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TERMO DE ADESÃO DE CREDENCIAMENTO SOB Nº 001/2022

Processo Administrativo nº 053/2021
Inex nº 008-69/2021
Chamada Pública nº 002/2021

TERMO DE ADESÃO DE CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS
JURIDICAS/FÍSICAS
PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
SAÚDE VISANDO O ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
sediada à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA,
inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o
SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº
06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, e o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Praça da Bandeira, s/n, centro, Condeúba/BA, inscrito no CNPJ
sob o nº CNPJ: 11.740.512/0001-00, neste ato representada pelo Secretário o SR.
VAGNEY FRANKLIN SILVEIRA PEREIRA, CPF nº 010.657.495-70, RG nº
08.790.283-43, encontradiço a Rua São Luís, nº 184, Bairro São Vicente de Paula, na
cidade de Condeúba – BA, aqui denominada CONTRATANTE e, de outro lado a
RAFHAMED CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ Nº 30.519.277/0001-96, com sede a Rua
Sertaneja, nº 121, Bairro São Francisco, na cidade de Condeúba, Estado Bahia,
representada neste ato pelo SR. HUAN SCARCELA GOMES, brasileiro, maior,
médico, inscrito no CPF nº. 035.200.715-09, RG MG16073655, residente e domiciliado
a Rua Amazonas, nº 51, Bairro Paulo VI, na cidade de Condeúba, Estado Bahia,
denominado CONTRATADO tendo em vista o que dispõem a Constituição Federal, em
especial os seus artigos 196 e seguinte legislação: Lei nº. 8.666/93 e demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e suas alterações, Lei nº.
8.080/90 e demais legislações aplicáveis, que autorizam a realização de
Credenciamento de Pessoas Jurídicas da área de Saúde para prestação de serviços,
de acordo com a necessidade e demanda gerada, EM FORMA DE ROTATIVIDADE DE
CREDENCIADOS, nos valores, termos e condições estabelecidos na CHAMADA
PÚBLICA Nº. 002/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Obs.: Para o sistema de ROTATIVIDADE deste credenciamento, teremos a divisão
em igualdade de serviços prestados por cada CREDENCIADO, sendo a primeira a
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receber as autorizações de fornecimento/serviço aquela classificada nos termos
do Edital da Chamada Pública nº 002/2021, e assim sucessivamente em um ciclo
de equivalência planejado por pessoal designado pela contratante, distribuída
por padrões estritamente impessoais e aleatórios, observando-se sempre o
critério de rotatividade, observando-se as condições técnicas dos credenciados e
do serviço, bem como a localidade ou região onde os serviços serão prestados.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O Presente tem por objeto contratação de pessoa física/jurídica para a prestação
de serviços como Médico Endoscopista (30 procedimentos) para atendimento aos
usuários do Sistema da Rede Pública Municipal de Saúde, interessadas em prestar
serviços de saúde nas especialidades médicas descritas, no desenvolvimento e apoio
das atividades da gestão plena em saúde do Município de Condeúba/Bahia, conforme
estabelece o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2021, nas codificações e
valores estabelecidos em referido edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL
2.1. O valor global estimado dos Serviços objetos deste Termo é de R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais).
2.2. Os procedimentos serão remunerados com base nos valores estabelecidos pela
tabela da Secretaria Municipal de Saúde e Edital de Chamada Pública nº 002/2021.
2.3. No valor estão incluídos os custos diretos para perfeita execução do serviço.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. As despesas dos serviços realizados decorrentes deste termo correrão à conta dos
recursos financeiros provenientes das seguintes dotações orçamentárias:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE;
ATIVIDADE: 2.067 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA; 2.069 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; 33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;
ELEMENTO DE DESPESA: 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA; 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA
RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADA
4.1. Atuar nos locais e horários especificados, obedecendo a escala de serviço
predeterminada;
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4.2. Comparecer ao seu local de trabalho conforme escala de serviço predeterminado e
dele não se ausentar até a chegada do seu substituto, atuando ética e dignamente;
4.3. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada e saída determinados;
4.4. Tratar com respeito os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
motoristas, dentre outros profissionais do setor; assim como também os usuários do
Sistema Único de Saúde - SUS
4.5. Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, aparelhos e instrumentos colocados
à disposição para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio
e servindo como exemplo aos demais funcionários;
4.6. Respeitar as rotinas estabelecidas;
4.7. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou
conspirar contra os mesmos;
4.8. Respeitar as deliberações da direção técnica.
4.9. Os serviços contratados serão prestados através dos profissionais do
estabelecimento credenciado que tiverem sua documentação apresentada no momento
do credenciamento;
4.10. O credenciado não poderá cobrar do paciente (munícipe) ou de seu responsável
qualquer complementação de valores dos serviços prestados;
4.11. É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de pessoal
para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Fundo
Municipal de Saúde;
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
5.1. Efetuar pagamento dos serviços regularmente prestado conforme determinado no
presente instrumento.
5.2. Fiscalizar a correta prestação dos serviços.
5.3. Rescindir o contrato nos casos de descumprimento das obrigações contratuais
firmadas, impropriedade dos serviços prestados, observado o contraditório e ampla
defesa do credenciado.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
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6.1. O prazo de vigência do presente termo de adesão será a partir da assinatura até
10 de janeiro de 2023, podendo ser prorrogado de acordo com as especificações do
art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
6.2. A CREDENCIADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quantitativo do objeto
CREDENCIADO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do CREDENCIAMENTO.
6.3. A Secretaria Municipal de Saúde poderá recusar todo e qualquer serviço realizado
em desacordo com a Autorização, no que se refere à execução do mesmo, obrigandose a CREDENCIADA a executá-lo de modo pertinente sem quaisquer ônus adicionais.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A execução dos serviços será procedida de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação através de servidores em exercício na Administração Pública
Municipal de Condeúba Ǧ BA/Fundo Municipal de Saúde (servidores designados),
podendo ser auxiliado, cabendo a ele, no acompanhamento e na fiscalização do objeto,
registrar as ocorrências relacionadas à sua execução, comunicando à CREDENCIADA
as providências e exigências necessárias à sua regularização, as quais deverão ser
atendidas de imediato, salvo motivo de força maior, sem qualquer ônus para o
Município.
7.2. Os servidores designados pela Administração Publica Municipal para fiscalização
não terão poder de mando, de gerência ou de controle sobre os empregados
designados pela CREDENCIADA para a execução dos serviços, mas farão o
acompanhamento do TERMO DE ADESÃO e das normas constantes neste EDITAL,
zelando pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do
instrumento.
7.3. Os funcionários designados para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ficarão
subordinados à CREDENCIADA, devendo cumprir suas ordens, darǦlhes satisfação dos
serviços prestados, serem por ela fiscalizados, controlados e substituídos
imediatamente quando for necessário.
7.4. A fiscalização que será exercida no interesse da Administração Municipal, não
exclui nem reduz a responsabilidade da CREDENCIADA, inclusive perante terceiros,
por quaisquer irregularidades; e no caso da ocorrência destas irregularidades, não
implicará corresponsabilidade do Poder Público, de seus agentes ou prepostos.
7.4.1. Serão recebidas denúncias por parte dos usuários de qualquer irregularidade na
prestação dos serviços e/ou no faturamento, cabendo a sua apuração e providências
cabíveis aos servidores designados para fiscalização;

4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +JVYGTTVNP2G+ZVAWNZMJW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
20 de Janeiro de 2022
6 - Ano - Nº 2984

Condeúba
Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

7.5. As providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser
comunicadas em tempo hábil à Administração MUNICIPAL, para a adoção das
medidas necessárias à continuidade da execução do objeto.
7.6. A CREDENCIADA deverá manter ou disponibilizar preposto, aceito pela
Administração, com conhecimento técnico do objeto, para representáǦla, bem como
manter contato com a fiscalização do MUNICÍPIO, solicitando as providências que se
fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as
reclamações do fiscal do TERMO DE ADESÃO e, por consequência, tomando todas as
medidas cabíveis para solução das falhas detectadas, conforme Art. 68 da Lei 8.666/93
atualizada.
7.7. Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, no recebimento,
verificando a perfeita execução dos serviços conforme especificado no TERMO DE
ADESÃO e no presente EDITAL e seus anexos, AF/OS, Nota de Empenho, sendo
reprovado todo serviço em desacordo com tais especificações.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento se fará através de crédito bancário, na conta corrente de titularidade
do credenciado.
8.2. O pagamento será efetuado durante o mês subsequente ao da realização dos
serviços, sem que haja incidência de juros ou correção monetária, e em conformidade
com o valor da Tabela constante no Anexo I;
8.3. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de documento fiscal
idôneo (Nota Fiscal, Certidão Federal, Estadual, Municipal, CNDT e FGTS). O
documento fiscal/ nota fiscal deverá ser entregue no Fundo Municipal de Saúde de
Condeúba, devendo conter anexas as Autorizações encaminhadas pela autoridade
competente para a realização do respectivo serviço, bem como relatório de acordo com
padrão estabelecido;
8.4. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica constante da nota
fiscal/fatura deverá ser aquele fornecido na fase do credenciamento;
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência, sujeitando a CREDENCIADA às sanções enumeradas no artigo 87 da
Lei Federal 8.666/93 e alterações e às multas previstas neste instrumento:
9.1.1. Advertência.
9.1.2. Multas:
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9.1.2.1. Multa no valor de 5,0% (cinco por cento) do valor devido, pelas seguintes
infrações:
9.1.2.1.1. Atraso em até 30 (trinta) minutos para chegada ao local determinado;
9.1.2.1.2. No caso do CREDENCIADO se conduzir dolosamente durante a execução
do contrato de credenciamento;
9.1.3. Multa no valor de 10,0% (dez por cento) do valor devido e rescisão contratual,
pelas seguintes infrações:
9.1.3.1. Atraso superior a 30 (trinta) minutos para chegada ao local determinado;
9.1.3.2. Exigência de pagamento de valores referentes a consultas diretamente dos
pacientes;
9.1.3.3. Infração ao Código de Ética Médica.
9.2. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal conforme disposto no inciso III artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e
alterações.
9.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja declarada
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.4. As penalidades de advertência e multas previstas nos itens 9.1.2 e 9.1.3 serão
aplicadas de ofício ou a vista de proposta do responsável pela inobservância do
ajustado.
9.5. A aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de inidoneidade
é de competência da Secretaria de Saúde, facultada a defesa do CREDENCIADO no
respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista.
9.6. Além das hipóteses anteriores poderá o CREDENCIANTE rescindir o contrato de
credenciamento, independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento
de indenização, por deixar o contrato de atender às condições mínimas necessárias
para prestação dos serviços, como nos casos de doença.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste
TERMO dependerá de prévia concordância entre as partes, por escrito.
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10.1.1. Toda providência tomada tanto pela CREDENCIANTE quanto pela
CREDENCIADA, visando racionalização ou aperfeiçoamento na gestão dos serviços,
será objeto de renegociação das Cláusulas deste Termo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1. A CREDENCIANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo no
Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS
12.1. Pela inexecução total ou parcial do presente Termo, o CONTRATRANTE poderá,
garantida prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas no art. 87 da
Lei nº. 8666/93.
12.1.1. Pra apuração de eventuais casos de inadimplemento dos serviços, o
CONTRATANTE manterá disponível aos usuários serviço de denúncia na unidade de
saúde do Município.
12.1.2. É vedada a cobrança de sobretaxas pelo CONTRATADO, sendo motivo de
descredenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECISÃO
13.1. Constituem motivos para a rescisão do presente Termo o não cumprimento de
quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação
referente a Licitação e Contratos Administrativos.
13.1.1. Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento
puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de 30 (trinta) dias para
ocorrer a rescisão.
13.1.2. O CONTRATADO poderá recorrer seu descredenciamento a qualquer tempo,
independentemente da causa, desde que comunicado a intenção no
descredenciamento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES
14.1. Quaisquer alterações que se fizerem necessárias ao presente Termo será objeto
de Tempo Aditivo, na forma da legislação referente à Licitação e Contratos
Administrativos.
14.1.1. A qualquer tempo o Termo de Adesão de Credenciamento poderá ser alterado,
visando adequar o serviço às condições de execução previstas pelo CONTRATANTE.
14.1.2. O Termo de Credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, se ficar
demonstrado que o CONTRATADO deixou de satisfazer as exigências estabelecidas
para cadastramento, bem como se não atender as condições e os critérios mínimos
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estabelecidos pelo SUS, visando o atendimento satisfatório, oportunidade em que
haverá imediata abertura para inscrição de novos credenciados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca que pertence o Município de Condeúba/BA, como
competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente termo, com
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
15.2. Integram e completam o presente Termo, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as normas contidas na Lei nº. 8.666/93 e
alterações subsequentes, Lei nº. 8080./90 e legislação pertinente, as condições
expressas no Chamamento Público nº. 002/2021, juntamente com seus anexos.
E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas
contratadas.

Condeúba – BA, em 10 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Silvan Baleeiro de Sousa

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDEÚBA
Vagney Franklin Silveira Pereira
CONTRATANTE

RAFHAMED CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ Nº 30.519.277/0001-96
Huan Scarcela Gomes:
CONTRATADO

Testemunha:

Nome: ________________________________________________
CPF:
Nome: ________________________________________________
CPF:
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EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022

ESPÉCIE: CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021
INEX Nº 008-69/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021

OBJETO: Contratação de pessoa física/jurídica para a prestação de serviços como
Médico Endoscopista (30 procedimentos) para atendimento aos usuários do Sistema
da Rede Pública Municipal de Saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas
especialidades médicas descritas, no desenvolvimento e apoio das atividades da
gestão plena em saúde do Município de Condeúba/Bahia, conforme estabelece o
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2021, nas codificações e valores
estabelecidos em referido edital.
BASE LEGAL: ART. 25, CAPUT DA LEI 8.666/93
CRÉDITO DA DESPESA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030701 - SECRETARIA DE
SAÚDE; ATIVIDADE: 2.067 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA; 2.069 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; 33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA; ELEMENTO DE
DESPESA: 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR ESTIMADO: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
VIGÊNCIA: De 10/01/2022 a 10/01/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA,
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ Nº
11.740.512/0001-00 - Assina pela Contratante: Vagney Franklin Silveira Pereira –
Gestor do Fundo de Saúde
CONTRATADA: RAFHAMED CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ Nº 30.519.277/0001-96
– Assina pela Contratada: HUAN SCARCELA GOMES, CPF nº 035.200.715-09.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 005-J /2022

ESPÉCIE: FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021
CONTRATO Nº 085/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, materiais
odontológicos, materiais hospitalares, outros correlatos para manutenção do Fundo
Municipal de Saúde de Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades
descritas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preço.
BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93
CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE;
Atividade: 2.006- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE; 2.067 - GESTAO
DAS ACOES DE ATENCAO BASICA; 2.069 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC MEDIA
E
ALTA
COMPLEXIDADE;
2011-MANUTENÇÃO
DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; 2.147- Enfrentamento da Emergência Covid19;
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) referente lote 6.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 03/01/2022 a 31/12/2022 ou até entrega total dos
produtos.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA,
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ Nº
11.740.512/0001-00 - Assina pela Contratante: Vagney Franklin Silveira Pereira –
Gestor do Fundo de Saúde
CONTRATADA: BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME, CNPJ nº 10.197.423/0001-05 – Assina pela Contratada: ROMILDO RAMOS
SOBRINHO, CPF nº 886.922.805-34.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2021
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na intermediação de serviços de
administração e gerenciamento e controle, com cartões magnéticos ou outro sistema
informatizado que contemple todas as exigências, para manutenção preventiva e
corretiva, com substituição de peças e execução de serviços, para os veículos
pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Condeúba, conforme condições,
especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e na Ata de Registro
de Preço.
BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93
CRÉDITO DA DESPESA: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 030701 Secretaria de Saúde;
030901 Secretaria de Ação social; 030501 Secretaria de Educação; 030201 secretaria
de Administração; ATIVIDADE / PROJETO 2.023 Manutenção de serviços
administrativos; 2.013 Manutenção de serviços administrativos; 2.003 Manutenção de
serviços administrativos; 2.107 Desenvolvimento das atividades Meio a Educação
Básica; 2.007 Manutenção serviços administrativos; 2.070 Bloco de gestão; 2.067
Gestão das ações da atenção básica; 2.069 Manutenção do Bloco Mac - Média e Alta
complexidade; 2.124 Serviços de Conveniência e Fortalecimento de Vínculo – ACFV;
2.120 Proteção Social Básica – Piso Básico – PAIF/CAS; 2.074 Programa Bolsa
Família – IGD; 2.073 Programa BPC na Escola; 2.136 Piso Fixo de Média
Complexidade – PFMC – Creas; 2.121 Ações do IGD – Suas; ELEMENTO DE
DESPESA: 33.90.30.00 Material de Consumo; 339.039.00.000 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR DO CONTRATO: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente ao lote 01, a
uma taxa de administração/desconto negativo de 28,00%.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 14/01/2021 a 31/12/2021 ou até entrega total dos
produtos.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA,
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal;
CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ nº 05.340.639/0001-30 – Assina pela Contratada: SIRLENE CARDOSO
MINGANTI, CPF nº 260.464.618-80.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 005-J /2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 009/2021
Processo Administrativo Nº 026/2021

TERMO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
CONDEÚBA ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA
E
A
EMPRESA
BRASMEDICA
COMERCIAL
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME.

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
sediada à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA,
inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu
Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político,
Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, e
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Praça da Bandeira, s/n, centro,
Condeúba/BA, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ: 11.740.512/0001-00, neste ato
representada pelo Secretário o SR. VAGNEY FRANKLIN SILVEIRA PEREIRA,
CPF nº 010.657.495-70, RG nº 08.790.283-43, encontradiço a Rua São Luís, nº
184, Bairro São Vicente de Paula, na cidade de Condeúba – BA, aqui denominado
CONTRATANTE e, do outro lado a empresa BRASMEDICA COMERCIAL DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ nº 10.197.423/0001-05, com
sede a Av. Pref. José Neves Teixeira, nº 2911, Terréo, Bairro Ipanema, Guanambi
- BA, representada neste ato pelo SR. ROMILDO RAMOS SOBRINHO, brasileiro,
maior, capaz, empresário, Identidade nº 0797508775 SSP/BA e CPF nº
886.922.805-34, encontradiço a Av. Pref. José Neves Teixeira, nº 2911, Terréo,
Bairro Ipanema, Guanambi - BA, simplesmente neste termo denominada
CONTRATADA, contratam com fundamento no Pregão Eletrônico SRP nº
009/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS,
MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS,
MATERIAIS
HOSPITALARES, OUTROS CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, O SEGUINTE.
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A Empresa BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME, com sede no endereço supra, por seu titular (ou representante) no fim
assinado, compromete-se:
Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento
das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas
as disposições do Edital cujo objeto é o fornecimento de medicamentos, materiais
odontológicos, materiais hospitalares, outros correlatos para manutenção do
Fundo Municipal de Saúde de Condeúba.
Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo
Administrativo nº 026/2021.
I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº
10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 009/2021,
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da
mesma lei, em aplicação subsidiária.
II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. A empresa se compromete expressamente ao fornecimento de
medicamentos, materiais odontológicos, materiais hospitalares, outros
correlatos para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Condeúba, o
qual será realizado nas condições e forma previstas na homologação
publicada no DOM Nº 2672 de 23/04/2021, referente ao Pregão Eletrônico
SRP nº 009/2021, PA nº 026/2021, cujo teor encontra-se recepcionado por
este instrumento como se nele transcrito.
III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e
condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública,
ficando para tanto ajustado o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
referente lote 6, com base em preços praticados na área de atuação,
devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral da
Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor competente de
Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que serão processados e
pagos segundo a legislação vigente, nas condições dispostas no edital e
neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali
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previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e
comprovada.
3.2.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3.

Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem
bancária.

3.4.

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.

3.5.

O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar
qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da
prestação do fornecimento pela Contratada.

3.6.

Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros.

3.7.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

3.7.1. As Notas Fiscais deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas constando
da descrição da validade, lote e marca, imprescindíveis para o lançamento
das mesmas no sistema Hórus e Sigaf.
3.7.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
3.8.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

3.9.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos
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sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.
3.9.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas neste Edital.
3.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
3.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
3.13. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.
3.14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente.
3.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da contratada,
bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
3.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
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3.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação.
3.17.1.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
3.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
3.18.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de
reajustamento de preços ou atualização monetária.
IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:
4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
4.2.

O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou a metade do prazo
total recomendado pelo fabricante.

4.3.

A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

4.4.

Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.

4.5.

As entregas dos produtos serão realizadas diariamente ou semanalmente,
conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal da
Saúde. As embalagens devem estar livres de imperfeições e de danos.
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4.6.

Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o
padrão de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada
nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).

4.7.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.8.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

4.9.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

4.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
V – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
5.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3
(três) membros, designados pela autoridade competente.
5.2.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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5.3.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
6.1.1.1.

As Notas Fiscais deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas
constando da descrição da validade, lote e marca, imprescindíveis para
o lançamento das mesmas no sistema Hórus e Sigaf.

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);
6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
6.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto da presente licitação;
6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que
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está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
6.1.9. 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;
6.1.10.
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
6.1.11.
Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica,
cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
6.1.12.
Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação
do objeto licitado.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.1. São obrigações da Contratante:
7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando
anotações em registro próprio das 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;
7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
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7.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
7.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos,
nas condições estabelecidas em contrato.
7.2.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

7.3.

Fazer através da Secretaria Municipal de Saúde a inserção dos dados de
todas as aquisições de insumos de saúde doravante feita por todos os seus
diversos centros de compras e unidades gestoras no Banco de Preços em
Saúde, disponível no Portal Eletrônico do Ministério da Saúde.

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA
CONDIÇÃO:
8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação
das demais penalidades previstas no Edital:
8.1.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
8.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
8.2.

A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido
para o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem
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creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.
8.3.

Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto
poderá a Contratante cancelar a autorização de compra ou instrumento
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais
prerrogativas legais.

IX - CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E QUITAÇÃO:
9.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a
CONTRATADA do seguinte modo:
9.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, conforme
estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo recebimento,
podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada parcela
ajustada.
9.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
10.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de
reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi
definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a
CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será
atribuída os ônus decorrentes.
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
11.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o
objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências
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descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Saúde, além do que o
objeto contratado deve apresentar claras condições de aceitabilidade,
devendo ser rejeitado, no todo ou em parte, caso apresente
incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo imperfeições,
desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou pessoa
designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição de todo
objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os ônus
decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas inerentes
do problema.
11.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Saúde, mediante termo
circunstanciado ou recibo, conforme o caso.
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
COMO SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64:
12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE; Atividade:
2.006- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE; 2.067 - GESTAO
DAS ACOES DE ATENCAO BASICA; 2.069 - MANUTENÇÃO DO BLOCO
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; 2011-MANUTENÇÃO DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; 2.147- Enfrentamento da Emergência
Covid19; Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64.
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE:
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em
garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar
ao contrato inicial no final deste contrato.
13.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação,
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a
responsabilidade da contratada.
XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
14.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das
Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da
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mesma lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos
justos assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93.
XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO INICIAL.
15.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo
administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas
no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da
qualidade dos serviços/produtos.
XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:
16.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:
16.1.1.
Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93.
16.1.2.
Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei
8.666/93.
16.1.3.
Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93.
16.1.4.
Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos serviços.
16.1.5.
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.77 da Lei
8.666/93.
16.1.6.
Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).
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16.1.7.
A inadimplência do contratado, com referência 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.
16.1.8.
A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei
8.666/93.
16.1.9.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77
da Lei 8.666/93.
16.1.10.
O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei.
8.666/93.
16.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
16.2.1.
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:
16.2.2.

Devolução de garantia se for o caso;

16.2.3.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da
rescisão;
16.2.4.

Pagamento do custo da desmobilização.

16.2.5.
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.
16.2.6.
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.
16.2.7.
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.
16.2.8.
Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
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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.
XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até 31 de
dezembro de 2022 ou até entrega total dos produtos/serviços, podendo ser
prorrogado na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
18.1.1.
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2.

Apresentar documentação falsa;

18.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5.

Não mantiver a proposta;

18.1.6.

Cometer fraude fiscal;

18.1.7.

Comportar-se de modo inidôneo;

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
18.3.2.
Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
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18.3.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.3.4.
Impedimento de licitar e de contratar com o Município e
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até
cinco anos;
18.4. 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 a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
18.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.
18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de
danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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18.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do
Brasil S/A.
18.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.
XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA
ADMINISTRAÇÃO
19.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o
presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e
80 da mesma Lei.
19.1.1.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

19.1.1.1.
O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
19.1.1.2.
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos;
19.1.1.3.
A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
19.1.1.4.

O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

19.1.1.5.
A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
19.1.1.6.
A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
19.1.1.7.
O desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de
seus superiores;
19.1.1.8.
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do § 1o do art. 67 desta Lei;
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19.1.1.9.

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

19.1.1.10.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

19.1.1.11.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
19.1.1.12.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
19.1.1.13.
A 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 desta Lei;
19.1.1.14.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
19.1.1.15.
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;
19.1.1.16.
A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais,
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
19.1.1.17.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.
19.1.1.18.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
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19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências
contratuais:
19.2.1.

Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;

19.2.2.

Execução da garantia contratual, se houver;

19.2.3.
Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuízos causados à Administração.
XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – VEDAÇÕES
20.1. É vedado à CONTRATADA:
20.1.1.
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
20.1.2.
Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:
21.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes
contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA,
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem
assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três)
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram.

Condeúba/BA, em 03/01/2022

_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

_______________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA
CONTRATANTE

___________________________________
BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CONTRATADA
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Testemunhas:

____________________________
Nome /Identidade

____________________________
Nome /Identidade
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 030/2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 031/2021
Processo Administrativo Nº 089/2021

TERMO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
CONDEÚBA E A EMPRESA PRIME
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

O O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL, Estado da Bahia,
sediada à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA,
inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu
Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político,
Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04,
aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº
05.340.639/0001-30, Insc. Estadual nº 623.051.405.115, Insc. Municipal nº 72270,
com sede a Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, Sala 03, Centro de Apoio II,
Alphaville, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, representada
pela SRA. SIRLENE CARDOSO MINGANTI, brasileira, casada, Analista de
Licitação, Documento de Identificação nº 26.813.241-0 SSP-SP e CPF nº
260.464.618-80, residente e domiciliada Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville
Empresarial, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, simplesmente neste
termo denominada CONTRATADA, contratam com fundamento no Pregão
Eletrônico SRP nº 031/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM CARTÕES MAGNÉTICOS OU OUTRO
SISTEMA INFORMATIZADO QUE CONTEMPLE TODAS AS EXIGÊNCIAS,
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES
À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, O SEGUINTE.

A Empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, com
sede no endereço supra, por seu titular (ou representante) no fim assinado,
compromete-se:
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Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento
das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresa especializada na
intermediação de serviços de administração e gerenciamento e controle, com
cartões magnéticos ou outro sistema informatizado que contemple todas as
exigências, para manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e
execução de serviços, para os veículos pertencentes à frota da Prefeitura
Municipal de Condeúba.
Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo
Administrativo nº 089/2021.
I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:
1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº
10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 031/2021,
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da
mesma lei, em aplicação subsidiária.
II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. A empresa se compromete expressamente a prestar o fornecimento
parcelado a Contratante, o objeto de intermediação de serviços de
administração e gerenciamento e controle, com cartões magnéticos ou
outro sistema informatizado que contemple todas as exigências, para
manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e execução
de serviços, para os veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal
de Condeúba, o qual será prestado nas condições e forma previstas na
homologação publicada no DOM Nº 2960 de 05/01/2022, referente ao
Pregão Eletrônico SRP nº 031/2021, PA nº 089/2021, cujo teor encontra-se
recepcionado por este instrumento como se nele transcrito.
III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e
condições de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública,
ficando para tanto ajustado o valor irreajustável de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), referente Lote 01, a uma taxa de
administração/desconto negativo de 28,00%, com base em preços
praticados na área de atuação, devendo o pagamento ser efetuado no
prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da entrega da fatura no
protocolo geral da Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo
setor competente de Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que
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serão processados e pagos segundo a legislação vigente, nas condições
dispostas no edital e neste termo, não permitido qualquer acréscimo além
do que fora ali previsto, exceto quando por força de revisão devidamente
justificada e comprovada.
3.2.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3.

Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem
bancária.

3.4.

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.

3.5.

O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar
qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da
prestação do fornecimento pela Contratada.

3.6.

Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros.

3.7.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.

3.7.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
3.8.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

3.9.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao Sistema do Banco do Brasil ou, na impossibilidade de acesso ao
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referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.9.1. Constatando-se, junto ao Sistema de Licitações do Banco do Brasil, a
situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas
as providências previstas neste Edital.
3.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
3.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Sistema
de Licitações do Banco do Brasil para verificar a manutenção das condições
de habilitação exigidas no edital.
3.13. Constatando-se, junto ao Sistema, a situação de irregularidade da
contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
3.14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao Sistema de Licitações para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público,
bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto na
legislação vigente.
3.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.
3.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
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3.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao Sistema de Licitações do
Banco do Brasil.
3.17.1.
Será rescindido
inadimplente no Sistema
segurança nacional ou
devidamente justificado,
contratante.

o contrato em execução com a contratada
de Licitações, salvo por motivo de economicidade,
outro de interesse público de alta relevância,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da

3.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
3.18.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de
reajustamento de preços ou atualização monetária.
IV – CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1. A contratada deverá disponibilizar uma rede de empresas credenciadas que
atendam em todas as localidades mencionadas neste Termo de Referência,
imprescindível ao atendimento destas atribuições assegurando a correta
manutenção dos veículos.
4.2.

Região de disponibilidade de rede de empresas credenciadas:

4.2.1. Condeúba - BA;
4.2.2. Vitória da Conquista - BA;
4.2.3. Salvador - BA;
4.2.4. Demais cidades da região Sudoeste do Estado da Bahia, sugeridas pela
Contratante.
4.3.

A contratação deverá atender as vantagens decorrentes da melhor gestão e
controle das despesas com a frota de veículos, gerando expectativas de
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redução de custos que envolvam manutenção e reposição de peças, pneus,
acessórios bem como a realização dos serviços inerentes a boa
conservação destes, englobando no mínimo:
4.3.1. Manutenção leve nos Postos de Atendimento, prevendo:
4.3.1.1.

Reposição do nível da solução para o sistema de esguicho do limpador
de para-brisa;

4.3.1.2.

Reposição do nível da solução para o sistema de arrefecimento;

4.3.1.3.

Reposição do nível do óleo do motor;

4.3.1.4.

Serviço de conserto/troca de pneus;

4.3.1.5.

Serviço de lavagem parcial e completa em automóveis leves, utilitários,
caminhão de pequeno porte e ônibus;

4.3.1.6.

Serviço de aplicação de cera em automóveis leves, utilitários, caminhão
de pequeno porte e ônibus;

4.3.1.7.

Serviço de troca de óleo lubrificante em veículos da frota.

4.3.2. Manutenção preventiva e corretiva:
4.3.2.1.

Serviço de manutenção mecânica/elétrica;

4.3.2.2.

Serviço de funilaria, lanternagem e pintura em geral;

4.3.2.3.

Serviço de retífica (motor e componentes, discos e campanas de freios).

4.3.3. Alinhamento e Balanceamento:
4.3.3.1.

Serviços de alinhamento de direção;

4.3.3.2.

Serviços de balanceamento de rodas;

4.3.3.3.

Serviços de cambagem, caster e convergência;

4.3.3.4.

Serviços de troca e remendo de pneus;

4.3.3.5.

Serviços de desempeno de rodas.

4.3.4. A manutenção preventiva compreende todos os serviços executáveis em
oficinas mecânicas ou concessionárias de automóveis, obedecendo-se as
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recomendações do fabricante do veículo. São exemplos de manutenção
preventiva:
4.3.4.1.

Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas;

4.3.4.2.

Troca de óleo de motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de
arrefecimento;

4.3.4.3.

Lubrificação de veículos;

4.3.4.4.

Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação;

4.3.4.5.

Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, etc.;

4.3.4.6.

Substituição de itens de motor;

4.3.4.7.

Limpeza de motor e bicos injetores;

4.3.4.8.

Regulagem de bombas e bicos injetores;

4.3.4.9.

Outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos.

4.3.5. Já a manutenção corretiva e pesada - compreende todos os serviços
executáveis em oficinas mecânicas reparadoras e concessionárias de
automóveis, que venham a ocorrer fora dos estabelecidos para a
manutenção preventiva, para correções de defeitos aleatórios resultantes
do desgaste e/ou deficientes de operação, manutenção e fabricação,
garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança
de pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva:
4.3.5.1.

Serviços de retífica de motor;

4.3.5.2.

Montagem e desmontagem de jogo de embreagens;

4.3.5.3.

Serviços de instalação elétrica;

4.3.5.4.

Serviços no sistema de injeção eletrônica;

4.3.5.5.

Capotaria;

4.3.5.6.

Tapeçaria;

4.3.5.7.

Funilaria e pintura;

4.3.5.8.

Serviços no sistema de arrefecimento;
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4.3.5.9.

Serviços no sistema de ar-condicionado;

4.3.5.10. Aplicação de película de segurança;
4.3.5.11. Instalação de sistema de som.
4.4.

Os serviços serão prestados diariamente, semanalmente ou mensalmente,
conforme cronograma de serviços realizado pela Secretaria Municipal da
Infraestrutura, Obras e Transporte.

4.5.

Em nenhuma hipótese serão recebidos serviços que não atendam o padrão
de qualidade exigido e a descrição correta do serviço (mencionada nos
cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).

4.6.

A Contratada deverá responsabilizar-se pela manutenção preventiva e
corretiva das máquinas, com fornecimento de peças, partes ou
componentes necessários, exceto peças de desgaste (lâminas e unhas),
desde que sejam comprovadamente novas, verificadas através de vistoria e
documento fiscal de aquisição das mesmas pela Contratada.

4.7.

A Contratada responsabiliza-se pelo fornecimento de Combustível,
insumos, manutenções e mão de obra (operador) necessários para a
realização dos serviços.

4.8.

As máquinas, com seus operadores, deverão se apresentar no local e
horário pré-estabelecidos, sendo que a sua dispensa ao fim do turno
somente ocorrerá com a autorização do encarregado da Secretaria, na
planilha diária individual de controle das máquinas e caminhão caçamba.

4.9.

As máquinas deverão estar em perfeitas condições de limpeza, uso e
manutenção preventiva e corretiva, devendo a CONTRATADA substituir
aquelas que não atenderem esta exigência em 24 (vinte e quatro) horas
após a notificação formal da solicitante. A nova máquina deverá atender às
exigências do Termo de Referência.

4.10. A Contratada se obriga a socorrer as máquinas que apresentar defeito ou
sofrer acidente, consertando no próprio local, quando possível, ou então
substituí-lo de imediato a critério da fiscalização do encarregado da
Prefeitura.
4.11. No caso da ocorrência de apreensão ou remoção de alguma máquina, as
despesas decorrentes da retirada, guincho e outras, correrão por conta da
Contratada, sem prejuízo da sua pronta substituição.
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4.12. Os locais e horários serão indicados pelo solicitante.
4.13. O Prazo de execução será de forma imediata, contados do recebimento da
Ordem de serviço. Este prazo só poderá ser prorrogado, se devidamente
justificado, por escrito, pela CONTRATADA, e aprovado pelo órgão
solicitante.
4.14. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias,
pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.15. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
4.16. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
4.16.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.17. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
V – CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DO FORNECIMENTO:
5.1. Os serviços seguirão as seguintes condições:
5.1.1. Promover o gerenciamento informatizado, compreendendo a implantação e
gestão de um sistema tecnológico específico com metodologia de
cadastramento dos veículos, gestores, controle e logística, possibilitando a
manutenção dos veículos e máquinas e aquisição de peças e outros, bem
como a fiscalização financeira e operacional, em caráter contínuo,
contemplando:
5.1.1.1.

Rede de Oficinas para a prestação de serviços e produtos necessários a
manutenção corretiva e preventiva, credenciando estabelecimentos
idôneos para o fornecimento dos produtos e prestação dos serviços,
destinados aos diversos tipos de marcas e modelos de veículos e
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máquinas da Prefeitura Municipal, e os que porventura venham a ser
adquiridos durante a vigência do Contrato.
5.1.1.2.

A prestação do objeto deste Termo deve ser atendida em todo
Estado da Bahia.

5.1.1.3.

Informatização dos controles através de sistema integrado de gestão,
possibilitando o lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros,
operacionais e gerenciais, que permitam controle total dos gastos.

5.1.1.4.

Controle e gestão de consumo e custos, que ficará a cargo do Gestor do
Contrato, devendo a CONTRATADA garantir que os preços dos
produtos e serviços nas redes credenciadas não poderão ultrapassar os
valores à vista praticados pelo mercado.

5.2.

A empresa a ser contratada deverá ser especializada no fornecimento de
cartões, que servirão para a realização de serviços de manutenção
preventiva e corretiva.

5.3.

A quantidade estimada de cartões e a definição do valor do crédito e dos
valores faciais será de acordo com o descriminado na Ordem de Serviço
expedida pela Prefeitura de Condeúba;

5.4.

Deverão ser considerados os elementos seguintes na prestação dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas:

5.4.1. Concessionárias na capital e em cidades do Estado da Bahia para
atendimento dos veículos e máquinas conforme relacionados neste termo.
5.4.2. Oficina de funilaria e pintura;
5.4.3. Loja de autopeças;
5.4.4. Serviço de condicionador de ar;
5.4.5. Serviço de alinhamento e balanceamento;
5.4.6. Serviço de borracharia;
5.4.7. Serviço de lubrificação;
5.4.8. Serviço de capotaria;
5.4.9. Serviço de retífica de motores;
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5.4.10.

Serviço de inspeção veicular;

5.4.11.

Serviço de mecânica geral;

5.4.12.

Serviço de manutenção elétrica;

5.4.13.

Serviço de reboque;

5.4.14.

Outros necessários a execução do objeto desta licitação.

5.5.

Disponibilizar relatórios gerenciais e operacionais informatizados, para cada
veículo/máquina, contendo: identificação, tipo de produto/serviço, local,
hora, data de cada manutenção, etc.

5.6.

Durante a execução do Contrato poderão ser incluídos novos
veículos/máquinas ou excluídos veículos/máquinas listados na relação
constante deste Termo. O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme
art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5.7.

Na prestação dos serviços a credenciada deverá:

5.7.1. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com
sua especialidade, com fornecimento de peças, componentes e demais
materiais destinados à manutenção das frotas de transportes e máquinas
da Prefeitura, nas suas instalações, independentemente da marca do
veículo e máquina;
5.7.2. Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o
emprego de técnica e ferramental adequados;
5.7.3. Devolver os veículos e máquinas para a unidade de transportes da
Prefeitura em perfeitas condições de funcionamento;
5.7.4. Executar fielmente, dentro das melhores normas técnicas, os serviços que
lhe forem confiados, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa
observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela unidade
de transportes da Prefeitura, bem como executar tudo o que não for
explicitamente mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução
dos serviços, desde que aprovado por esta unidade de transportes;
5.7.5. Utilizar somente peças, materiais e acessórios novos, originais ou marcas
recomendadas pelo fabricante;
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5.7.6. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com
poderes de representante ou preposto, para tratar com a unidade de
transportes da Prefeitura;
5.7.7. Atender com prioridade as solicitações da unidade de transportes da
Prefeitura, para a execução de serviços;
5.7.8. Fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes e materiais
a serem trocados, bem como o volume de tempo de serviço e o custo do
homem/hora a ser empregado, para aprovação desta unidade de
transportes;
5.7.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela unidade de
transportes da Prefeitura;
5.7.10.
Não aplicar materiais/serviços sem prévia autorização da unidade de
transportes da Prefeitura;
5.7.11.
Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as
peças a serem substituídas nos veículos e máquinas, fornecendo relação
das mesmas e seus respectivos códigos, que serão verificados por pelos
fiscais de contrato designados pela área de transporte da Prefeitura;
5.7.12.
Receber e inspecionar o veículo e máquina da unidade de
transportes da Prefeitura;
5.7.13.
Enviar a unidade de transportes da Prefeitura, pela internet, por meio
do sistema informatizado da CONTRATADA, descrição dos serviços
necessários a serem aplicados no veículo e máquina, com a descrição de
peças, materiais, serviços com os tempos de execução em horas
centesimais e preços líquidos;
5.7.14.
Executar os serviços, se autorizados, mediante o recebimento pela
internet da Ordem de Serviço expedida pela unidade de transportes da
Prefeitura, por meio do sistema informatizado da CONTRATADA, ou
conforme orientações da área de transportes da Prefeitura;
5.7.15.
Fornecer peças e componentes novos e originais para todos os
veículos e máquinas da frota da unidade de transportes da Prefeitura,
quando necessária a substituição;
5.7.16.

Disponibilizar profissionais qualificados para os serviços prestados;
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5.7.17.
Responder civil e penalmente pelo descumprimento de quaisquer
disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou
omissão, que ocorram durante a realização dos serviços objeto da
contratação.
VI – CLÁUSULA SEXTA – DA SISTEMÁTICA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
6.1. A empresa a ser contratada deverá ser especializada no serviço de gestão
de frota com fornecimento de peças em geral e serviços mecânicos,
mediante o fornecimento de meio de pagamento e rede de
estabelecimentos credenciados e/ou acesso a aquisição dos
materiais/serviços através de processo sistêmico e com as devidas travas
de segurança.
6.2.

A CONTRATANTE designará servidor para ter acesso ao sistema de
gestão de compras da empresa CONTRATADA.

6.3.

A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE login, senha e o acesso às
funcionalidades necessárias para a realização da atividade, sendo
necessário que esta disponha, no mínimo, de computador com acesso a
internet.

6.4.

Os serviços de gerenciamento da empresa CONTRATADA deverão
contemplar ferramenta de cotação de melhor preço.

6.5.

A CONTRATANTE acessará o sistema de gestão de compras da
CONTRATADA e abrirá uma requisição de compra, discriminando o
material a ser fornecido.

6.5.1. Deverá ser possibilitado à CONTRATANTE selecionar quais
estabelecimentos da rede credenciada da CONTRATADA irão receber as
requisições, em número ilimitado.
6.6.

A CONTRATANTE deverá receber, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, as cotações dos estabelecimentos credenciados selecionados que
possuam o material.

6.7.

O sistema da CONTRATADA deverá possibilitar a alteração do escopo da
ordem de compra durante o processo de cotação, com vistas a conferir a
CONTRATANTE a possibilidade de incluir ou suprimir itens e/ou alterar o
seu quantitativo.

6.8.

A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE, através do seu
sistema de gestão, o acesso à tabela de preços, para fins de verificação da
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adequação dos preços
estabelecimentos.
6.9.

dos

produtos

e

serviços

cobrados

pelos

Após a abertura da ordem de serviço, a CONTRATANTE poderá negociar
diretamente com o estabelecimento com vistas à obtenção de um melhor
preço.

6.10. A CONTRATANTE selecionará, dentro de um universo de, no mínimo, 03
(três) cotações, aquela que apresentar o melhor preço e aprovará a ordem
de compra.
6.11. O sistema da CONTRATADA deverá possibilitar a realização de compra de
materiais distintos, ou de um mesmo material, em mais de um
estabelecimento credenciado, de acordo com os critérios de economicidade
e a necessidade para o cumprimento das finalidades do município.
6.12. Após a aprovação da ordem de compra, a CONTRATADA deverá
disponibilizar, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, em seu sistema
de gestão via web, a nota fiscal/fatura no valor correspondente ao(s)
produto(s) selecionado(s), acrescido da taxa de administração cobrada pela
gestão do serviço, que incidirá sobre o valor total da compra.
6.13. A CONTRATANTE pagará a nota fiscal/fatura após a sua disponibilização
no sistema de gestão.
6.14. A CONTRATADA será a única responsável pelo reembolso dos
estabelecimentos credenciados, no valor integral do(s) produto(s)
fornecido(s), não havendo que se falar em responsabilidade solidária ou
subsidiária da CONTRATANTE.
6.15. O sistema deverá identificar automaticamente a quitação das faturas/notas
fiscais.
6.16. A entrega poderá ser única ou fracionada, a depender das necessidades da
prefeitura.
6.17. A CONTRATADA deverá possibilitar a disponibilização dos dados via TXT
ou WebService, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE.
6.18. A empresa a ser contratada deverá, no prazo de até 15 (quinze) dias após
a assinatura do contrato, ministrar treinamento aos gestores do contrato
junto a prefeitura com vistas a orientá-los sobre as funcionalidades e o
modo de operacionalização do sistema de compras.
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6.19. A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico através de Serviço de
Atendimento a Cliente, por telefone e internet, devendo ter uma central de
atendimento que permita à CONTRATANTE o contato com atendimento
mínimo das 07:00 às 22:00 horas, todos os dias do ano.
6.20. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a
disponibilização dos relatórios gerenciais que se mostrem necessários para
o acompanhamento do contrato (ex.: relatório de pagamentos, etc),
definido, ainda, os indicadores que deverão ser utilizados de acordo com a
necessidade do caso.
VII – CLÁUSULA SÉTIMA – DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES:
7.1. A CONTRATADA disponibilizará à Prefeitura Municipal, para utilização
durante o prazo da vigência contratual, os equipamentos e softwares
necessários à prestação dos serviços, devendo apresentar listagem
contendo sua identificação e numeração.
7.2.

Disponibilizar software de gerenciamento integrado, disponibilizando
relatórios gerenciais de controle da situação (histórico de quilometragem
etc.) e das despesas de manutenção e aquisição de produtos de cada um
dos veículos e máquinas da frota.

7.3.

O sistema deverá consolidar os dados, permitindo a concentração dos
mesmos e a emissão de relatórios nas bases de gerenciamento,
localizadas onde a Prefeitura indicar.

7.4.

O sistema deverá permitir a informatização dos dados de aquisição de
produtos e serviços, custos, identificação do veículo/máquina, identificação
do portador do cartão e respectiva Unidade, datas e horários, além dos
serviços e produtos adquiridos.

7.5.

A CONTRATADA deverá promover a instalação de Bases de
Gerenciamento, em locais determinados pelo CONTRATANTE, onde a
CONTRATADA instalará os softwares de gerenciamento da frota do
sistema, permitindo o acesso on-line a todos os dados relativos aos
veículos/máquinas e emissão, a qualquer momento, de relatórios
gerenciais.

7.6.

Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas
e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a
responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos,
são de responsabilidade da CONTRATADA, se esta tiver dado causa por
sua culpa ou dolo, que deverá por eles responder, e defender o
CONTRATANTE em juízo, ou fora dele, contra reclamações relacionadas
com o assunto.
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7.7.

A utilização dos equipamentos será precedida de treinamento específico e
obedecerá aos manuais e procedimentos que os acompanharem, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA a manutenção e/ou substituição dos
equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos
serviços.

7.8.

Oferecer treinamento para Gestores e Usuários do CONTRATANTE,
visando o gerenciamento de todo o sistema nos softwares utilizados pela
CONTRATADA.

7.9.

Os equipamentos e softwares fornecidos pela CONTRATADA deverão ser
submetidos e aprovados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras
e Transporte, responsável pelo gerenciamento do Contrato.

7.10. O sistema deverá possibilitar a consolidação de dados, permitindo o acesso
aos mesmos e a emissão de relatórios na base de gerenciamento;
7.11. Auto-Gestão da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e
máquinas, por meio de sistema de controle integrado da manutenção, que
compreende o atendimento, a orçamentação dos materiais e serviços
especializados de manutenção mecânica, elétrica, lataria, pintura, estofaria
e
alinhamento/balanceamento
e
desempeno
de
rodas,
nos
estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, compreendendo:
7.11.1.
Informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos,
identificação do veículo e máquina e respectiva unidade responsável, datas
e horários, tipos de peças, componentes e serviços, a serem alimentados
por meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis para a
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Transporte;
7.11.2.
Processo de consolidação de dados e de emissão de relatórios para
a unidade de transportes da Prefeitura, pela Internet.
7.11.3.
Rede de oficinas mecânicas equipadas para aceitar transações do
sistema tecnológico da CONTRATADA;
7.11.4.
Para a execução dos serviços técnicos de manutenção da frota, a
unidade de transportes da Prefeitura só aceitará como credenciada pela
CONTRATADA as oficinas que disponham dos seguintes requisitos
mínimos abaixo especificados, salvo no interior onde não há rede com
capacidades exigidas:
7.11.5.
Possuir microcomputador, impressora e conexão à Internet,
possibilitando a operacionalização dos serviços via sistema;
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7.11.6.
Disponibilizar boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio
pavimentado, dotados preferencialmente de bancadas de alvenaria com
revestimento cerâmico ou com chapas de metal;
7.11.7.
Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e
regulagens de motores;
7.11.8.
Dispor de ferramentaria atualizada para atendimento da frota da
respectiva categoria de sua responsabilidade;
7.11.9.
Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de
manutenção;
7.11.10.
Ter profissionais treinados, capacitados e com habilitação para
prestar os serviços.
VIII – CLÁUSULA OITAVA – DOS CARTÕES MAGNÉTICOS:
8.1. Caso a contratada opte por disponibilizar cartões magnéticos a serem
usados para realização de serviços e aquisição de peças dos veículos e
máquinas descritas neste Termo.
8.1.1. O quantitativo de cartões magnéticos estimados para a Administração será
de 15 (quinze) unidades;
8.2.

Adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo/máquina e/ou
servidor, de forma que impeça a manutenção e/ou aquisição de produtos
por parte de outros veículos/máquinas e/ou servidores que não sejam
autorizados pelo CONTRATANTE, permitindo o controle sobre as
manutenções, aquisições, veículos, máquinas e condutores/servidores.

8.3.

Disponibilizar senhas individuais para os servidores que serão indicados
pelo CONTRATANTE.

8.4.

O uso indevido do cartão magnético do veículo/máquina, não autorizado,
cancelado ou bloqueado pela base operacional, se constatado, será
considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão suportadas
pela CONTRATADA.

8.5.

A CONTRATADA disponibilizará cartões magnéticos para identificação dos
veículos/máquinas e realização das manutenções/aquisições na rede
credenciada, sem ônus ao CONTRATANTE no primeiro fornecimento.
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8.6.

Os cartões magnéticos poderão ser substituídos pela CONTRATADA,
individualmente, sem ônus adicional ao CONTRATANTE, quando ocorrer
um dos seguintes eventos:

8.6.1. Extravio do cartão magnético, pela primeira vez, por parte do usuário;
8.6.2. Danificação do cartão magnético pela primeira vez, por parte do usuário;
8.6.3. Quando ocorrer o desgaste natural ou se verificar a necessidade técnica de
substituição do cartão magnético pela primeira vez.
8.7.

A CONTRATADA deverá apresentar o preço unitário de emissão da 2ª via
do cartão magnético, cujo valor não pode ser superior a R$ 10,00 (dez
reais).

IX – CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS:
9.1. Caso haja fornecimento de cartões magnéticos, estes deverão ser para
servidores indicados pela Prefeitura para atendimento da frota de veículos e
máquinas, conforme constante neste Termo, no prazo máximo de 10 (dez)
dias após a assinatura do Contrato.
9.2.

A implantação do sistema de gerenciamento dos veículos e máquinas,
deverá ocorrer em no máximo até 10 (dez) dias após assinatura do
Contrato, incluindo a instalação de todos os equipamentos e insumos
necessários à operação do sistema, o credenciamento dos
estabelecimentos indicados pelo CONTRATANTE, bem como o
credenciamento e o treinamento dos gestores e condutores.

9.3.

O prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica
pela
CONTRATADA não poderá ser superior a 04 (quatro) horas, em dias úteis,
considerando o horário comercial de 8:00 às 18:00 horas, devendo
apresentar justificativa e solicitação de prorrogação deste prazo por escrito
quando for o caso.

9.4.

Dos prazos e especificações da execução dos serviços:

9.4.1. Manutenção operacional: máximo de 2 (dois) dias úteis. Deverão ser
efetuadas sempre que se fizerem necessárias, quando os veículos e
máquinas apresentarem falhas consideradas leves, no que se refere a:
funcionamento do motor; níveis de água da bateria e do radiador;
combustíveis e óleos; pneus e rodas; freios; luzes; cinto de segurança;
extintor de incêndio etc.
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9.4.2. Manutenção preventiva: máximo de 4 (quatro) dias úteis, além do prazo
de entrega pelo(s) fornecedor(es) das peças eventualmente necessária(s),
devidamente justificada. Serão realizadas periodicamente, programadas
pelo Setor de Transportes, de acordo com seu planejamento e cronograma
de manutenção dos veículos e máquinas, atendendo às recomendações
dos fabricantes.
9.4.3. Manutenções Corretivas: máximo de 4 (quatro) dias úteis, objetivando
recuperar os veículos e máquinas para retornarem às condições normais de
circulação.
9.4.4. Todos os serviços prestados deverão obrigatoriamente possuir garantia de
no mínimo 90 (noventa) dias, a partir da data de sua entrega à Prefeitura.
Se dentro desse prazo houver necessidade de execução do mesmo
serviço, este será feito sem custo para a CONTRATANTE.
X – CLÁUSULA DÉCIMA – DO MONITORAMENTO DOS PREÇOS DOS
PRODUTOS:
10.1. Atendendo ao princípio da economicidade, que deve nortear as ações da
Administração Pública, a empresa contratada deverá disponibilizar por meio
do sistema de gerenciamento, uma fonte de pesquisa dos preços
praticados pelas redes credenciadas, com a finalidade de orientar as
aquisições do contratante pelo critério do menor preço.
10.2. Os serviços de gerenciamento deverão contemplar ferramenta de cotação
de melhor preço.
10.2.1.
O comparativo de preços desse sistema deverá ser atualizado ao
menos quinzenalmente.
XI – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ENTREGA E CRITÉRIOS DE
ACEITAÇÃO DO OBJETO:
11.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 03 dias úteis, contados do
recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme
informações constantes na autorização de compra.
11.2. O prazo de validade dos produtos na data da entrega não poderá ser
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante.
11.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e
Transporte.

19

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +JVYGTTVNP2G+ZVAWNZMJW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Condeúba

Quinta-feira
20 de Janeiro de 2022
51 - Ano - Nº 2984

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

11.4. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas
na legislação em vigor.
11.5. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria
Municipal da Infraestrutura, Obras e Transporte. As embalagens devem
estar livres de imperfeições e de danos.
11.6. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos que não atendam o padrão
de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada nos
cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
11.7. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo
(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
11.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
11.9. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
11.9.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
XII – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
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10.1.1.
O recebimento de serviço de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3
(três) membros, designados pela autoridade competente.
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
XIII

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA:
13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
13.1.1.
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
validade;
13.1.2.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
13.1.3.
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado
neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
13.1.4.
Garantir de que todo produto tenha sido realmente adquirido por
servidor indicado.
13.1.5.
Garantir que não possam ser realizadas aquisições por servidores
que não estejam cadastrados.
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13.1.6.
O sistema de gerenciamento eletrônico deverá ser fornecido com
interface que permita total compatibilidade com os sistemas operacionais
desta Instituição, para permitir a importação de dados.
13.1.7.
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência
do cumprimento do contrato.
13.1.8.
Custear todos os treinamentos dos responsáveis pela base de
gerenciamento no que se refere à utilização dos sistemas de controle e
planejamento do sistema.
13.1.9.

Fornecer suporte técnico para o sistema.

13.1.10.
Fornecer manual de utilização do sistema de gerenciamento e de
consolidação de dados em língua portuguesa.
13.1.11.
Treinar e capacitar os servidores indicados pelo CONTRATANTE
para a utilização de todos os recursos do sistema;
13.1.12.
Disponibilizar ao CONTRATANTE, ao término do Contrato, todos os
dados compilados, em meio eletrônico, relativo ao período contratado, por
até 90 (noventa) dias após o término do contrato.
13.1.13.
Fornecer somente produtos de qualidade que se enquadre dentro
das normas legais de segurança. Caso os produtos não ofereçam as
qualidades dos Órgãos Fiscalizadores, serão rejeitados, arcando a empresa
com o ônus do fato.
13.1.14.
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
13.1.15.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
13.1.16.

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

13.1.17.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração,
inerentes ao objeto da presente licitação;
13.1.18.
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no
Termo de Referência ou na minuta de contrato ou em legislação específica;
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13.1.19.
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;
13.1.20.
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
13.1.21.
Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica,
cumprindo rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
13.1.22.
Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação
do objeto licitado.
XIV

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
CONTRATANTE:
14.1. São obrigações da Contratante:

–

DAS

OBRIGAÇÕES

DA

14.1.1.
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e
seus anexos;
14.1.2.
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
14.1.3.
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
14.1.4.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado,
realizando anotações em registro próprio das 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;
14.1.5.
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
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14.1.6.
Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
14.1.7.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
14.1.8.
Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas,
em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.1.9.
Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos
produtos, nas condições estabelecidas em contrato.
14.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA
CONDIÇÃO:
15.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação
das demais penalidades previstas no Edital:
15.1.1.
Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e
por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
15.1.2.
Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
15.2. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido
para o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem
creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.
15.3. Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto
poderá a Contratante cancelar a autorização de serviço ou instrumento
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais
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sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais
prerrogativas legais.
XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E
QUITAÇÃO:
16.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a
CONTRATADA do seguinte modo:
16.1.1.
Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto,
conforme estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo
recebimento, podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada
parcela ajustada.
16.1.2.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO
OBJETO:
17.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de
reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi
definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a
CONTRATADA toda responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será
atribuída os ônus decorrentes.
XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
18.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o
objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências
descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Transporte, além do que o objeto contratado deve apresentar claras
condições de aceitabilidade, devendo ser rejeitado, no todo ou em parte,
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caso apresente incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo
imperfeições, desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou
pessoa designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição
de todo objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os
ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas
inerentes do problema.
18.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e
Transporte, mediante termo circunstanciado ou recibo, conforme o caso.
XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMO
SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64:
19.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações
orçamentárias:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 030701 Secretaria de Saúde; 030901
Secretaria de Ação social; 030501 Secretaria de Educação; 030201
secretaria de Administração;
ATIVIDADE / PROJETO 2.023 Manutenção de serviços administrativos;
2.013 Manutenção de serviços administrativos; 2.003 Manutenção de
serviços administrativos; 2.107 Desenvolvimento das atividades Meio a
Educação Básica; 2.007 Manutenção serviços administrativos; 2.070 Bloco
de gestão; 2.067 Gestão das ações da atenção básica; 2.069 Manutenção
do Bloco Mac - Média e Alta complexidade; 2.124 Serviços de
Conveniência e Fortalecimento de Vínculo – ACFV; 2.120 Proteção Social
Básica – Piso Básico – PAIF/CAS; 2.074 Programa Bolsa Família – IGD;
2.073 Programa BPC na Escola; 2.136 Piso Fixo de Média Complexidade –
PFMC – Creas; 2.121 Ações do IGD – Suas;
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 Material de Consumo;
339.039.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
19.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64.
XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE:
20.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em
garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar
ao contrato inicial no final deste contrato.
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20.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação,
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a
responsabilidade da contratada.
XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
21.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das
Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da
mesma lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos
justos assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93.
XXII - CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS
CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO
AO INSTRUMENTO INICIAL.
22.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo
administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas
no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da
qualidade dos serviços/produtos.
XXIII

- CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA CONTRATANTES:
23.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:

DOS

DIREITOS

DOS

23.1.1.
Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93.
23.1.2.
Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei
8.666/93.
23.1.3.
Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93.
23.1.4.
Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às 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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23.1.5.
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.77 da Lei
8.666/93.
23.1.6.
Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).
23.1.7.
A inadimplência do contratado, com referência 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.
23.1.8.
A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei
8.666/93.
23.1.9.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77
da Lei 8.666/93.
23.1.10.
O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei.
8.666/93.
23.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
23.2.1.
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:
23.2.2.

Devolução de garantia se for o caso;

23.2.3.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da
rescisão;
23.2.4.

Pagamento do custo da desmobilização.

23.2.5.
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.
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23.2.6.
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.
23.2.7.
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.
23.2.8.
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.
XXIV - CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
24.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até 31 de
dezembro de 2022 ou até entrega total dos serviços, podendo ser
prorrogado na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
XXV - CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
25.1.1.
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
25.1.2.

Apresentar documentação falsa;

25.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

25.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

25.1.5.

Não mantiver a proposta;

25.1.6.

Cometer fraude fiscal;

25.1.7.

Comportar-se de modo inidôneo;

25.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
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25.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:
25.3.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
25.3.2.
Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
25.3.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
25.3.4.
Impedimento de licitar e de contratar com o Município e
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até
cinco anos;
25.4. 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 a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
25.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
25.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.
25.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
25.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de
danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato
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lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
25.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
25.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
25.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
25.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do
Brasil S/A.
25.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.
XXVI - CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA
ADMINISTRAÇÃO
26.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o
presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e
80 da mesma Lei.
26.1.1.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

26.1.1.1.
O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
26.1.1.2.
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos;
26.1.1.3.
A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
26.1.1.4.

O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

26.1.1.5.
A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
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26.1.1.6.
A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
26.1.1.7.
O desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de
seus superiores;
26.1.1.8.
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do § 1o do art. 67 desta Lei;
26.1.1.9.

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

26.1.1.10.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

26.1.1.11.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
26.1.1.12.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
26.1.1.13.
A 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 desta Lei;
26.1.1.14.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
26.1.1.15.
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;
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26.1.1.16.
A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais,
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
26.1.1.17.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.
26.1.1.18.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
26.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências
contratuais:
26.2.1.

Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;

26.2.2.

Execução da garantia contratual, se houver;

26.2.3.
Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuízos causados à Administração.
XXVII - CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – VEDAÇÕES
27.1. É vedado à CONTRATADA:
27.1.1.
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
27.1.2.
Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
XXVIII - CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO FORO:
28.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes
contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA,
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem
assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três)
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram.

Condeúba/BA, em 1401/2021

_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CONTRATANTE
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___________________________________
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CONTRATADA
Testemunhas:

____________________________
Nome /Identidade

____________________________
Nome /Identidade
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