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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 141/2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 027/2021
Processo Administrativo Nº 069/2021

TERMO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
CONDEÚBA E A EMPRESA RENNE
CASSIA PEREIRA - ME

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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, encontradiço a
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba,
Estado da Bahia, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa
RENNE CASSIA PEREIRA - ME, CNPJ nº 05.074.016/0001-62, empresa sediada
na Praça da Bandeira, nº 120, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da
Bahia, representada neste ato pela SRA. RENNE CASSIA PEREIRA, brasileira,
maior, capaz, Identidade nº 13.062.243-57 e CPF nº 969.226.055-00, encontradiça
a Praça da Bandeira, nº 120, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da
Bahia, simplesmente neste termo denominada CONTRATADA, contratam com
fundamento no Pregão Eletrônico SRP nº 027/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E
ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE CONDEÚBA, O SEGUINTE.

A Empresa RENNE CASSIA PEREIRA - 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 a contratação de empresa para prestação de
serviços de hospedagens e alimentação para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Condeúba.

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZIXRKM3M0RCOUY0RJI4MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Agosto de 2022
3 - Ano XII - Nº 3190

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

Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo
Administrativo nº 069/2021.
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 027/2021,
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, de serviços de hospedagens e alimentação para
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Condeúba, o qual
será fornecido nas condições e forma previstas na homologação publicada
no DOM Nº 2814 de 23/08/2021, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº
027/2021, PA nº 069/2021, 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$ 30.000,00 (trinta mil reais),
referente lote 02, 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 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.

2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZIXRKM3M0RCOUY0RJI4MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Agosto de 2022
4 - Ano XII - Nº 3190

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

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 e trabalhista, 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 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.
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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 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.
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
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,
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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. A entrega dos serviços de hospedagem dar-se-á na cidade de Condeúba,
através de requisição, dentro do prazo de 01 (um) dia útil a partir do
recebimento da autorização de serviço ou documento similar.
4.2.

A entrega dos produtos relativos a alimentos dar-se-á na cidade de
Condeúba, através de requisição, com prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
a partir do recebimento da autorização de compra ou documento similar.

4.3.

Os alimentos devem apresentar data de validade de no mínimo 5 meses,
após a entrega, exceto os produtos perecíveis. Produtos que apresentem
intervalo menos que 5 meses, entre data de fabricação e data de validade,
serão examinados e aprovados pela nutricionista.

4.4.

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

4.5.

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.

4.6.

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

4.7.

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).

4.8.

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.
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4.9.

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.

4.10. 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.
4.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumandose o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.12. 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.

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:
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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;
6.1.2. 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
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.
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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;
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;
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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.

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
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.
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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
descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Administração e
Planejamento, 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 Administração e Planejamento,
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:
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12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 03.02.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO;
03.05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 03.06.01 – SECRETARIA DE
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 03.08.01 –
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA; 03.07.01 –
SECRETARIA DE SAÚDE – FMS; 03.09.01 – SECRETARIA DE AÇÃO
SOCIAL; 03.10.01 – SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER;
Projeto/Atividade: 2.013
–
MANUTENÇÃO
DOS
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS; 2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS; 2.107 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 40%; 2.130 – MANUTENÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA; 2074 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD; 2120
– PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PISO BÁSICO FIXO – PAIF/CRAS; 2007
– MANUTENÇÃO DOS SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS; 2067 – GESTÃOA
DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA; 2069 – MANUTENÇÃO DO BLOCO
MAC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; 2070 – BLOCO DE GESTÃO; 2023
– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2124 –
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO –
SCFV; 2135 – PISO BÁSICO VARIAVEL – PBVIII – CRAS VOLANTE; 2.015
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.064 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.076 –
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE; 2.077 - MANUTENÇÃO DO
SETOR DE SANEAMENTO; 2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS; 2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS;
Elemento de Despesa: 3390.39.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 3390.30.00 – 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,
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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 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.
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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).
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.
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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 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:
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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;
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.
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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.
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;
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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;
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.
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19.1.1.18.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
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 01/08/2022

_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CONTRATANTE

___________________________________
RENNE CASSIA PEREIRA ME
CONTRATADA
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Testemunhas:

____________________________
Nome /Identidade

____________________________
Nome /Identidade
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 142/2022

Processo de Dispensa nº 034/2022
Processo Administrativo nº 132/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE CONDEÚBA – BA E A EMPRESA THAIS
DUTRA SOUZA SILVA 01717321542 - ME.

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços pactuam, entre si, o
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº
53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, 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, encontradiço a Praça Jovino
Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da
Bahia, aqui denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa THAIS DUTRA
SOUZA SILVA 01717321542 - ME, CNPJ n° 27.043.049/0001-88, empresa sediada na
Rua Condeúba, nº 381, Bairro Camacã, na cidade de Itapetinga, Estado da Bahia,
representada neste ato pela SR. THAIS DUTRA SOUZA SILVA, brasileira, maior,
capaz, Empresaria, Identidade nº 0976217309 SSP/BA e CPF nº 017.173.215-42,
encontradiça a Rua Condeúba, nº 381, Bairro Camacã, na cidade de Itapetinga, Estado
da Bahia, aqui denominado CONTRATADO, com fulcro no art. 75, inciso II, da Lei nº
14.133/21, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 132/2022,
resolvem de mútuo acordo celebrar o presente contrato, sujeitando-se os contratantes
às normas da Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e estipulações a seguir
enumeradas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato consiste na prestação de serviços técnico
especializado em Assessoria e Consultoria Pedagógica para Coordenadores
Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações constantes
na proposta, Estudo Técnico Preliminar, constantes do Processo Administrativo
nº 132/2022.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO VALOR
2.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados
abaixo:
THAIS DUTRA
ITEM

1

DESCRIÇÃO

Contratação de serviços técnico especializado em
Assessoria e Consultoria Pedagógica para
Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de
Ensino
TOTAL

UNID.

QNTD.

Un.

5

27.043.049/000188
P. UNIT
R$
R$

3.400,00
17.000,00

2.2.

O valor do presente Contrato é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em
parcelas mensais de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

2.3.

O preço objeto da contratação não será reajustado em quaisquer hipóteses.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 14.133/21 e,
supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas
disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste
Contrato.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente Contrato terá vigência de 05 meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado ou renovado a critério da Administração,
nos termos e condições permitidos pelo artigo 107, da Lei Federal nº 14.133/21,
com suas modificações posteriores, desde que mediante celebração de termo
aditivo.
4.2.

O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato
no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de eficácia do
mesmo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA,
mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor
correspondente.
5.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o número
do contrato e o nº da nota de empenho.
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5.2.

A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, na
repartição competente, para efeito de regularização do processo de empenho e
pagamento da despesa.

5.3.

O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

5.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante

5.5.

A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos seguintes
documentos:

5.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda
Municipal da sede ou domicílio do credor;
5.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
5.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
5.6.

O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por meio
de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por
intermédio da operação de facturing.

5.7.

Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na
forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos
colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em hipótese
alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos incontinenti, à pessoa
jurídica que os houver apresentado.

5.8.

Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA,
não são geradores de direito a reajustamento de preços.

5.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento, o
preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de mora,
à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em
relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização monetária, através da
variação do IPCA do IBGE.
5.9.

O faturamento deverá ser emitido para: MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BAHIA,
sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na

3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZIXRKM3M0RCOUY0RJI4MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
2 de Agosto de 2022
24 - Ano XII - Nº 3190

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

Cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-000, inscrita no CNPJ sob
nº 13.694.138/0001-80.
5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos
consignados na seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
ATIVIDADE: 2.130- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA; 2.019MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA
EDUCAÇÃO; ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação
formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), ofício ou
eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal seja certificada
nos termos da lei.
7.2.

Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações do
termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

7.3.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver
dado causa.

7.4.

Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em
decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se
fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao
transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e apresentar os
respectivos comprovantes quando solicitado pelo CONTRATANTE.

7.5.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado da contratação.

7.6.

Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas
para o CONTRATANTE.
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7.7.

Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para recebimento
do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência
de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

7.8.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

7.9.

Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos.

7.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas
dependências do CONTRATANTE.
7.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o
descarregamento dos produtos contratados;
7.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.
7.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à
entrega dos produtos contratados.
7.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou ação
que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como
pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais
decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou
responsabilidade.
7.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de
correspondência.
7.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.
7.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do
CONTRATANTE.
7.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento os produtos, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisação de qualquer natureza.
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7.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se obrigou,
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.
7.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou atraso
na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior ou alheio à
sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável pelo seu
deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de entrega,
aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas aquelas a que
estiver sujeitas por lei.
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade
financeira para a quitação de seus débitos frente à CONTRATADA, sob pena de
ilegalidade dos atos.
8.2.

Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora, quantidade,
local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do
objeto.

8.3.

Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas neste Contrato.

8.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
8.4.

Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação
vigente.

8.5.

Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas na
entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o reparo, a
correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções.

8.6.

Notificar a CONTRATADA
fornecimento dos produtos.

8.7.

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da entrega dos
produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
representantes da CONTRATADA em suas dependências, desde que
respeitadas as normas de segurança.

8.8.

Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção.

de

qualquer

irregularidade

encontrada

no
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8.9.

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,
efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA QUINTA deste
Contrato.

8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.
8.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do
fornecimento/prestação.
8.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.
8.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.
8.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº 14.133/21.
9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado de forma indireta e imediata, após
a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.
9.1.1. Os serviços serão prestados de forma híbrida, com a visita periódica dos
profissionais.
9.1.2. As solicitações de serviços poderão acontecer a qualquer momento, conforme
necessidade da Administração e serão solicitadas por e-mail, Whatsapp ou
contato telefônico ao prestador que terá que, até 5 dias úteis da confirmação do
recebimento, realizar o serviço solicitado.
9.1.2.1.

Os serviços deverão ser entregues nos locais agendados pelos órgãos
solicitantes sendo que os fornecimentos deverão ocorrer em horário de
expediente da Administração, nos dias úteis, sempre das 07:00 às 13:00
horas, salvo em situações de urgência da Administração, mediante prévio
agendamento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato
e na Lei 14.133/2021.

9.2.

A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e
equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados.

9.3.

O contratado ficará obrigado a proceder a execução total dos serviços.
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9.4.

Cabe à CONTRATADA assumir as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias, locomoção e
refeições relacionadas às visitas.

9.5.

Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA
deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo
necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências
para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE,
especialmente designados.
11. CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas
deste contrato, das normas e condições estabelecidas no Processo de Dispensa
de Licitação e do regime de direito público a que está submetido, aplicando-se
lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral do contrato e as disposições de
direito privado.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
12.1. As partes se vinculam ao contido no competente Processo de Dispensa de
Licitação nº 034/2022, assim como nos termos da melhor proposta de preço,
objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada pela
CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão
Permanente de Licitação.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REGÊNCIA
13.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes da presente avença
são regidas pelas normas gerais sobre licitações e contratos administrativos
estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/21, combinadas com o disposto na Lei
Orgânica do Município de Condeúba.
13.2. Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas pela lei de
regência de licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de direito
público, em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicada a teoria geral dos
contratos e as disposições do direito privado.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
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14.1. Se a CONTRATADA descumprir quaisquer das condições deste instrumento,
ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 156 e 162, da Lei nº
14.133/21, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:
14.2.1.
Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e sobre o valor do contrato,
se for entrega única.
14.2.2.
A partir do terceiro dia útil, até o limite do quinto dia útil, multa de 4%
(quatro por cento) sobre o valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e
sobre o valor do contrato, se for entrega única, caracterizando-se a inexecução
total da obrigação a partir do sexto dia útil de atraso, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas.
14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato,
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes
sanções:
14.3.1.

advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;

14.3.2.
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota
fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do bem, ficando
limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30
(trinta) dias, considerar-se-á rescindida a contratação;
14.3.3.
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação por infração de
qualquer outra Cláusula deste Contrato, que será cobrada em dobro em caso de
reincidência;
14.3.4.
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu
certificado de registro cadastral por prazo não superior a 02 (dois) anos;
14.3.5.
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 o
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada.
14.4. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do contrato, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
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direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de até cinco ano ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição.
14.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber
do CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo,
não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão
competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo ainda o
CONTRATANTE proceder à cobrança judicial da multa.
14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito
ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do
CONTRATANTE.
14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento da notificação.
14.8. No caso de aplicação de penalidades, o CONTRATANTE deve informar a
Secretaria Municipal de Administração, para providências quanto ao registro no
Cadastro Geral de Fornecedores de Condeúba.
14.9. As penalidades previstas acima tem caráter de sanção administrativa e,
consequentemente:
14.9.1.
a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais
perdas e danos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE;
14.9.2.

não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;

14.9.3.
as penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as
demais, quando cabíveis.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. Em virtude do objeto e das condições deste Contrato, fica inexigível a garantia,
conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO
16.1. Toda e qualquer alteração do presente Contrato deverá ocorrer por meio de
Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO
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17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
nos artigos 137 e 138, da Lei nº 14.133/21, com as consequências legais, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato.
17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se
à CONTRATADA o direito à defesa prévia.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e
manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de dispensa, bem
como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 e legislação correlata, durante a
vigência deste instrumento.
18.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este Contrato.
18.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização expressa do
CONTRATANTE.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO COMBATE À CORRUPÇÃO
19.1. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou
se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras
ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste Contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1. As partes elegem o foro de Condeúba/BA como o competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos,
que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, sendo juntado ao processo de
origem desta contratação, divulgado e mantido à disposição do público em sítio
eletrônico oficial, na forma do art. 91, da Lei nº 14.133/21.
Condeúba – BA, 01 de agosto de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ nº 13.694.138/0001-80
Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

THAIS DUTRA SOUZA SILVA 01717321542 - ME
CNPJ n° 27.043.049/0001-88
Thais Dutra Souza Silva
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____________________________
Nome:
CPF nº:

____________________________
Nome:
CPF nº:
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo Administrativo nº: 132/2022
Dispensa n°:
034/2022
Fundamentação:
Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:
Contratação de serviços técnico especializado em
Assessoria e Consultoria Pedagógica para Coordenadores Pedagógicos da Rede
Municipal de Ensino.

Silvan Baleeiro de Sousa, Prefeito Municipal de Condeúba/BA, no uso suas atribuições
que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art. 72 da Lei
14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo
administrativo nº 132/2022, Dispensa nº 034/2022, em especial, o parecer técnico e
jurídico, autorizo a contratação da THAIS DUTRA SOUZA SILVA 01717321542 - ME,
CNPJ n° 27.043.049/0001-88, para prestação de serviços técnico especializado em
Assessoria e Consultoria Pedagógica para Coordenadores Pedagógicos da Rede
Municipal de Ensino, no valor global de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), pelo
período de 05 meses, com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº
14.133/2021.

Condeúba – BA, 01 de agosto de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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ATO RATIFICATÓRIO

Processo Administrativo nº: 132/2022
Dispensa n°:
034/2022
Fundamentação:
Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:
Contratação de serviços técnico especializado em
Assessoria e Consultoria Pedagógica para Coordenadores Pedagógicos da Rede
Municipal de Ensino.

O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições:
Reconhece e RATIFICA a situação de dispensa de licitação no presente processo, em
consonância com o despacho formulado pelo Agente de Contratação e Equipe de
Apoio, e tendo em vista manifestação da Procuradoria Jurídica. Em consequência fica
a THAIS DUTRA SOUZA SILVA 01717321542 - ME, CNPJ n° 27.043.049/0001-88,
convocada para assinatura do contrato no prazo de cinco dias, para prestação de
serviços técnico especializado em Assessoria e Consultoria Pedagógica para
Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino, no valor global de R$
17.000,00 (dezessete mil reais).
Condeúba – BA, 01 de agosto de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº: 132/2022
Dispensa n°:
034/2022
Fundamentação:
Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:
Contratação de serviços técnico especializado em
Assessoria e Consultoria Pedagógica para Coordenadores Pedagógicos da Rede
Municipal de Ensino.

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo n° 132/2022,
referente a dispensa de licitação n° 034/2022, ADJUDICO E HOMOLOGO o
procedimento licitatório e, em consequência, visto que após análise da documentação
do processo, constatou-se que a empresa THAIS DUTRA SOUZA SILVA 01717321542
- ME, CNPJ n° 27.043.049/0001-88, apresentou proposta condizente com a
necessidade do presente processo precitado, para prestação de serviços técnico
especializado em Assessoria e Consultoria Pedagógica para Coordenadores
Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino, pelo valor global de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais), correspondendo ao valor mensal de R$ 3.400,00 (três mil e
quatrocentos reais).
Condeúba – BA, 01 de agosto de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 132/2022
Dispensa n°:
034/2022
Fundamentação:
Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto:
Contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria na área de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Condeúba.
Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA, CNPJ nº 13.694.138/0001-80;
Contratada: THAIS DUTRA SOUZA SILVA 01717321542 - ME, CNPJ n°
27.043.049/0001-88, empresa sediada na Rua Condeúba, nº 381, Bairro Camacã, na
cidade de Itapetinga, Estado da Bahia; Objeto: Contratação de serviços técnico
especializado em Assessoria e Consultoria Pedagógica para Coordenadores
Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino; Fundamento Legal: Art. 75, inciso II da Lei
Federal nº 14.133/21, Pareceres Técnico e Jurídico; Valor Global do Contrato: R$
17.000,00 (dezessete mil reais); Forma de prestação dos serviços: diária/mensal; Prazo
Contratual: 05 meses; Ato de Ratificação: 132/2022; Ato de Homologação: 132/2022;
Condeúba - BA, 01 de agosto de 2022; Silvan Baleeiro de Sousa – Prefeito Municipal
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2022

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE PRODUTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagens e
alimentação para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Condeúba,
conforme condições, especificações e quantidades descritas no Termo de Referência.
BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93
CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 03.02.01 – SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO; 03.05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 03.06.01 – SECRETARIA
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 03.08.01 – SECRETARIA DE
OBRAS E INFRA ESTRUTURA; 03.07.01 – SECRETARIA DE SAÚDE – FMS; 03.09.01 –
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 03.10.01 – SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E
LAZER; Projeto/Atividade: 2.013 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;
2.003
MANUTENÇÃO
DOS
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS;
2.107
–
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 40%;
2.130 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA; 2074 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA –
IGD; 2120 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PISO BÁSICO FIXO – PAIF/CRAS; 2007 –
MANUTENÇÃO DOS SERV IÇOS ADMINISTRATIVOS; 2067 – GESTÃOA DAS AÇÕES DE
ATENÇÃO BÁSICA; 2069 – MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC. MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE; 2070 – BLOCO DE GESTÃO; 2023 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS; 2124 – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULO – SCFV; 2135 – PISO BÁSICO VARIAVEL – PBVIII – CRAS VOLANTE; 2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.064 - MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.076 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE;
2.077 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO; 2.023 - MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS; Elemento de Despesa: 3390.39.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
VALOR DO CONTRATO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente lote 02.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 01/08/2022 a 31/12/2022 ou até entrega total dos
produtos/serviços.
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: RENNE CASSIA PEREIRA - ME, CNPJ nº05.074.016/0001-62 – Assina
pela Contratada: RENNE CASSIA PEREIRA, CPF nº 969.226.055-00.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2022

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 034/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializado
em Assessoria e Consultoria Pedagógica para Coordenadores Pedagógicos da Rede
Municipal de Ensino.
BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21.
CRÉDITO DA DESPESA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05.01 - SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO; ATIVIDADE: 2.130- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA; 2.019MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO;
ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
ASSINATURA DO CONTRATO: 01/08/2022
VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 01/08/2022 à 31/12/2022
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: THAIS DUTRA SOUZA SILVA 01717321542, CNPJ nº
27.043.049/0001-88 – Assina pela Contratada THAIS DUTRA SOUZA SILVA, CPF nº
017.173.215-42
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CEP: 46.200-000 - Condeúba-Ba

LEI Nº 1073, DE 02 DE AGOSTO DE 2022
“Autoriza o Poder Executivo
a
desapropriar
amigavelmente, em favor do
Município, o imóvel que se
especifica, cujo domínio
direto pertence ao Sr.
Nivaldo da Rocha Lima e, dá
outras providências. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, faz saber que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Município de Condeúba, através do Chefe do Poder Executivo,
autorizado a fazer desapropriação amigável e indicar a pessoa que será
desapropriada. A área do imóvel particular a ser desapropriada corresponde a
40m (quarenta metros) de frente por 30m (trinta metros) de frente ao fundo
possuindo as coordenadas geográficas 14° 42' 48,5" S e 42° 00' 07,8'' W,
conforme plantas anexas, a ser desmembrado do imóvel rural adquirido por
herança dos Srs. JOSÉ DA ROCHA LIMA e AMÉRICO DA ROCHA LIMA,
conforme escritura pública registrado sob número de ordem 1.965, folhas
45, do Livro 3-N, no lugar e Baixa do Frutuoso, anexa.
Art. 2º. Fica o Município de Condeúba, através do Chefe do Poder
Executivo, autorizado a fazer Escritura Pública de desapropriação amigável,
sem pagamento de valores.
Art. 3º.
A desapropriação amigável será feita sem qualquer tipo de
pagamento entre as partes, por se tratar de doação decorrida da
desapropriação.
Art. 4º. Compete ao Gabinete do Executivo Municipal, os trâmites
necessários à escrituração e registro das áreas objeto desta lei.
Art. 5º. O imóvel objeto da desapropriação de que trata esta Lei destina-se à
construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de acordo interesse do
município.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba, 02 de agosto de 2022

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito
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RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 053-A/2022, oriundo do
1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 077/2022, firmado em 15/03/2022, com fulcro
no arts. 57 e 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba,
CNPJ nº 13.694.138/0001-80. Contratado: CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E
PROJETOS LTDA – EPP, CNPJ Nº 00.203.543/0001-06. Objeto: prorrogação da
vigência do Contrato Administrativo n° 077/2022 de realização de obra de engenharia,
sob o regime de empreitada global por menor preço global, compreendendo material e
mão de obra, para execução de obra de construção de Quadra Esportiva com
Cobertura, Arquibancada e Sanitários no Colégio Municipal Alcides Cordeiros, no
Município de Condeúba/BA. Vigência: 120 dias, de 15/07/2022 até 12/11/2022.
Assinatura: 14/07/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; NILZETE BRITO DE OLIVEIRA, CONSTRUTIVA
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP, CONTRATADA
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ADITAMENTO Nº 053-A/2022

1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E A
EMPRESA CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP.

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA(BA), com sede 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, encontradiço a Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de
Condeúba – BA, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa
CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP, CNPJ Nº
00.203.543/0001-06, sediada na Avenida Juracy Magalhães, nº 3340, Bairro Felícia, na
cidade de Vitoria de Conquista, Estado da Bahia, representada neste ato pela SRA.
NILZETE BRITO DE OLIVEIRA, brasileira, maior, capaz, Identidade nº 11506508-34
SSP/BA e CPF nº 030.370.215-00, residente e domiciliada no Caminho Quarenta E Um
(Urbis VI), nº 41, Bairro Espirito Santo, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preço nº
005/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores
alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo,
mediante as cláusulas e condições seguintes.
Cláusula Primeira – Do Fundamento Legal
1.1 - Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, no Contrato nº
077/2022 firmado em 15 de março de 2022, Clausula Sétima e Décima, decorrente da
Tomada de Preços nº 005/2021, processo administrativo correspondente e na justificativa
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita
fosse em sua íntegra.
Cláusula Segunda – Do Objeto
2.1 - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de execução de obra de construção de
Quadra Esportiva com Cobertura, Arquibancada e Sanitários no Colégio Municipal Alcides
Cordeiros, no Município de Condeúba/BA, pelo período de mais 120 (cento e vinte) dias,
tendo início em 15/07/2022 e término em 12/11/2022.
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Cláusula Terceira – Das Disposições Finais
3.1 - Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas constantes do
contrato inicial, naquilo que não conflitarem com este termo ficando, este, fazendo parte
integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um só efeito.
E por estarem assim justas e acertadas, as partes, juntamente com as testemunhas
abaixo indicadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para
que seus efeitos jurídicos e legais efeitos.

Condeúba-Bahia, 14 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ nº 13.694.138/0001-80
Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

CONSTRUTIVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP
CNPJ nº 00.203.543/0001-06
Nilzete Brito Oliveira

Contratada

Testemunhas:

____________________________
Nome /Identidade

____________________________
Nome /Identidade
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ADITAMENTO Nº 056/2022

11º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato de prestação de serviços
que, entre si, celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa PROSLAB – PRONTO SERVIÇO
LABORATORIAL LTDA - EPP.

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA(BA), estabelecida à
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho,n.º53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ
sob n.º13.694.138/0001-80, neste ato representada pelo Exm.º SR. SILVAN BALEEIRO
DE SOUSA, Prefeito Municipal, 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 SSP-BA, encontradiço a Rua São Luiz, nº 142,
Bairro São Vicente de Paula, na cidade de Condeúba – BA.
CONTRATADO – PROSLAB – PRONTO SERVIÇO LABORATORIAL LTDA - EPP,
CNPJ nº 05.145.296/0001-52, empresa sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho,
54-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba - BA, representada neste ato pelo SR.
ITALO OLIVEIRA VIANA, brasileiro, maior, capaz, Identidade nº 09.673.602-00 SSP/BA e
CPF nº 007.369.945-48, residente e domiciliado na Rua Porto Alegre, 40, Bairro São
Francisco, em Condeúba – BA.
Cláusula Primeira – Do Fundamento Legal
1.1 - Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, no Contrato nº 148A/2020 firmado em 03 de novembro de 2020, Clausula Décima Sétima, decorrente do
Pregão Presencial nº 033/2019, processo administrativo correspondente e na justificativa
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita
fosse em sua íntegra.
Cláusula Segunda – Do Objeto
2.1 - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de prestação de serviços de Laboratório
de Análises Clínicas e Patologia Clínica com realização de exames laboratoriais,
fornecimento de insumos e reagente, kit’s para testes rápidos, sistema para cadastro de
pacientes e emissão de laudos, fornecimento de equipamentos automatizados em regime
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de comodato, dentre outros, para atendimento exclusivo da pactuação entre os
municípios de Condeúba, Cordeiros e Piripá, pelo período de 58 (cinquenta e oito) dias,
tendo início em 02/08/2022 e término em 29/09/2022.
Cláusula Terceira – Das Disposições Finais
3.1 - Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas constantes do
contrato inicial, naquilo que não conflitarem com este termo ficando, este, fazendo parte
integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um só efeito.
E por estarem assim justas e acertadas, as partes, juntamente com as testemunhas
abaixo indicadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para
que seus efeitos jurídicos e legais efeitos.
Condeúba – BA, 01 de agosto de 2022.

_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

_______________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

___________________________________
PROSLAB – PRONTO SERVIÇO LABORATORIAL LTDA - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

____________________________
RG_________________________

____________________________
RG_________________________
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RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 056/2022 oriundo do
11º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 148-A/2020, firmado em
03/11/2020, com fulcro no art. 57 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal
de Condeúba e Fundo Municipal de Saúde. Contratado: PROSLAB – PRONTO
SERVIÇO LABORATORIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 05.145.296/0001-52. Objeto:
prorrogação de vigência do contrato de prestação de serviços de Laboratório de
Análises Clínicas e Patologia Clínica com realização de exames laboratoriais,
fornecimento de insumos e reagente, kit’s para testes rápidos, sistema para cadastro
de pacientes e emissão de laudos, fornecimento de equipamentos automatizados em
regime de comodato, dentre outros, para atendimento exclusivo da pactuação entre os
municípios de Condeúba, Cordeiros e Piripá. Vigência: 58 dias, de 02/08/2022 a
29/09/2022. Valor Total do Contrato: R$ 35.803,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e três
reais e trinta e nove centavos), lote único, com percentual de desconto de 5,50% (cinco
vírgula cinquenta por cento) sobre os preços fixados pela tabela SUS. Dotação:
Unidade Orçamentária: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE; Atividade: 2.006Manutenção da secretaria de saúde; 2.069- Manutenção do Bloco MAC- MEDIA E
COMPLEXIDADE; 2.067-GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA; Elemento de
Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA. Assinatura: 01/08/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, VAGNEY FRANKLIN SILVEIRA PEREIRA, FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATANTE; ITALO OLIVEIRA VIANA, PROSLAB –
PRONTO SERVIÇO LABORATORIAL LTDA – EPP, CONTRATADA
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