MÉDICO ESF –
SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
3.2. Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a
quantia de R$ 13.000,00 (Treze mil reais) mensais, perfazendo assim o valor total de R$ 156.000,00 (Cento e
cinquenta e seis mil reais) para o período de 12 (doze) meses, deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da
Contratante por força das disposições legais pertinentes, devendo de logo fazer o empenho global do referido.
Parágrafo Primeiro - Haverá uma rotatividade entre os contratados nas unidades referenciadas, de acordo com o
cronograma MENSALMENTE estabelecido pelo CONTRATANTE, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos
contratados;
Parágrafo Segundo – O valor da remuneração dos serviços será efetuado de acordo com os números emitidos pela
CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE, conforme os valores explicitados no Anexo II do Edital.
1
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Parágrafo Terceiro – Havendo necessidade, e em comum acordo, poderão ser contratadas outras unidades, mantida
o valor da remuneração pactuada nesta cláusula.
Parágrafo Quarto - Nos preços deste Contrato já estão inclusos todos os custos e despesas relacionadas com os
serviços a serem prestados. Especialmente os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, e os relativos a
salários, encargos sociais, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento pela CONTRATADA de suas
obrigações. Fica esclarecido que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento
de custos não considerados nos preços.
Parágrafo Quinto – Os valores descritos no caput sofrerão atualização monetária, anualmente, tendo como data-base
a data de assinatura do contrato, segundo a variação do IGPM, no mesmo período, divulgado pela FGV – Fundação
Getúlio Vargas ou, no caso de extinção deste, por qualquer outro índice que retrate a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado mensalmente, no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo CONTRATANTE o serviço relativo à fatura
podendo ser realizado por meio de Ordem Bancária ou crédito em conta corrente.
Parágrafo Único – Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento será devolvido
imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, vigendo para os períodos
subseqüentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos recursos constantes do
orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAUDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.301.5.2.027 - ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 002 –REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE 15%
014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO
O presente Contrato será realizado em regime de Empreitada por Preço Global devendo os serviços objeto deste
Contrato serem prestados por empresas e pessoas físicas habilitadas conforme a lei e qualificados para as atividades a
que se propõem, de forma contínua.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a salários; materiais empregados; transporte; encargos
de quaisquer naturezas, especialmente sociais, previdenciários e trabalhistas; seguros; taxas; impostos; e quaisquer
outros que, direta ou indiretamente, estejam relacionados com o objeto do presente Contrato;
b)

Comprovar a situação de adimplência quanto ao pagamento de salário dos seus funcionários;
2
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c)
Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas à prestação dos seus serviços;
d)
Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal destinado para
execução dos serviços ora Contratados, sendo defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se destas
obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
e)
Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;
f)
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por sua culpa ou em conseqüência de erros, imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na execução dos serviços contratados;
g)
Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência que lhe forem solicitadas;
h)
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e
trabalhistas dos seus empregados;
i)
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste Contrato.
j)
Prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;
k)
Pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus funcionários, em eventuais deslocamentos
que se façam necessários, sendo reembolsado pela CONTRATANTE;
l)
Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei federal 8.666/93;
b)
Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado objeto do presente
Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas
c)
Detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d)
Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do serviço
prestado;
e)
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas,
ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova
fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual;
f)
Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
g)
Designar um funcionário de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediário junto à CONTRATADA para
definir, acompanhar e fiscalizar a prestação dos quando requisitados;
h)
Informar à CONTRATADA, por escrito, eventual substituição do funcionário acima indicado;
i)
Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA conforme o prazo e as condições
estabelecidas no presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada nos artigos 77 à
79 da Lei nº 8.666/93, ficando desde já reconhecido pela contratada os direitos da Administração previstos nestes
artigos.
10.2 Os credenciados reconhecem que o presente liame jurídico não possui natureza trabalhista, sendo meros
prestadores de serviço vinculados a legislação de licitações públicas.
10.3 Será assegurado a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
3
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11.1 A CONTRATADA será penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, quando
der causa à rescisão contratual.
11.2 O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, garantida a
defesa prévia:
a) multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega dos bens ou execução de
cronograma de serviços;
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo máximo legal.
c) Declaração de inidoneidade.
11.3 A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior quando:
11.4. As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das responsabilidades civil e criminal que
seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Capim Grosso – BA, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura
persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Aplica-se ao presente contrato, nas partes omissas, a seguinte legislação:
a)
b)

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos Administrativos;
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: AS PARTES:
14.1. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Capim Grosso/BA, 07 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
LEIDE COSTA RIOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE
BS MEDICINA EIRELI
CNPJ sob o nº. 40.368.606/0001-07
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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CONTRATO Nº S090/2022
INEXIGIBILIDADE Nº S069/2022
CREDENCIAMENTO Nº S007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº S160/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E A SR. (A) CAROLINE FRANÇA LIMA BRITO NA FORMA
ABAIXO:
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 13.230.982/001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada, Capim Grosso,
Estado da Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.390.971/0001-01, com sede na Rua Luiz Gonzaga, S/N,
Novo Horizonte, Capim Grosso - Bahia, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE
COSTA RIOS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a Sr. (a) CAROLINE FRANÇA LIMA BRITO,
brasileira, inscrita no CRO-BA-CD-20953, CPF nº 049.261.585-31 e Cédula de Identidade nº 13.519.582-91 SSP/BA,
domiciliada na Praça Oliveira, nº 84, Bairro Oliveira, no município de Capim Grosso, Estado da Bahia, adiante
denominado CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal nº.
8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato se vincula ao estabelecido no caput do art. 25 da Lei 8.666/93 no Edital de
CREDENCIAMENTO nº S007/2021, os termos mencionados retro e a legislação aplicável.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
2.1. CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, ODONTOLOGIA,
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, ENFERMARIA, RADIOLOGIA, OFICINEIRO E OUTROS NO ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DAS UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E
NOS SEUS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou
supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 1º, da
Lei nº 8.666/93), os quais se realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os valores fixados no edital e
mediante ordem de serviço requisitado, com carga horária de 40 horas semanal, para o cargo de ODONTÓLOGO –
SEDE – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
3.2. Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a
quantia de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) mensais, perfazendo assim o valor total de R$ 40.800,00
(Quarenta mil e oitocentos reais) para o período de 12 (doze) meses, deduzidos os impostos que serão recolhidos na
sede da Contratante por força das disposições legais pertinentes, devendo de logo fazer o empenho global do referido.
Parágrafo Primeiro - Haverá uma rotatividade entre os contratados nas unidades referenciadas, de acordo com o
cronograma MENSALMENTE estabelecido pelo CONTRATANTE, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos
contratados;
Parágrafo Segundo – O valor da remuneração dos serviços será efetuado de acordo com os números emitidos pela
CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE, conforme os valores explicitados no Anexo II do Edital.
1
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Parágrafo Terceiro – Havendo necessidade, e em comum acordo, poderão ser contratadas outras unidades, mantida
o valor da remuneração pactuada nesta cláusula.
Parágrafo Quarto - Nos preços deste Contrato já estão inclusos todos os custos e despesas relacionadas com os
serviços a serem prestados. Especialmente os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, e os relativos a
salários, encargos sociais, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento pela CONTRATADA de suas
obrigações. Fica esclarecido que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento
de custos não considerados nos preços.
Parágrafo Quinto – Os valores descritos no caput sofrerão atualização monetária, anualmente, tendo como data-base
a data de assinatura do contrato, segundo a variação do IGPM, no mesmo período, divulgado pela FGV – Fundação
Getúlio Vargas ou, no caso de extinção deste, por qualquer outro índice que retrate a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado mensalmente, no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo CONTRATANTE o serviço relativo à fatura
podendo ser realizado por meio de Ordem Bancária ou crédito em conta corrente.
Parágrafo Único – Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento será devolvido
imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, vigendo para os períodos
subseqüentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos recursos constantes do
orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAUDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.301.5.2.027 - ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
FONTE DE RECURSOS: 002 –REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE 15%
014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO
O presente Contrato será realizado em regime de Empreitada por Preço Global devendo os serviços objeto deste
Contrato serem prestados por empresas e pessoas físicas habilitadas conforme a lei e qualificados para as atividades a
que se propõem, de forma contínua.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a salários; materiais empregados; transporte; encargos
de quaisquer naturezas, especialmente sociais, previdenciários e trabalhistas; seguros; taxas; impostos; e quaisquer
outros que, direta ou indiretamente, estejam relacionados com o objeto do presente Contrato;
b)

Comprovar a situação de adimplência quanto ao pagamento de salário dos seus funcionários;
2
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c)
Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas à prestação dos seus serviços;
d)
Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal destinado para
execução dos serviços ora Contratados, sendo defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se destas
obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
e)
Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;
f)
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por sua culpa ou em conseqüência de erros, imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na execução dos serviços contratados;
g)
Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência que lhe forem solicitadas;
h)
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e
trabalhistas dos seus empregados;
i)
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste Contrato.
j)
Prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;
k)
Pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus funcionários, em eventuais deslocamentos
que se façam necessários, sendo reembolsado pela CONTRATANTE;
l)
Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei federal 8.666/93;
b)
Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado objeto do presente
Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas
c)
Detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d)
Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do serviço
prestado;
e)
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas,
ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova
fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual;
f)
Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
g)
Designar um funcionário de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediário junto à CONTRATADA para
definir, acompanhar e fiscalizar a prestação dos quando requisitados;
h)
Informar à CONTRATADA, por escrito, eventual substituição do funcionário acima indicado;
i)
Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA conforme o prazo e as condições
estabelecidas no presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada nos artigos 77 à
79 da Lei nº 8.666/93, ficando desde já reconhecido pela contratada os direitos da Administração previstos nestes
artigos.
10.2 Os credenciados reconhecem que o presente liame jurídico não possui natureza trabalhista, sendo meros
prestadores de serviço vinculados a legislação de licitações públicas.
10.3 Será assegurado a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
3
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11.1 A CONTRATADA será penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, quando
der causa à rescisão contratual.
11.2 O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, garantida a
defesa prévia:
a) multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega dos bens ou execução de
cronograma de serviços;
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo máximo legal.
c) Declaração de inidoneidade.
11.3 A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior quando:
11.4. As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das responsabilidades civil e criminal que
seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Capim Grosso – BA, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura
persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Aplica-se ao presente contrato, nas partes omissas, a seguinte legislação:
a)
b)

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos Administrativos;
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: AS PARTES:
14.1. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Capim Grosso/BA, 15 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
LEIDE COSTA RIOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE
CAROLINE FRANÇA LIMA BRITO
CPF nº 049.261.585-31
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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CONTRATO Nº S079/2022
INEXIGIBILIDADE Nº S065/2022
CREDENCIAMENTO Nº S007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº S160/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E O SR. FILIPE MIRANDA SANTOS, NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 13.230.982/001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada, Capim Grosso,
Estado da Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.390.971/0001-01, com sede na Rua Luiz Gonzaga, S/N,
Novo Horizonte, Capim Grosso - Bahia, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE
COSTA RIOS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e o Sr. FILIPE MIRANDA SANTOS, inscrito
no CPF sob o nº. 031.255.195-94, documento de Identidade sob nº 1199631671 SSP/BA e CRM –BA nº 36378,
residente na Rua Luis E. Magalhães, nº 190, Novo Horizonte, no município de Capim Grosso, Estado da Bahia, adiante
denominado CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal nº.
8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato se vincula ao estabelecido no caput do art. 25 da Lei 8.666/93 no Edital de
CREDENCIAMENTO nº S007/2021, os termos mencionados retro e a legislação aplicável.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
2.1. CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, ODONTOLOGIA,
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, ENFERMARIA, RADIOLOGIA, OFICINEIRO E OUTROS NO ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DAS UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E
NOS SEUS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou
supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 1º, da
Lei nº 8.666/93), os quais se realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os valores fixados no edital e
mediante ordem de serviço requisitado, com carga horária de 20 horas semanal, para o cargo de MÉDICO ESF –
SEDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
3.2. Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a
quantia de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) mensais, perfazendo assim o valor total de R$ 78.000,00 (Setenta
e oito mil reais) para o período de 12 (doze) meses, deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da
Contratante por força das disposições legais pertinentes, devendo de logo fazer o empenho global do referido.
Parágrafo Primeiro - Haverá uma rotatividade entre os contratados nas unidades referenciadas, de acordo com o
cronograma MENSALMENTE estabelecido pelo CONTRATANTE, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos
contratados;
Parágrafo Segundo – O valor da remuneração dos serviços será efetuado de acordo com os números emitidos pela
CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE, conforme os valores explicitados no Anexo II do Edital.
Parágrafo Terceiro – Havendo necessidade, e em comum acordo, poderão ser contratadas outras unidades, mantida
o valor da remuneração pactuada nesta cláusula.
1
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Parágrafo Quarto - Nos preços deste Contrato já estão inclusos todos os custos e despesas relacionadas com os
serviços a serem prestados. Especialmente os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, e os relativos a
salários, encargos sociais, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento pela CONTRATADA de suas
obrigações. Fica esclarecido que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento
de custos não considerados nos preços.
Parágrafo Quinto – Os valores descritos no caput sofrerão atualização monetária, anualmente, tendo como data-base
a data de assinatura do contrato, segundo a variação do IGPM, no mesmo período, divulgado pela FGV – Fundação
Getúlio Vargas ou, no caso de extinção deste, por qualquer outro índice que retrate a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado mensalmente, no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo CONTRATANTE o serviço relativo à fatura
podendo ser realizado por meio de Ordem Bancária ou crédito em conta corrente.
Parágrafo Único – Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento será devolvido
imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, vigendo para os períodos
subseqüentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos recursos constantes do
orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAUDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.301.5.2.027 - ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
FONTE DE RECURSOS: 002 –REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE 15%
014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO
O presente Contrato será realizado em regime de Empreitada por Preço Global devendo os serviços objeto deste
Contrato serem prestados por empresas e pessoas físicas habilitadas conforme a lei e qualificados para as atividades a
que se propõem, de forma contínua.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a salários; materiais empregados; transporte; encargos
de quaisquer naturezas, especialmente sociais, previdenciários e trabalhistas; seguros; taxas; impostos; e quaisquer
outros que, direta ou indiretamente, estejam relacionados com o objeto do presente Contrato;
b)
c)

Comprovar a situação de adimplência quanto ao pagamento de salário dos seus funcionários;
Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas à prestação dos seus serviços;
2
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d)
Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal destinado para
execução dos serviços ora Contratados, sendo defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se destas
obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
e)
Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;
f)
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por sua culpa ou em conseqüência de erros, imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na execução dos serviços contratados;
g)
Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência que lhe forem solicitadas;
h)
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e
trabalhistas dos seus empregados;
i)
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste Contrato.
j)
Prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;
k)
Pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus funcionários, em eventuais deslocamentos
que se façam necessários, sendo reembolsado pela CONTRATANTE;
l)
Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei federal 8.666/93;
b)
Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado objeto do presente
Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas
c)
Detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d)
Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do serviço
prestado;
e)
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas,
ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova
fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual;
f)
Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
g)
Designar um funcionário de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediário junto à CONTRATADA para
definir, acompanhar e fiscalizar a prestação dos quando requisitados;
h)
Informar à CONTRATADA, por escrito, eventual substituição do funcionário acima indicado;
i)
Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA conforme o prazo e as condições
estabelecidas no presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada nos artigos 77 à
79 da Lei nº 8.666/93, ficando desde já reconhecido pela contratada os direitos da Administração previstos nestes
artigos.
10.2 Os credenciados reconhecem que o presente liame jurídico não possui natureza trabalhista, sendo meros
prestadores de serviço vinculados a legislação de licitações públicas.
10.3 Será assegurado a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
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11.1 A CONTRATADA será penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, quando
der causa à rescisão contratual.
11.2 O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, garantida a
defesa prévia:
a) multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega dos bens ou execução de
cronograma de serviços;
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo máximo legal.
c) Declaração de inidoneidade.
11.3 A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior quando:
11.4. As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das responsabilidades civil e criminal que
seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Capim Grosso – BA, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura
persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Aplica-se ao presente contrato, nas partes omissas, a seguinte legislação:
a)
b)

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos Administrativos;
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: AS PARTES:
14.1. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Capim Grosso/BA, 04 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

LEIDE COSTA RIOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE

FILIPE MIRANDA SANTOS
CPF sob o nº. 031.255.195-94
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
4
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CONTRATO Nº S074/2022
INEXIGIBILIDADE Nº S063/2022
CREDENCIAMENTO Nº S007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº S160/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E A SR. (A) GIRLANDE SILVA DE ARAÚJO NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 13.230.982/001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada, Capim Grosso,
Estado da Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.390.971/0001-01, com sede na Rua Luiz Gonzaga, S/N,
Novo Horizonte, Capim Grosso - Bahia, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE
COSTA RIOS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a Sr. (a) GIRLANDE SILVA DE ARAÚJO,
brasileira, inscrita no CRO- BA-CD sob o nº. 18809, CPF nº 038.471.505-29 e Cédula de Identidade nº 1165883490
SSP/BA, domiciliada na Rua Israel V. Rios, nº 70, Bairro Oliveira, no município de Capim Grosso, Estado da Bahia,
adiante denominado CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei
Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato se vincula ao estabelecido no caput do art. 25 da Lei 8.666/93 no Edital de
CREDENCIAMENTO nº S007/2021, os termos mencionados retro e a legislação aplicável.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
2.1. CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, ODONTOLOGIA,
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, ENFERMARIA, RADIOLOGIA, OFICINEIRO E OUTROS NO ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DAS UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E
NOS SEUS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou
supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 1º, da
Lei nº 8.666/93), os quais se realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os valores fixados no edital e
mediante ordem de serviço requisitado, com carga horária de 40 horas semanal, para o cargo de ODONTÓLOGO –
SEDE – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
3.2. Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a
quantia de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) mensais, perfazendo assim o valor total de R$ 40.800,00
(Quarenta mil e oitocentos reais) para o período de 12 (doze) meses, deduzidos os impostos que serão recolhidos na
sede da Contratante por força das disposições legais pertinentes, devendo de logo fazer o empenho global do referido.
Parágrafo Primeiro - Haverá uma rotatividade entre os contratados nas unidades referenciadas, de acordo com o
cronograma MENSALMENTE estabelecido pelo CONTRATANTE, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos
contratados;
Parágrafo Segundo – O valor da remuneração dos serviços será efetuado de acordo com os números emitidos pela
CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE, conforme os valores explicitados no Anexo II do Edital.
1
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Parágrafo Terceiro – Havendo necessidade, e em comum acordo, poderão ser contratadas outras unidades, mantida
o valor da remuneração pactuada nesta cláusula.
Parágrafo Quarto - Nos preços deste Contrato já estão inclusos todos os custos e despesas relacionadas com os
serviços a serem prestados. Especialmente os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, e os relativos a
salários, encargos sociais, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento pela CONTRATADA de suas
obrigações. Fica esclarecido que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento
de custos não considerados nos preços.
Parágrafo Quinto – Os valores descritos no caput sofrerão atualização monetária, anualmente, tendo como data-base
a data de assinatura do contrato, segundo a variação do IGPM, no mesmo período, divulgado pela FGV – Fundação
Getúlio Vargas ou, no caso de extinção deste, por qualquer outro índice que retrate a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado mensalmente, no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo CONTRATANTE o serviço relativo à fatura
podendo ser realizado por meio de Ordem Bancária ou crédito em conta corrente.
Parágrafo Único – Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento será devolvido
imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, vigendo para os períodos
subseqüentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos recursos constantes do
orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAUDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.301.5.2.027 - ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
FONTE DE RECURSOS: 002 –REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE 15%
014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO
O presente Contrato será realizado em regime de Empreitada por Preço Global devendo os serviços objeto deste
Contrato serem prestados por empresas e pessoas físicas habilitadas conforme a lei e qualificados para as atividades a
que se propõem, de forma contínua.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a salários; materiais empregados; transporte; encargos
de quaisquer naturezas, especialmente sociais, previdenciários e trabalhistas; seguros; taxas; impostos; e quaisquer
outros que, direta ou indiretamente, estejam relacionados com o objeto do presente Contrato;
b)

Comprovar a situação de adimplência quanto ao pagamento de salário dos seus funcionários;
2
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c)
Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas à prestação dos seus serviços;
d)
Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal destinado para
execução dos serviços ora Contratados, sendo defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se destas
obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
e)
Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;
f)
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por sua culpa ou em conseqüência de erros, imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na execução dos serviços contratados;
g)
Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência que lhe forem solicitadas;
h)
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e
trabalhistas dos seus empregados;
i)
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste Contrato.
j)
Prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;
k)
Pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus funcionários, em eventuais deslocamentos
que se façam necessários, sendo reembolsado pela CONTRATANTE;
l)
Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei federal 8.666/93;
b)
Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado objeto do presente
Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas
c)
Detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d)
Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do serviço
prestado;
e)
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas,
ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova
fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual;
f)
Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
g)
Designar um funcionário de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediário junto à CONTRATADA para
definir, acompanhar e fiscalizar a prestação dos quando requisitados;
h)
Informar à CONTRATADA, por escrito, eventual substituição do funcionário acima indicado;
i)
Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA conforme o prazo e as condições
estabelecidas no presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada nos artigos 77 à
79 da Lei nº 8.666/93, ficando desde já reconhecido pela contratada os direitos da Administração previstos nestes
artigos.
10.2 Os credenciados reconhecem que o presente liame jurídico não possui natureza trabalhista, sendo meros
prestadores de serviço vinculados a legislação de licitações públicas.
10.3 Será assegurado a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
3
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11.1 A CONTRATADA será penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, quando
der causa à rescisão contratual.
11.2 O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, garantida a
defesa prévia:
a) multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega dos bens ou execução de
cronograma de serviços;
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo máximo legal.
c) Declaração de inidoneidade.
11.3 A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior quando:
11.4. As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das responsabilidades civil e criminal que
seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Capim Grosso – BA, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura
persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Aplica-se ao presente contrato, nas partes omissas, a seguinte legislação:
a)
b)

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos Administrativos;
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: AS PARTES:
14.1. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Capim Grosso/BA, 01 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
LEIDE COSTA RIOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE
GIRLANDE SILVA DE ARAÚJO
CPF sob nº 038.471.505-29
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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CONTRATO Nº S085/2022
INEXIGIBILIDADE Nº S068/2022
CREDENCIAMENTO Nº S007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº S160/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E A SR. (A) LUCAS HENRIQUE TEÓFILO DE AZEVEDO CALDAS
NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 13.230.982/001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada, Capim Grosso,
Estado da Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.390.971/0001-01, com sede na Rua Luiz Gonzaga, S/N,
Novo Horizonte, Capim Grosso - Bahia, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE
COSTA RIOS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a Sr. (a) LUCAS HENRIQUE TEÓFILO DE
AZEVEDO CALDAS, brasileiro, inscrito no CRO- BA-CD sob o nº. 20903, CPF nº 110.449.274-10 e Cédula de Identidade
nº 20.565.634-01 SSP/BA, domiciliado na Avenida ACM, Nº 252-E, Centro, no município de Capim Grosso, Estado da
Bahia, adiante denominado CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei
Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato se vincula ao estabelecido no caput do art. 25 da Lei 8.666/93 no Edital de
CREDENCIAMENTO nº S007/2021, os termos mencionados retro e a legislação aplicável.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
2.1. CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
FÍSICA OU JURÍDICA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA, ODONTOLOGIA,
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, ENFERMARIA, RADIOLOGIA, OFICINEIRO E OUTROS NO ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DAS UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E
NOS SEUS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou
supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 1º, da
Lei nº 8.666/93), os quais se realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os valores fixados no edital e
mediante ordem de serviço requisitado, com carga horária de 40 horas semanal, para o cargo de ODONTÓLOGO –
SEDE – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
3.2. Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a
quantia de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) mensais, perfazendo assim o valor total de R$ 40.800,00
(Quarenta mil e oitocentos reais) para o período de 12 (doze) meses, deduzidos os impostos que serão recolhidos na
sede da Contratante por força das disposições legais pertinentes, devendo de logo fazer o empenho global do referido.
Parágrafo Primeiro - Haverá uma rotatividade entre os contratados nas unidades referenciadas, de acordo com o
cronograma MENSALMENTE estabelecido pelo CONTRATANTE, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos
contratados;
Parágrafo Segundo – O valor da remuneração dos serviços será efetuado de acordo com os números emitidos pela
CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE, conforme os valores explicitados no Anexo II do Edital.
1
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Parágrafo Terceiro – Havendo necessidade, e em comum acordo, poderão ser contratadas outras unidades, mantida
o valor da remuneração pactuada nesta cláusula.
Parágrafo Quarto - Nos preços deste Contrato já estão inclusos todos os custos e despesas relacionadas com os
serviços a serem prestados. Especialmente os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, e os relativos a
salários, encargos sociais, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento pela CONTRATADA de suas
obrigações. Fica esclarecido que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento
de custos não considerados nos preços.
Parágrafo Quinto – Os valores descritos no caput sofrerão atualização monetária, anualmente, tendo como data-base
a data de assinatura do contrato, segundo a variação do IGPM, no mesmo período, divulgado pela FGV – Fundação
Getúlio Vargas ou, no caso de extinção deste, por qualquer outro índice que retrate a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado mensalmente, no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo CONTRATANTE o serviço relativo à fatura
podendo ser realizado por meio de Ordem Bancária ou crédito em conta corrente.
Parágrafo Único – Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento será devolvido
imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, vigendo para os períodos
subseqüentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos recursos constantes do
orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAUDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.301.5.2.027 - ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
FONTE DE RECURSOS: 002 –REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE 15%
014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO
O presente Contrato será realizado em regime de Empreitada por Preço Global devendo os serviços objeto deste
Contrato serem prestados por empresas e pessoas físicas habilitadas conforme a lei e qualificados para as atividades a
que se propõem, de forma contínua.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a salários; materiais empregados; transporte; encargos
de quaisquer naturezas, especialmente sociais, previdenciários e trabalhistas; seguros; taxas; impostos; e quaisquer
outros que, direta ou indiretamente, estejam relacionados com o objeto do presente Contrato;
b)

Comprovar a situação de adimplência quanto ao pagamento de salário dos seus funcionários;
2
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c)
Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas à prestação dos seus serviços;
d)
Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal destinado para
execução dos serviços ora Contratados, sendo defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se destas
obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
e)
Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;
f)
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por sua culpa ou em conseqüência de erros, imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na execução dos serviços contratados;
g)
Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência que lhe forem solicitadas;
h)
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e
trabalhistas dos seus empregados;
i)
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste Contrato.
j)
Prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;
k)
Pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus funcionários, em eventuais deslocamentos
que se façam necessários, sendo reembolsado pela CONTRATANTE;
l)
Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei federal 8.666/93;
b)
Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado objeto do presente
Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas
c)
Detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d)
Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do serviço
prestado;
e)
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas,
ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova
fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual;
f)
Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
g)
Designar um funcionário de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediário junto à CONTRATADA para
definir, acompanhar e fiscalizar a prestação dos quando requisitados;
h)
Informar à CONTRATADA, por escrito, eventual substituição do funcionário acima indicado;
i)
Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA conforme o prazo e as condições
estabelecidas no presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada nos artigos 77 à
79 da Lei nº 8.666/93, ficando desde já reconhecido pela contratada os direitos da Administração previstos nestes
artigos.
10.2 Os credenciados reconhecem que o presente liame jurídico não possui natureza trabalhista, sendo meros
prestadores de serviço vinculados a legislação de licitações públicas.
10.3 Será assegurado a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
3
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11.1 A CONTRATADA será penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, quando
der causa à rescisão contratual.
11.2 O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, garantida a
defesa prévia:
a) multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega dos bens ou execução de
cronograma de serviços;
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo máximo legal.
c) Declaração de inidoneidade.
11.3 A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior quando:
11.4. As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das responsabilidades civil e criminal que
seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Capim Grosso – BA, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura
persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Aplica-se ao presente contrato, nas partes omissas, a seguinte legislação:
a)
b)

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos Administrativos;
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: AS PARTES:
14.1. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Capim Grosso/BA, 10 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
LEIDE COSTA RIOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE
LUCAS HENRIQUE TEÓFILO DE AZEVEDO CALDAS
CPF nº 110.449.274-10
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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CONTRATO Nº S075/2022
INEXIGIBILIDADE Nº S064/2022
CREDENCIAMENTO Nº S001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº S002/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CAPIM GROSSO/BA E A EMPRESA LJ MED SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 13.230.982/001-50, com sede na Praça Nove de Maio, S/N, Nova Morada, Capim Grosso,
Estado da Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.390.971/0001-01, com sede na Rua Luiz Gonzaga, S/N,
Novo Horizonte, Capim Grosso - Bahia, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. LEIDE
COSTA RIOS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a empresa LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 39.887.483/0001-23, localizada na Rua dos Jasmins, nº 315, Sala 05, Planalto II, no
município de Catu, Estado da Bahia, neste ato representado pelo Sr. André Ricardo Souza de Cerqueira, inscrito no CPF
nº 023.978.355-76 e Carteira de Identidade nº 887894623 SSP/BA, adiante denominado CONTRATADA, firmam o
presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato se vincula ao estabelecido no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, no Edital de
CREDENCIAMENTO nº S001/2022, os termos mencionados retro e a legislação aplicável.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui-se objeto do presente contrato o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA MEDICINA PARA ATUAÇÃO COMO PLANTONISTAS
NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, CONFORME CRITÉRIOS, TERMOS
E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E NOS SEUS ANEXOS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO –
BA. (João Vitor Meirelles Lima, inscrito no CRM/BA nº 36703).
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou
supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 1º, da
Lei nº 8.666/93), os quais se realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço estimado, de acordo com os valores fixados no edital e
mediante ordem de serviço requisitado. O contrato ora celebrado, tem carga horária estimada de 08 plantões de 12
horas e 03 plantões de 24 horas mensais, e está submetido às regras da Lei 8.666/93 e os serviços contratados serão
executados pelo CONTRATADO, ficando desde já a CONTRATANTE, obrigada a fornecer todos os elementos
necessários ao seu fiel cumprimento.
ITEM

CARGO

01
PLANTÕES UPA
02
PLANTÕES UPA
TOTAL MENSAL
TOTAL PARA 12 MESES

Nº DE
PLANTÕES MÊS
08
03

CARGA
HORARIA
12
24

VALOR R$
PLANTÃO
1.150,00
2.350,00

VALOR
TOTAL R$
9.200,00
7.050,00
16.250,00
195.000,00

3.2. Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a
quantia de R$ 1.150,00 (Um mil cento e cinquenta reais) por cada plantão de 12 horas, perfazendo assim o valor
total estimado mensal de R$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais), e R$ 2.350,00 (Dois mil trezentos e cinquenta
reais) por cada plantão de 24 horas, perfazendo assim o valor total estimado mensal de R$ 7.050,00 (Sete mil e
cinquenta reais), totalizando R$ 16.250,00 (Dezesseis mil duzentos e cinquenta reais), mensais, perfazendo o valor
total do contrato para o período de 12 meses de R$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais), deduzidos os
1
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impostos que serão recolhidos na sede da Contratante por força das disposições legais pertinentes, devendo de logo
fazer o empenho estimado do referido.
Parágrafo Primeiro - Haverá uma rotatividade entre os contratados nas unidades referenciadas, de acordo com o
cronograma MENSALMENTE estabelecido pelo CONTRATANTE, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos
contratados;
Parágrafo Segundo – O valor da remuneração dos serviços será efetuado de acordo com os números emitidos pela
CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE, conforme os valores explicitados no Anexo II do Edital.

Parágrafo Terceiro – Havendo necessidade, e em comum acordo, poderão ser contratadas outras unidades, mantida
o valor da remuneração pactuada nesta cláusula.

Parágrafo Quarto - Nos preços deste Contrato já estão inclusos todos os custos e despesas relacionadas com os
serviços a serem prestados. Especialmente os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, e os relativos a
salários, encargos sociais, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento pela CONTRATADA de suas
obrigações. Fica esclarecido que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento
de custos não considerados nos preços.
Parágrafo Quinto – Os valores descritos no caput sofrerão atualização monetária, anualmente, tendo como data-base
a data de assinatura do contrato, segundo a variação do IGPM, no mesmo período, divulgado pela FGV – Fundação
Getúlio Vargas ou, no caso de extinção deste, por qualquer outro índice que retrate a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado mensalmente, no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo CONTRATANTE o serviço relativo à fatura
podendo ser realizado por meio de Ordem Bancária ou crédito em conta corrente.
Parágrafo Único – Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento será devolvido
imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (Doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, vigendo para os períodos
subseqüentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos recursos constantes do
orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
UNIDADE: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAUDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.5.2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 002 –REC. IMP. E TRANSF. IMP. – SAÚDE 15%
014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO
O presente Contrato será realizado em regime de Empreitada por Preço Unitário devendo os serviços objeto deste
Contrato serem prestados por empresas e pessoas físicas habilitadas conforme a lei e qualificados para as atividades a
que se propõem, de forma contínua.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2
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A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a salários; materiais empregados; transporte; encargos
de quaisquer natureza, especialmente sociais, previdenciários e trabalhistas; seguros; taxas; impostos; e quaisquer
outros que, direta ou indiretamente, estejam relacionados com o objeto do presente Contrato;
b)

Comprovar a situação de adimplência quanto ao pagamento de salário dos seus funcionários;

c)

Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas à prestação dos seus serviços;

d)
Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal destinado para
execução dos serviços ora Contratados, sendo defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se destas
obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
e)
Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;
f)
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por sua culpa ou em conseqüência de erros, imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na execução dos serviços contratados;
g)
Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência que lhe forem solicitadas;
h)
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e
trabalhistas dos seus empregados;
i)
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste Contrato.
j)
Prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;
k)
Pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus funcionários, em eventuais deslocamentos
que se façam necessários, sendo reembolsado pela CONTRATANTE;
l)
Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei federal 8.666/93;
b)
Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado objeto do presente
Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas
c)
Detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d)
Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do serviço
prestado;
e)
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas,
ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova
fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual;
f)
Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
g)
Designar um funcionário de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediário junto à CONTRATADA para
definir, acompanhar e fiscalizar a prestação dos quando requisitados;
h)
Informar à CONTRATADA, por escrito, eventual substituição do funcionário acima indicado;
i)
Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA conforme o prazo e as condições
estabelecidas no presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada nos artigos 77 à
79 da Lei nº 8.666/93, ficando desde já reconhecido pela contratada os direitos da Administração previstos nestes
artigos.
10.2 Os credenciados reconhecem que o presente liame jurídico não possui natureza trabalhista, sendo meros
prestadores de serviço vinculados a legislação de licitações públicas.
3
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10.3 Será assegurado a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS SANÇÕES
11.1 A CONTRATADA será penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, quando
der causa à rescisão contratual.
11.2 O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, garantida a
defesa prévia:
a) multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega dos bens ou execução de
cronograma de serviços;
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo máximo legal.
c) Declaração de inidoneidade.
11.3 A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior quando:
11.4. As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das responsabilidades civil e criminal que
seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Capim Grosso – BA, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura
persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. Aplica-se ao presente contrato, nas partes omissas, a seguinte legislação:
a)
b)

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos Administrativos;
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AS PARTES:
14.1. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Capim Grosso - Bahia, 03 de fevereiro de 2022.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
LEIDE COSTA RIOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE
LJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ sob o nº. 39.887.483/0001-23
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ________________________________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ________________________________________
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 093.5/2022
Proc. Adm. nº 075/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 046.5/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público, situado na Praça Nove de
Maio, S/N, Nova Morada, Capim Grosso – Bahia, inscrito no CNPJ/MF n. 13.230.982/0001-50, neste ato
devidamente representada pelo Prefeito Municipal Sr. José Sivaldo Rios de Carvalho, através do
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N,
Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Educação a Sra. Neumária Gomes da Silva, doravante
denominado abreviadamente CONTRATANTE e a empresa PLANIFICAR ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA, inscrita no CNPJ/CPF nº. 13.500.632/0001-66, estabelecida à Avenida São Geraldo, nº 378, Sala
101, Centro, Vitoria da Conquista/BA, neste ato devidamente representada pelo Sr. Tadeu Cincurá de
Andrade Silva Sampaio, portador da Cédula de Identidade nº 6.844.638-14 SSP/BA, C.P.F. nº 000.699.11576 e OAB/BA nº 22936, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e observando
as normas da Lei 8.666/93, firmar o presente contrato que será regido pelas cláusulas abaixo:
CLÁUSULA I – OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A ÁREA DE DIAGNÓSTICO
ADMINISTRATIVO, PEDAGÓGICO E FINANCEIRO; REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO, AUDITORIAS INTERNAS E
MONITORAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E RELATÓRIO COM DIAGNÓSTICO NO MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO - BAHIA, vinculado ao processo administrativo nº 075/2022 e à Inexigibilidade nº
046.5/2022, correspondente aos seguintes serviços:
a) Acompanhamento e auditoria de despesa de pessoal e relatório com diagnóstico no Município.
b) Efetivação de Avaliação de Desempenho de forma continuada.
c) Análise e diagnóstico do Plano de Carreira com avaliação de emendas ou reformulação.
d) Consultoria na adoção de medidas extrajudiciais e administrativas junto ao Ministério da Educação
que implicam na racionalização dos processos internos e atendimento às demandas e necessidades da
Administração.
e) Consultoria no desenvolvimento de procedimentos mais eficientes de controle das informações
relativas a emendas, pactos e recursos dirigidos ao Município.
f) Assessoria na área administrativa, financeira e de gestão da Educação para atendimento das
demandas da Secretaria Municipal de Educação;
g) Diagnóstico da Rede Municipal de Ensino e atendimento das necessidades técnicas na área
pedagógica, administrativa, financeira e jurídica da Secretaria Municipal de Educação e Unidades
Escolares do Município.
h) Assessoria no acompanhamento das demandas com pareceres para adequação e atendimento às
normas e padrões do FNDE e Ministério da Educação.
i) Avaliação e adequação dos instrumentos legislativos de gestão de pessoal.
j) Análise e revisão da legislação educacional municipal (especialmente a elaboração e revisão da Lei
Orgânica Municipal (educação), Plano de Carreira da Educação, Estatuto do Magistério, Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, Lei de Sistema Municipal de Ensino com regulamentação da Educação
Municipal, Lei dos Conselhos Municipais de Educação, legislação atinente a Estrutura Administrativa

Certificação Digital: NN5X2YZL-P26TIGRD-O6DYYMIS-TQHMTTBG
Versão eletrônica disponível em: https://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.188 | Ano 8
12 de abril de 2022
Página 381

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
da Secretaria de Educação, Regimentos Escolares, Plano Municipal de Educação, Normatização do
Projeto Político Pedagógico, Normatização e Realização de Avaliações Institucionais).
k) Assessoramento para comissão permanente e processamento administrativo na secretaria.
l) Assessoria e orientação das equipes de gestão e coordenação escolar.
m) Elaboração de plano de aplicação de recursos financeiros.
n) Assessoramento para aperfeiçoamento da gestão escolar e da secretaria.
o) Criação e implantação de instrumentos de avaliação e acompanhamento pedagógico do quadro de
pessoal da secretaria de educação.
p) Assessoramento na construção projetos pedagógicos da secretaria e das escolas.
q) Assessoramento na articulação escola-comunidade.
r) Assessoramento na construção e implementação de instrumentos para democratização e
transparência da gestão da educação municipal.
s) Projetos e propostas de intervenções pontuais na gestão da educação municipal.
t) Consultoria em previdência própria;
u) Assessoramento nas demandas relativas a defesas técnicas de Tribunais de Contas e FNDE relativas
à educação municipal;
v). Diagnostico administrativo;
w). Diagnostico financeiro;
x). Diagnostico normativo;
y) Acompanhamento de sindicâncias e processos administrativos.
CLÁUSULA II – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contrato ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 e os serviços contratados
serão executados pelo CONTRATADO, ficando desde já a CONTRATANTE, obrigada a fornecer todos os
elementos necessários ao seu fiel cumprimento.
CLÁUSULA III – DO PREÇO
Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO o valor global de R$ 81.818,40 (Oitenta e um mil oitocentos e dezoito reais e
quarenta centavos), correspondente a 12 (doze) parcelas mensais de R$ 6.818,20 (seis mil oitocentos e
dezoito reais e vinte centavos).
Fica estipulado que a composição do preço deste contrato será de 40% para cobrir gastos
com pessoal da Contratada e de 60% para cobrir os gastos com insumos para prestação dos
serviços. Tais índices podem ser alterados desde que na proporção os gastos com pessoal da
Contratada seja inferior ao determinado anteriormente.
CLÁUSULA IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a)
A CONTRATADA, ao final de cada mês, emitirá boletim de freqüência dos serviços
executados, tomando-se por base os preços ora pactuados e relatório de insumos, cuja o original será
remetida à CONTRATANTE.
b)
Os valores pactuados serão reajustados a cada ano, utilizando-se o INPC – FGV, ou índice
que vier a substituir, salvo se houver incremento de novas tarefas designadas pelos Órgãos de fiscalização,
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em qualquer esfera de governo, oportunidade em que as partes em comum acordo definirão as novas
bases, a qualquer tempo durante a vigência do contrato.
CLÁUSULA V - DOS PRAZOS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO
O prazo para execução terá início em 01 de fevereiro de 2022 e término em 31 de janeiro de
2023, podendo, entretanto, ser prorrogado, sucessivamente, por igual período, considerando as
particularidades do Município de Capim Grosso.
CLÁUSULA VI – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte Elemento
Orçamentário:
UNIDADE: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.3.2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FONTE DE RECURSOS: 001 – REC. IMP. E EDUCAÇÃO – 25%

CLÁUSULA VII – DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E PENALIDADE
PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo não
cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O descumprimento,
pala contratada, de quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no presente instrumento ensejará a
aplicação, pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber:
I - Advertência;
II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo
período de até 24 meses;
III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte deste,
calculada sobre o valor correspondente;
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços;
V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações
estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado;
VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA VIII - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE
I - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II e
alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93.
II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contrato, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º,
da Lei 8.666/93.
III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e
as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Art.
66, da Lei 8.666/93.
IV - Obrigar a Contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços.
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V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art. 7° da Lei 8.666/93.
VI - Responsabilizar a Contratada pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do Contrato. Art. 1 caput da Lei .
/ 3.
VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
Contrato ou restringir a regularização.

VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executando
em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93.
IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93.
X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato, implicará nas
conseqüências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93.
CLÁUSULA IX - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA
I - Em caso de rescisão, com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja
culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:
a)

devolução de garantia se for o caso;

b)

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

c)

pagamento do custo da desmobilização.

II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços
ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art.
65 da Lei 8.666/93.
III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que
seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93.
IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do
Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da
Lei 8.666/93.
V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a data
em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 § único, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA X – DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
I - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente Contrato
poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei.
II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do referido diploma legal,
ensejará sua rescisão, com as seguintes conseqüências contratuais:
a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;
b) Execução da garantia contratual, se houver;
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III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
CLÁUSULA XI – DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
a) O presente contrato e regido pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e os casos omissos
serão regulamentados pela legislação específica.
b) Aplica-se ao presente contrato as normas da Lei 8.666/93 e da Legislação aplicável,
subsidiariamente, especialmente as do Código Civil Brasileiro.
c) Este contrato está vinculado a Termo de Inexigibilidade de licitação, na forma prevista no art.
55, XI, c/c os arts. 13, e 25, II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA XII – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da Bahia, como único, para dirimir
quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por mais especial
que seja.
E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença das
testemunhas abaixo assinadas em três vias de igual forma e teor.
Capim Grosso - Bahia, 01 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

NEUMÁRIA GOMES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

PLANIFICAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº. 13.500.632/0001-66
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
______________________________________________
NOME:
CPF N.º
_______________________________________________
NOME:
CPF N.º
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
CONTRATO Nº 130/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO/BA E A EMPRESA
GRÁFICA DA BAHIA – EGBA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO
CADERNO DOS MUNICÍPIOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO - BAHIA, inscrita no CNPJ/MF nº
13.230.982/0001-50, situada na Praça Nove de Maio, s/n, Nova Morada, no município de Capim
Grosso, Estado da Bahia, neste ato representada pelo prefeito, Sr. José Sivaldo Rios De
Carvalho, RG nº. 299742830 SSP/BA, CPF nº 455.506.385-68, doravante denominada
CONTRATANTE e a EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, CNPJ/MF nº
15.257.819/0001-06, I.E. Nº. 00.949.396-NO, I.M. nº 044562/001-63, situada à Rua Mello
Moraes Filho, 189, Fazenda Grande do Retiro, Salvador, Bahia, CEP 40.352-000, neste ato
representada pelo Diretor-Geral, Sr. ROBERTO PEREIRA DE BRITTO, RG: 909167 SSP/BA,
CPF: 112.577.415-00 e o Diretor Técnico, Sr. MARCOS EMÍLIO BARBOSA DOS SANTOS,
RG nº 06.610.595-10 – SSP/BA, CPF sob nº 740.794.505-59, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem, tendo em vista o Processo Administrativo nº 105/2022 e
Inexigibilidade de licitação nº 063/2022, celebrar o presente contrato, de acordo com a Lei
Federal nº 8.666/93 e mediante cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A prestação de serviço de publicação dos atos oficiais da prefeitura na mídia eletrônica do
Caderno dos Municípios do Diário Oficial do Estado e em espaço exclusivo para a prefeitura no
Diário Oficial Municipal do Portal da Empresa Gráfica da Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
A CONTRATANTE pagará mensalmente pelo serviço objeto desse contrato o valor de R$
1.569,92 (Um mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), totalizando
R$ 18.315,00 (Dezoito mil trezentos e quinze reais), de acordo com a opção selecionada abaixo
e conforme tabela de preço emitida pela CONTRATADA.
( X ) Publicações em 6 edições no mês, pagando valor adicional de R$ 261,65 (Duzentos e
sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) por edição ultrapassada.
( ) Publicações 100% ilimitadas todos os dias.
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento mensal será efetuado através de crédito no Banco do Brasil S.A., na conta
corrente nº 29.000-9, da agência 3832-6 no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da
data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
3.1 - O atraso do pagamento devido pela CONTRATANTE por período igual ou superior a 60
(sessenta) dias implicará na suspensão dos serviços objeto do contrato.
3.2 - As Notas Fiscais deverão ser enviadas pelo CONTRATADO para o E-mail:
notafiscalpmcg@outlook.com.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
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O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar de 22/02/2022 a 22/02/2023,
admitindo-se a sua prorrogação nos termos Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, após prévia
motivação.
CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Pela prestação dos serviços de Gestão das Publicações dos Atos Oficiais no Caderno 06
o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores contidos em tabela específica de
preços fornecida pela EGBA.
5.1 - O reajustamento de preços será efetuado na periodicidade prevista em Lei Federal,
considerando-se a variação ocorrida desde a data da apresentação da proposta ou orçamento
a que esta se referir até a data do efetivo adimplemento da obrigação.
5.2 - A revisão de preços, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 dependerá do requerimento
do interessado quando visar recompor preço que se tornou insuficiente.
CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas com o presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária alocada à
CONTRATANTE, sob a seguinte classificação:
Unidade: 02.02.01 - Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 4.122.2.2.007 - Gerenciamento e Modernização da Administração
Municipal
Elemento de Despesa – 3.3.90.40.00 – Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Fonte de Recursos – 000 Recursos Ordinários
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e recursos humanos
para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
7.2 - Acatar apenas as solicitações de serviços dos servidores autorizados formalmente pelo
CONTRATANTE;
7.3 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
dos serviços;
7.4 - Orientar o CONTRATANTE no uso adequado do Sistema Egbanet;
7.5 - A CONTRATADA não se responsabiliza por erros ou omissões no material enviado.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
8.2 - Designar um preposto responsável pelo conteúdo e emissão das matérias (Anexo I);
8.3 - Enviar as matérias das 7h às 16h do dia anterior ao da publicação, utilizando o Sistema
Egbanet;
8.4 - Enviar, revisar e aprovar eletronicamente o conteúdo a ser veiculado no caderno
Municípios, do DOE;
8.5 - Comunicar qualquer irregularidade na publicação através do e-mail
municipios@egba.ba.gov.br ou do telefone 3116-2133, no prazo de 48 horas.
8.6 - Arcar com ônus da republicação no caso de matéria enviada com erro;
8.7 - Proceder a publicação resumida do contrato e seus aditamentos na imprensa oficial no
prazo legal.
8.8 -Todas as publicações encaminhadas são de inteira responsabilidade da CONTRATANTE.
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CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
forma da Lei, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização
CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução
contrato
Parágrafo Único – A fiscalização deste contrato será de competência da Secretaria
Administração.

na
do
do
de

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
O atraso injustificado na execução do objeto do contrato, sujeitará o CONTRATADO à multa
de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, segundo Art.86 da Lei Federal nº
8.666/93; sendo que, pela inexecução contratual ou parcial do contrato, o CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas no art. 87
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO
As partes elegem o Foro da Cidade do Capim Grosso, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.

Capim Grosso - Bahia, 22 de fevereiro de 2022.

__________________________________
José Sivaldo Rios de Carvalho
Prefeito de Capim Grosso – Bahia
Contratante
_____________________________
Roberto Pereira de Britto
Diretor-Geral / EGBA
Contratada

__________________________________
Marcos Emílio Barbosa dos Santos
Diretor Técnico / EGBA
Contratada

TESTEMUNHAS:
Nome:__________________________________
CPF:
Nome:__________________________________
CPF:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO
RUA LUIZ GONZAGA, S/N – CEP: 44695-000
NOVO HORIZONTE – CAPIM GROSSO – BAHIA
CNPJ: 11.390.971/0001-01
TERMO DE AJUSTAMENTO DE INDENIZAÇÃO Nº S003/2022
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO,
INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO DE CRÉDITOS QUE
FIRMAM O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, ESTADO
DA BAHIA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Praça Nove de Maio, s/n, Nova Morada, neste município, inscrito no CNPJ sob o N.º.
13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo prefeito o Sr. José Sivaldo Rios de Carvalho, através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO, com sede a Rua Luiz Gonzaga, s/n, Novo
Horizonte – Capim Grosso – BA, inscrito no CNPJ sob o número 11.390.971/0001-01, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. LEIDE COSTA RIOS, doravante denominado
IDENIZANTE e a empresa SENALAELSON TRINDADE DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o
no 34.513.094/0001-14, estabelecida à Rua Luiz Viana, nº 141, Vicente Ferreira, Capim Grosso/ BA, neste
ato representado pelo Sr. Senalaelson Trindade do Nascimento, inscrito no CPF nº 003.718.505-50 e
Carteira de Identidade nº 818928107 SSP/BA, doravante denominado INDENIZADO, tendo em vista o que
consta nos autos do Processo Administrativo de nº S029/2022, acordam em celebrar o presente termo de
ajustamento de indenização mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - O presente termo de ajustamento de indenização tem por escopo estabelecer as condições do
ressarcimento a ser realizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em benefício do INDENIZADO,
para regularização de pagamento por INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIR INTEGRALMENTE O
NOTIFICANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER
NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM
GROSSO – BAHIA, para o período de 18 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, conforme planilha
abaixo:
ITEM

1.

2.

ESPECIFICAÇÃO

Veículo de passeio com
condutor, motorização mínima
1.0, gasolina, 4 portas, com ar
condicionado de fábrica, câmbio
manual 5 velocidades, direção
hidráulica, capacidade para 5
ocupantes,
seguro
total,
documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades das fazendas
Barro Vermelho, Volta e
Aroeira e USF Júlio Inácio
Neves (MODELO 2005 OU
SUPERIOR), com combustível
por conta da contratante.
Veículo de passeio com
condutor, motorização mínima
1.0, gasolina, 4 portas, com ar
condicionado de fábrica, câmbio
manual 5 velocidades, direção

UNIDADE

QUANT.

QUANT. DE

PREÇO

PREÇO

VEÍCULOS

UNITÁRIO

TOTAL

Dia

14

1

Dia

14

1

59,63

834,82

59,63

834,82
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3.

hidráulica, capacidade para 5
ocupantes,
seguro
total,
documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades das fazendas
Grito do Porco, Poço Comprido,
Angico, Capitão e Rio do Peixe
e USF Júlio Inácio Neves
(MODELO
2005
OU
SUPERIOR), com combustível
por conta da contratante.
Veículo de passeio com

Dia

14

1

Dia

14

1

condutor, motorização mínima
1.0, gasolina, 4 portas, com ar
condicionado de fábrica, câmbio
manual 5 velocidades, direção
hidráulica, capacidade para 5
ocupantes,

seguro

total,

documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades das fazendas
Camboeiro, Angico, Capitão e
USF

Júlio

(MODELO

Inácio

Neves

1996

OU

SUPERIOR), com combustível
por conta da contratante.
4.

Veículo

de

passeio

com

59,63

834,82

79,50

1.113,00

condutor, motorização mínima
1.0, bi combustível, 4 portas,
com ar condicionado de fábrica,
câmbio manual 5 velocidades,
direção hidráulica, capacidade
para 5 ocupantes, seguro total,
documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades do Programa
Melhor em Casa. (MODELO
2008 OU SUPERIOR) com
combustível

por

conta

da
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contratante.
5.

Veículo

de

passeio

com

Dia

14

1

Dia

14

1

Dia

14

1

condutor, motorização mínima
1.0, bi combustível, 4 portas,
com ar condicionado de fábrica,
câmbio manual 5 velocidades,
direção hidráulica, capacidade
para 5 ocupantes, seguro total,
documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades do Programa
Melhor em Casa. (MODELO
2008 OU SUPERIOR) com
combustível

por

conta

da

contratante.
6.

Veículo

de

passeio

com

79,50

1.113,00

99,38

1.391,32

99,38

1.391,32

condutor, motorização mínima
1.0, bi combustível, 4 portas,
com ar condicionado de fábrica,
cambio manual 5 velocidades,
direção hidráulica, capacidade
para 5 ocupantes, seguro total,
documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades do USF do
Povoado

do

Peixe,

coleta

Policlínica e Upa 7 dias por
semana

24h

(MODELO

por
2002

dia.
OU

SUPERIOR) com combustível
por conta da contratante.
7.

Veículo

de

passeio,

sem

condutor motorização mínima
1.0, bi combustível, 4 portas,
com ar condicionado de fabrica,
cambio manual 5 velocidades,
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direção hidráulica, capacidade
para 5 ocupantes, seguro total,
documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades da Secretaria
Municipal de Sade 7 dias por
semana 24 horas por dia em
viagens

intermunicipais

Salvador

e

(ANO/MODELO

2019 OU SUPERIOR) com
combustível

por

conta

da

contratante
8.

Veículo

de

passeio,

sem

Dia

14

1

Dia

14

1

condutor motorização mínima
1.0, bi combustível, 4 portas,
com ar condicionado de fábrica,
cambio manual 5 velocidades,
direção hidráulica, capacidade
para 5 ocupantes, seguro total,
documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde 7 dias por
semana 24 horas por dia em
viagens

intermunicipais

Salvador

e

(ANO/MODELO

2019 OU SUPERIOR) com
combustível

por

conta

da

contratante
9.

Veículo

de

passeio

com

99,38

1.391,32

79,50

1.113,00

condutor, motorização mínima
1.0, bi combustível, 4 portas,
com ar condicionado de fabrica,
cambio manual 5 velocidades,
direção hidráulica, capacidade
para 5 ocupantes, seguro total,
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documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades da Secretaria
Mun. de Saúde (MODELO
2010 OU SUPERIOR) com
combustível

por

conta

da

contratante
10.

Veículo

de

passeio

com

Dia

14

1

Dia

14

1

condutor, motorização mínima
1.0, bi combustível, 4 portas,
com ar condicionado de fábrica,
cambio manual 5 velocidades,
direção hidráulica, capacidade
para 5 ocupantes, seguro total,
documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades de coleta de
pacientes da Hemodiálise, Upa,
fisioterapia das Fazendas: Gato,
Mandassaia

e

(MODELO

2010

Novilha
OU

SUPERIOR) com combustível
por conta da contratante
11.

Veículo

de

passeio

sem

59,63

834,82

59,63

834,82

condutor, motorização mínima
1.0, bi combustível, 4 portas,
com ar condicionado de fabrica,
cambio manual 5 velocidades,
direção hidráulica, capacidade
para 5 ocupantes, seguro total,
documentação regular junto ao
DETRAN, com franquia livre
de quilometragem para atender
as necessidades da Secretaria de
Saúde. (MODELO 2010 OU
SUPERIOR) com combustível
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por conta da contratante
12.

Veículo Micro ônibus com

Dia

14

1

condutor com capacidade para
27 passageiros, em perfeito
estado de conservação, com
todos os acessórios mínimo
obrigatórios, ar condicionado,
carroceria medindo no mínimo
8.1 metros de comprimento e no
mínimo 2,20 metros de largura
externo com distância mínima
entre

eixos

4,0

metros

realizando prioritariamente o
transporte de pacientes de
Hemodiálise, APAE para o
município de Jacobina, 6 dias
por semana. Para atender as
necessidades da Secretaria de
Saúde. (MODELO 2008 OU
SUPERIOR) com combustível
por conta da contratante
VALOR TOTAL R$

198,75

2.782,50
14.469,56

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
2.1 – Este ajustamento de indenização tem o valor global de R$ 14.469,56 (Quatorze mil quatrocentos e
sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
2.2 - Efetuado o depósito bancário, a empresa SENALAELSON TRINDADE DO NASCIMENTO,
inscrita no CNPJ sob o no 34.513.094/0001-14, confere ao Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso, por
este instrumento, assim como pela prestação de serviços, no valor de R$ 14.469,56 (Quatorze mil
quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), referente aos serviços citados acima, a mais
ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou pleitear a qualquer título
ou pretexto.
2.3 - Deduzidos os impostos que serão recolhidos na sede da Contratante por força das disposições legais
pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A empresa SENALAELSON TRINDADE DO NASCIMENTO, declara,
sob as penas da Lei, que os valores expressos, que instruem e justificam este instrumento contemplam todos
os custos de qualquer natureza incidentes sobre os serviços prestados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A despesa discriminada na Cláusula Primeira, apurada e atestada por seu
ordenador é, neste ato, reconhecida pelo Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso - Ba, Estado da Bahia,
para os efeitos preconizados na Lei.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento da quantia referida na cláusula anterior será efetuado através de cheque nominal ou ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura ou Recibo emitido pelo
INDENIZADO.
CLÁUSULA QUARTA – DA LOCAÇÃO DE RECURSO
4.1 - As despesas decorrentes deste Termo de Ajustamento de Indenização serão alocadas na seguinte
dotação orçamentária:
ÓRGÃO: 02.05.01 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE
PROJETO ATIVIDADE: 10.302.5.2.023 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FONTE DE RECURSO: 002 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - SAÚDE - 15%
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
5.1 - As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Capim Grosso,
Estado da Bahia, para submeter o presente acordo, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer título.
5.2 - E, por estarem, justos e acordados, assinam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma,
para uma só finalidade, na presença das testemunhas abaixo assinadas, afim de que possa produzir os seus
devidos e legais efeitos.
Capim Grosso, 07 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
IDENIZANTE

LEIDE COSTA RIOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IDENIZANTE

SENALAELSON TRINDADE DO NASCIMENTO
CNPJ sob o no 34.513.094/0001-14
INDENIZADO

TESTEMUNHAS:
1)

____________________________________

CPF:__________________________________

2) ____________________________________
CPF:_____________________________________
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CONTRATO n° 126/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, O MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO
OUTRO, MARCOS LUIZ DA SILVA-ME.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 126/2022
Inexigibilidade de Licitação nº061/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante denominada CONTRATANTE e MARCOS LUIZ
DA SILVA-ME inscrito no CNPJ sob nº 43.549.704/0001-20 situada à Rua Primo José de Matos, Planaltino.
Capim Grosso-Ba, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO –BA. (TRECHO PAVIMENTAÇÃO RUA
CAIÇARA, AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL E TRECHO DA RUA ARPEC).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal do SUS,
acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja
disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Os serviços poderão ser realizados com o apoio de ajudante, tendo em vista que, o MEI, pode ter no
máximo, um funcionário, sendo que, os serviços serão pagos, conforme, a quantidade de horas
trabalhadas, ocorrendo que, o pagamento do ajudante, caso assim seja necessário, o seu labor, será de
responsabilidade única e vinculação empregatícia do MEI CONTRATADO.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas com a contratação correrão à conta de recursos consignados abaixo:
UNIDADE: 020701 SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO / ATIVIDADE: 15.452.10.2.038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES
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FONTE: 00- RECURSOS ORDINÁRIOS
16- CONT. INTERV. DOMINIO ECÔNOMICO-CIDE
42-ROYASLTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 40.128,00 (quarenta mil cento e vinte e oito reais).
VALOR DE REFERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO
ITEM
1

SERVIÇO
CALCETEIRO

UN.

QUANT. HORAS

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR DO
CONTRATO

HORAS

2400

16,72

R$ 40.128,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 21/02/2022 a
21/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
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X.
XI.
XII.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE OBRAS, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso -BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 21 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

MARCOS LUIZ DA SILVA-ME
CNPJ sob nº 43.549.704/0001-20
CONTRATADA

1)

TESTEMUNHAS:
____________________________________
CPF: ________________________________

2)___________________________________

CPF: ________________________________
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CONTRATO n° 132/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, O MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO
OUTRO, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 132/2022
Inexigibilidade de Licitação nº064/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS inscrito no CNPJ sob nº 44.505.144/0001-75, representado por:
REGINALDO PEREIRAS DOS SANTOS, CPF: 021.464.268-29, situada à AV. A, quadra 5, S/N, Novo Oeste, Capim
Grosso – Bahia, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO –BA. (TRECHO PAVIMENTAÇÃO RUA
CAIÇARA, AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL E TRECHO DA RUA ARPEC.)
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal do SUS,
acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja
disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Os serviços poderão ser realizados com o apoio de ajudante, tendo em vista que, o MEI, pode ter no
máximo, um funcionário, sendo que, os serviços serão pagos, conforme, a quantidade de horas
trabalhadas, ocorrendo que, o pagamento do ajudante, caso assim seja necessário, o seu labor, será de
responsabilidade única e vinculação empregatícia do MEI CONTRATADO.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas com a contratação correrão à conta de recursos consignados abaixo:
UNIDADE: 020701 SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO / ATIVIDADE: 15.452.10.2.038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES
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FONTE: 00- RECURSOS ORDINÁRIOS
16- CONT. INTERV. DOMINIO ECÔNOMICO-CIDE
42-ROYASLTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 40.128,00 (quarenta mil cento e vinte e oito reais).
VALOR DE REFERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO
ITEM
1

SERVIÇO
CALCETEIRO

UN.

QUANT. HORAS

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR DO
CONTRATO

HORAS

2400

R$ 16,72

R$ 40.128,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 22/02/2022 a
22/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
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X.
XI.
XII.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE OBRAS, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
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§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso -BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 22 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ sob nº 44.505.144/0001-75
CONTRATADA

1)

TESTEMUNHAS:
____________________________________
CPF: ________________________________

2)___________________________________

CPF: ________________________________
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CONTRATO n° 131/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, O MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO
OUTRO, WELLINGTON DA SILVA CARVALHOME.
PROCESSO ADM. N° 100/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 005/2022
Contrato n° 131/2022
Inexigibilidade de Licitação nº062/2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n,
CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita
Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
WELLINGTON DA SILVA CARVALHO-ME, inscrito no CNPJ sob nº 43.922.540/0001-35, representado por:
WELLINGTON DA SILVA CARVALHO, CPF: 015.987.715-66, situada à Fazenda Mata do Estado, Zona Rural,
Capim Grosso – Bahia, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de
Serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO,
ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO –BA (TRECHO PAVIMENTAÇÃO RUA
CAIÇARA, AV. JOÃO DAMASCENO, RUA JOÃO DURVAL E TRECHO DA RUA ARPEC).
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de
Programação de Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA,
constituindo a mesma parte integrante do presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os
parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da
CONTRATANTE, e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante
compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades
do CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal do SUS,
acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja
disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente
comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em
outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até
mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Os serviços poderão ser realizados com o apoio de ajudante, tendo em vista que, o MEI, pode ter no
máximo, um funcionário, sendo que, os serviços serão pagos, conforme, a quantidade de horas
trabalhadas, ocorrendo que, o pagamento do ajudante, caso assim seja necessário, o seu labor, será de
responsabilidade única e vinculação empregatícia do MEI CONTRATADO.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas com a contratação correrão à conta de recursos consignados abaixo:
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UNIDADE: 020701 SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO / ATIVIDADE: 15.452.10.2.038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 00- RECURSOS ORDINÁRIOS
16- CONT. INTERV. DOMINIO ECÔNOMICO-CIDE
42-ROYASLTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticados por seus integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste
Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa
do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e
quatro reais).
VALOR DE REFERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO
ITEM
1

SERVIÇO
PEDREIRO

UN.

QUANT. HORAS

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR DO
CONTRATO

HORAS

2400

R$ 16,06

R$ 38.544,00

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após
respectiva auditoria, os valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na
data da assinatura deste Contrato, ora estimado, exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 22/02/2022 a
22/02/2023, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO
obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura
ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.

IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez
e segurança do objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está
autorizado a prestar o serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais,
necessários à implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA
DE OBRAS, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento
irregular das regras aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total
responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o
CONTRATADO às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não
efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a
prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao
CONTRATADO direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar,
previamente o PMCG-BA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso -BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Capim Grosso, 22 de fevereiro de 2022.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

WELLINGTON DA SILVA CARAVLHO-ME
CNPJ sob nº 43.922.540/0001-35
CONTRATADA

1)

TESTEMUNHAS:
____________________________________
CPF: ________________________________

2)___________________________________

CPF: ________________________________
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CONTRATO n°093.1/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, GENILDO
OLIVEIRA DOS SANTOS
PROCESSO ADM. N°047/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 002/2022
Contrato n°093.1 /2022
Inexigibilidade de Licitação nº 046.1 /2022
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito
no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO,
doravante denominada CONTRATANTE e GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.052.437/0001-07, situada à Rua do
Senharol, n°139, Pedras altas, no município de Capim Grosso - Bahia, neste ato representado pelo Sr. Genildo Oliveira dos Santos, inscrito no
CPF: 048.467.075-12 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de Compras de
Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do presente
Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão
ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a
disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do CONTRATANTE, as
partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal acréscimos ou supressões, durante o período de sua vigência,
incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que
analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o CONTRATANTE, ainda, rever as
condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público descabendo ao CONTRATANTE, qualquer
ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará os usuários
em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO/ATIVIDADE 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO: 3.3.90.39.00O OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
16 – CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
42 – ROYALTIES/FEP/CFRM
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus integrantes,
empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA, o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O valor global previsto para este contrato é de Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais)

SERVIÇO
AJUDANTE
DE PEDREIRO

UN.
HORAS

HORAS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1250

R$ 8,00

R$10.000,00
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O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os valores
unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
§1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será de 01/02/2022 a 01/02/2023, podendo ser
prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.
II.
III.
IV.
V.

O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
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;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do objeto
contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o serviço para os
quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à implementação
dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS, denominada no
presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - Recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos
serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas
na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e a prevista na Lei Federal n.º
8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a
qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCG-BA, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Capim Grosso, 01 de fevereiro de 2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE
GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS
CNPJ sob nº 45.052.437/0001-07
CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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