
CoNTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Ns 43O-2O22

Pelo presente Instrumento de Contrato de PrestaE5o de Servigos, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAGAO, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrita no CNPI-MF sob o no 30.612.975 /OO0L-31,
com sede A Praga Cel. Zeca Leite,415, Brumado, neste ato representado por seu Secretdrio Municipal dc
Educagao, o ST.IOAO NOIIISCO DA COSTA, cadastrado no CPF/MF sob n" 158.673.905-00, portador Carteira
de Identidade RG n" 1.910.04340/SSP-BA" residente e domiciliado na Rua Joio X(lll, ns 58, Bairro Novo
Brumado, neste municfpio de Brumado, Estado da Bahia, e do outro lado a Empresa MARCELO LEITII
CARDOSO 66O374t75O4 com sede na Praga Nelson Lula, ne114, Centro, Brumado/BA, CEP: 46100-000,
inscrita no CNP]/MF sob na 47.459.244 /0007-09, representada neste ato por seu representante legal, o Sr.

Marcelo Leite Cardoso, portador da C6dula de Identidade R.G. ns 05.084.360-52, CPF/MF ne 660.37 4.17 5-
04, doravante designada Contratada, estao justas e acertadas para celebrarem o presente contrato, referentc
ao PREGAo PRESENCI.AI Ne 25-2022, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em 02/09/2022,
dentro das cldusulas e condi96es seguintes:

CLiUSULA PRIMEIRA - OBTETO: - Contrahgao de empresa para preshgao de servigos de confcc9io c
reforma de uniformes destinados aos integrantes das Fanfarras das Escolas Municipais em Tempo lntegral,
conforme especifi cagSes abaixo:

ITEM

ESCOIJI MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL PROFESSORA CUTRICE MORAIS
ESPEC:trICA VALOR TOTAL

CONPECqAO DE tsANDEIRA PARA LIN}IADE ITRNN'TIi COM AS

CORES DA ESCOLA
R$ 750,00

CONFECEAO DE STANDART COM LETREIRO ESTILO
R$ 960,00

PIRULITO E UNIFORM!; FI]MININO CASACO L'SAIA

CONFEC O DE UNII]ORM}i PARA BALIZA BODY E 3,20

CON O DE UNII.'ORME PARA INTEGRANTE DE LINIIA R$ 7.280,00

CENTRO INTECRADO DE EDUCAEAO EM TEMPO INTECRA.L PROFESSORA MARIA SONTA MEIRA COMES E PROFESSORST{
TELES

ITEM ESPECIFICACiO UND QUANT VAIOR UNIT. VALOR TOTAL
't REFORMA DE BARRETINA UND 45 R$ 60,00 R$ 2.700,00

2 REFORMA DE CARTOLA UND 23 R$ 2s,00 R$ 575,00

3 REFORMA DE PENACHO UND 4 R$ 14,00 R$ 56,00

4 RIiFORMA DE UNIFORME PARA BALIZA IBODY E SAIA] UND R$ s0,00 R$ 1.2s0,00

5
REFORMA DE UNIFORME PARA BALIZA (BODY, SAIA E

SHORTI
UND tz R$ 130,00 R$ 1.s60,00

6
REFORMA DE UNIFORME PARA INTEGRANTE DA FANFARRA
ICAICA]

UND 45 R$ 35,00 R$ 1.s7s,00

?
REFORMA DE UNIFORME PARA INTEGRANTE DA FANI.ARRA
rcAsAco )

UND 47 R$ 130,00 R$ 6.110,00

B
REFORMA DB UNIFORME PARA INTEGRANTE DE LINHA DE
FRENTE ICASACOI

UND 23 R$ 7s,60 R$ 1.738,B0

9
REFORMA DE UNIFORME PARA INTEGRANTIi DE LINHA DIi
FRENTE [SHORT')

UND 23 R$ 25,00 R$ s7s,00

SUB.TOTAI R$ 16.139,80

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRA.L AGAMENON SANTANA
UND OUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAI,ESPECIFICAEAO

UND 6 R$ 160,00 R$ 960,001
CONFECMO DE STANDART COM LETREIRO ESTILO

PIRULITO E UNIITORME FEMININO ICASACO E SAIA)

L2 R$ 88,00 R$ 1.056,002
CONFECQ1O DE UNIFORME INTEGRANTE DA FANFARRA
TCALCAI

UND

2 R$ 290,00 R$ 580,003 CONFECCiO DE UNIFORME MOR ICASADO E VESTIDO) UND

UND 17 R$ 190,00 P,r$ 2.090,004
CONTECEAO DE UNIFORME PARA INTEGRAN'I'I] DA
FANFARRA (CASACO)

R$ 260,00 R$ 7.280,00CONFECq.AO DE UNIFORME PAPd INTEGRANTE DE LINHA
DE FRENTE TBI,USA, CASACO E SAIAI

UND5

R$ 11.966,00SUB.TOTAL

UND QUANT VALOR UNIT.ITEM

R$ 2s,00IIND 307

R$ 160,00UND 62

UND R$ 160,003 20

R$ 260,004
DE FRENTE LU cAsAco ti SAIA

UND
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5
c0NrEcEIo DE UNIFoRME PAX.A PORTA-ESCUDO ICASACO UND
F: SAIA

SUB.TOTAI

R$ 280,00

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 80.870,80 (Oitenta mll, oitocentos e setenta reais e oltenta centavos)

PARAGRA-FO PRIMEIRO - Os servigos se )ustificam pela necessidade de reposigio de uniformes dos
integrantes das Fanfarras das Escolas Municipais em Tempo Integral Centro Integrado de Educagio Professora
Maria 56nia Meira Gomes e Professor Sd Teles, Centro Municipal de Educagio Agamenon Santan4 Professora
Clarice Morais, Professora Idalina Azevedo Lobo, Professora Maria das Gragas Assis Correia, Professora Nice
Priblio da Silva Leite e Professora Oscarlina Oliveira Silva, uma vez ue os mesmos se desgastam com o tempo

6 R$ 260,00 R$ 1.560,00

R$ 13.750.00

ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGNAL PROFESSORA IDAIINAAZEYEDO LOBO
ITEM ESPECIFICACAO UND QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAI

7
CONFECEAO DE STANDART COM LETRXIRO ESTILO
PIRULITO E UNIFORME FEMININO ICASACO E SAIAI

UND 8 R$ 160,00 R$ 1.280,00

2
CONFEC O DE UNIFORME INTEGRANTE DA FANFARRA
rcALcA)

UND 15 R$ 88,00 R$ 1.320,00

CoNFECEAO DE UNIFoRME MOR TCASACO E VESTTDO) UND 6 R$ 290,00 R$ 1.740,00

4
CONFECSO DE UNIFORME PARA BALIZA IBODY, SAIA,
SHORT E LUVA 3/4) UND 10 R$ 189,00 R$ 1.890,00

5
CONFECEaO DE UNIFORME PARA INTEGRANTE DE LINHA
DE FRENTE TCASACO BORDADO]

UND 25 R$ 290,00 R$ 7.250,00

SUB.TOTAL R$ 13.480,00

ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL PROFESSORA MARIA DAS GRAqAS ASSIS CORREIA
TTEM ESPECIFICACAO UND QUANT VAIOR UNIT. VALOR TOTAI

1 RI.:IIORMA DE BARRETINA UND 45 R$ 60,00 R$ 2.700,00
2 RIiIIORMA DE UNIFORME PARA BALIZA TBODY, SAIA E SHORT] UND R$ 130,00 R$ 3.250,00
3 R}iFORMA DE UNIFORME PARA INTEGRANTE DA FANFARRA TCALCAI UND 45 R$ 3s,00 R$ 1.575,00
4 RIII'ORMA DE UNIFORME PARA INTEORANTE DA FANFARXA ICASACO] UND 45 R$ 130.00 R$ 5.850,00

SUB.TOTAI, R$ 13.375,00

ESCOLA MUNTCTPAL DM TEMPO TNTEGRAL PROFESSORA NICE PI,BLIO DA SILVA LEITE
ITEM ESPECINCACAO UND OUANT. VAIOR UNIT. VAI,OR TOTAI

7 CONFECCAO DE UNIFORME MOR TCASACO E VESTIDO) UND 2 R$ 290,00 R$ s80,00
2 CONFECCAO DE UNIFORME PARA BALIZA TBODY E SAIA) UND lz R$ 160,00 R$ 1.920,00
3 coNFEce4o DE UNTF0RME PARA BALIZA tBoDy E SAIA) UND R$ 160,00 R$ 480,00

4
CONFECqaO DE UNIFORME PARA INTEGRANTE DA
I.ANI.ARRA TCASACO E CALCA')

UND 2 R$ 260,00 R$ 520,00

5
CONFECQ1O DE UNIFORME PARA INTEGRANTE DE LINHA
DIi FRENTE TCASACO E SAIA')

UND 1b R$ 160,00 R$ 2.560,00

SUB.TOTAL R$ 6.060,00

ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL PROFESSORA OSCARLTNDA OLIVEIRA SILVA
ITEM ESPECIFICAEAO UND QUANT. VALOR UNIT. VAIOR TOTAL

I CONFECEtrO DE BANDEIRA PARA LINHA DE FRENTE COM
AS CORES DA ESCOL{

UND 16 R$ 2s,00 R$ 400,00

2
coNFECqAO DE ESCUDO COM A LOGOMARCA CfUCO
MILITAR

UND 7 R$ 280,00

3
CONFECEAO DE STANDART COM LETREIRO ESTILO
PIRULITO E UNIFORME FEMININO ICASACO E SAIAI

UND I R$ 160,00 R$ 1.280,00

4
CONFECqAO DE UNIFORME ESTILO CfUCO MILITAR PANA
PORTA-BANDEIRA CoM AS CORES DA ESCOLA ICASACO,
CAIqA, SAIA E LUVA 3/4')

UND 3 R$ 280,00 R$ 840,00

5 coNFECqAO DE UNIFoRME MOR ICASAD0 E VESTTDO) UND 2 A$ 290,00 R$ 580,00
6 CONFECCAO DE UNIFORME PARA BALIZA TBODY E SAIA) UND 4 R$ 160,00 R$ 640,00

7
CONFECqAO DE UNIFORME PAXA INTEGRANTE DE LINHA
DI] I]RENTE (BLUSA, CASACO E SAIAI

UND 6 R$ 260,00 R$ 1.560,00

B
CONFECqAO DE UNIFORME PARA PORTA-ESCUDO (CASACO
E SAIAI

UND 2 R$ 260,00 R$ 520,00

SUB.TOTAL R$ 6.100,00

de uso, necessitando eventualmente de substituig6es
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PARAGRAIO SEGUNDO - (DA VINCULAEAO) - O presente Conrrato vincula-se as determinag6es da Lei no
70.520 /02 e 8.666/93 e suas alterag6es e ao Processo Administrativo ne 65 /2022 de 78/08/2022, cr\a
licitagio foi realizada na modalidade PREGAo PRESENCIAL Ns 25-2022 de22/O8/2022, upo Menor prego
Global, com observAncia dos dispositivos contidos na Lei ns 70.520/02, que integra ao presente contrato,
independentemente de transcritao.

CLAUSULA SEGUNDA - FoNTE DE RECURsos. As despesas decorrentes do presente contrato correrio por
conta da seguinte Dotagao Orgament6ria.

06.001.12.361.0004.2037.3.3.90.39.00 (Fonte 1.500.1001/Despesa 28)
ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO

GESTAO DAS ACoris

CLAUSUIA TERCEIRA - vALoR Do C0NTRAT0.

3.1 - O valor do presente contrato 6 de R$ 80.870,80 (Oitenta mil, oitocentos e setenta reais e oitenta
centavos), referente ao valor global, inclusos todos os custos para a realizagio do fornecimento, dentre elcs,
os encargos sociais, impostos, taxas, seguros obrigat6rios, transportes, embalagens, licengas, despesas dc
fretg despesas com funcionlrios, e todas as demais despesas necess6rias para a realizagio do objeto licitado,

\_, o pagamento seri feito mediante notas fiscais devidamente preenchidas.

cLAusuLA eUARTA - Dos pRAzos E coNDrEoES DE FoRNECIMENTo

4.1 - O prazo de vigencia do contrato, a contar da data da sua assinatura, serii de 12 (doze) meses, respeitadas
as determinag6es do art 57 da Lei na 8.666/93 com suas alteragdes.

4.2 - A entrega do material devere ser efetuada em at6 02 (dois] dias ap6s o recebimento do pedido realizado
pela Divisio de Compras, mediante confer6ncia obrigat6ria pelo Departamento T6cnico do Fundo Municipal
de Educagio.

4.3 - A entrega do material ser6 em local previamente definido pela Divisio de Compras, por ocasiio do pedido.

4.4 - 0 fornecimento do objeto deste contrato nio pode sofrer descontinuidade durante todo o prazo dc
vig6ncia do mesmo.

4,5 - A eventual reprovagio do objeto desse contrato, ndo implicar6 em alteragio dos demais prazos
contratuais, nem eximiri a Contratada da aplicagio das multas contratuais a que estii sujeita.

4.6 - Os prazos do fornecimento admitem prorrogagao, a crit6rio do setor requisitante, devendo ser justificado
por escrito e previamente autorizado pelo respons6vel, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

aJ Alteragdo das especificag6es pela Administragio Municipal;
bJ Superveni6ncia de fato excepcional e imprevisivel, estranho i vontade das partes, que altcrc

fundamentalmente as condig6es de cumprimento do Edital e execugio do Contrato;
c] Interrupgio da execugio do Contrato ou diminuiqdo da quantidade de produtos e no interesse da

Administragio Municipal;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela l,ei n'

8.666/93;
e) lmpedimento de cumprimento do Edital e execugao do Contrato por fato ou ato de terceiros,

reconhecido pela Administragio Municipal em documentos contemporAneos a sua ocorrdncia;
flJ Omissio ou atraso de provid6ncias a cargo da Administragao Municipal, sem prejuizo das sangScs

legais aplic6veis aos respons6veis.

4.7 - Constatada a interrupgao do fornecimento objeto desse contrato, por motivo de forga maior, o prazo
estipulado na cliiusula 4.1 dever6 ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necess6rio ) sua retomada.

CLAUSULA QUINTA. oBRIGAEOES Do CoNTRATANTE.
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5.1 - Efetuar o pagamento nas condi96es definidas na cl5usula terceira deste Contrato.

5.2 - Atestar o fornecimento, no que tange a sua qualidade e pontualidade, observando as condig6es
estabelecidas neste contrato.

5,3 - Designar, previamente, servidor responsivel pelo acompanhamento e fiscalizagdo deste contrato.

5.4 - Comunicar de imediato A contratada as irregularidades constatadas na execugio do fornecimento, para
que a mesma possa san6-las de imediato.

cr,AusutA sExTA - oBRrcAEoEs DA CoNTRATADA.

6.1 - A Contratada obrigar-se-6 a fornecer informag6es, sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao
da Secretaria Municipal de educagio, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel
cumprimento do Contrato.

6.2 - Cabe a Contratada, permitir e facilitar d fiscalizagio do fornecimento, em qualquer dia e hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.3 - n Contratada 6 responsevel, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuEio do Contrato, nio excluindo ou reduzindo esta
rcsponsabilidade I fl scalizagdo.

6.4 - A Contratada seri respons6vel pela qualidade dos produtos que constituem o objeto deste Contrato,
inclusive com obediSncia A legisla96o pertinente em vigor.

6.5 - A Contratada compromete-se a fornecer os produtos objeto deste Contrato conforme descrito no Edital
c na proposta vencedora integrante do processo licitat6rio, que passa a tamb6m fazer parte integrante deste
Contrato, independente de transcrigao.

6.6 - Manter durante toda a execugio do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas,
todas as condigSes de habiliagdo e qualificagio exigidas na licitagio.

6.7 - A Contratada deve16 supervisionar e fiscalizar o fornecimento prestado por seus empregados.

6.8 - Caberri A CONTRATADA:

I. Executar os servigos de acordo com as especificagdes exigidas neste termo de referdncia:

Substituir o servigo nao aceito pelo C0NTRATANTE, no prazo 3 (tr6s] dias, a partir da cidncia
da rejeig6o;

ll.

III. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
servigos;

IV. Mante! durante toda a execug6o do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condig6es de habilitagSo e qualificagio exigidas na liciagio;

V. Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentagao de documentos
comprobat6rios de mudanga de enderegos, telefones, composigio societdria enderego dos
s6cios, contratos sociais e alterag6es.

CL{USULA sf TIMA . FISCAIIZAEAO.
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7.1 - O acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento e execugio deste contrato, serdo feitos pela
servidora Alcirlene Aparecida Souza dos Santos Pinto, a quem caber6 a responsabilidade de fazer cumprir,
rigorosamente, os prazos, condiq6es e disposiE6es deste contrato, bem como comunicar as autoridadcs
competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

7,2 - Fica reservada i fiscalizaglo a competdncia para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos
ou omissos neste contrato, nas normas e em fudo mais que, de qualquer forma, se relaciona direta ou
indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla defesa.

7.3 - A atuatao da Fiscalizagio em nada restringe a responsabilidade inica e integral exclusiva da Contratada,
no que concerne I execuqdo do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou

terceiros, do mesmo modo que a ocorrEncia de eventuais irregularidades na execugio do contrato nio implica
em co-responsabilidade do Conffatante.

7,4 - A Contratada deve permitir e oferecer condiE6es para a mais completa fiscalizagdo do Contratantc,
fornecendo informaE6es e propiciando o acesso i fiscalizagio dos servigos referentes ao objeto contratado,
bem como atendendo as observag6es e exigdncias apresentadas pela fiscalizagio.

CTAUSULA OITAVA. PAGAMENTO.

8.1 - A Secretaria Municipal de educagio efetuari o pagamento a licitante em at6 30 (trinta] dias corridos,
contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrigio detalhada dos servigos durante o m6s, iuntamentc
com uma c6pia das requisig6es e da apresentagdo da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita c

atestada pelo 6196o competente, vedada i antecipagio de pagamento, para cada faturamento.

8,2 - Ocorrendo erros na apresentagao do(sJ documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo[sJ ser5(do] devolvido(s) ir

contratada para corregio, ficando estabelecido que o prazo para pagamento ser6 contado a partir da data dc
apresenhgao da nova fatura, devidamente corrigida.

8.3 - A Secretaria Municipal de educagio poderi deduzir do pagamento importAncias que a qualquer ritulo
lhe forem devidos pela contratadA em decorrdncia de inadimplemento contratual ou outras dc
responsabilidade da contratada.

8.4 - 0 pagamento ser6 realizado em Conta cujos dados foram fornecidos pela Conratada, a saber: MARCELO
LEITE CARDOSO 66O37 4L7 504; Banco Bradesco -Ag6ncia:3009 Conta Corrente: 4019137-2.

8,5 - No caso de pagamento mediante dep6sito banc6rio o CNPI/MF ou CPF/MF constante do respectivo
vprocesso e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta banc6ria deverio ser coincidentes. Ressaltando-se, que nio serio

efetuados cr6ditos em contas:
a) de empresas associadas;
bl de matriz para filial;
cJ de filial para matriz;
d) de s6cio;
e) de representante;
fJ de procurador, sob qualquer condigio.

8.6 - E vedada a antecipagao de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condig6es estabelecidas ncstc
Contrato.

8.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagio qualquer obrigaEio
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8.8 - A contratada arcari com todos os custos referentes a mao
todos os encargos sociais e obrigag6es de ordem trabalhista,
qualquer natureza perdas eventuaiq despesas administrativas

-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos dc
recursos materiais, transporte, seguros dc
tributos e demais encargos necessanos a

prestaEao dos servigos objeto deste contrato. /i
afuil1, /*



8.9 - A Secretaria Municinal de educacSo noderi deduzir do napamento imnortAncias oue a oualouer titulo
lhe forem devidos pela contratada, em decorrancia de inadimplemento contratual ou outras de
rcsponsabilidade da contratada.

CL(USULA NONA. PENALIDADES.

9.1 - A empresa adjudicat6ria devere observar rigorosamente as condiqSes estabelecidas para a realizagio do
objeto contratado, sujeitando-se ls penalidades constantes no arl 7e da Lei ns L0.520 /02 e nos arts. 86 e 87
da [,ei na 8.666/93 e suas alterag6es.

9.2 - Constitui ilfcito administrativo a prdtica dos seguintes atos pelo licitante:
a) impedi4 frustrar ou fraudar o procedimento licitat6rio, mediante ajustg cornbinagio ou qualquer

outro expediente, com o intuito de obtel para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar a terceiro

o ensejo de devassi-lo;
c) afasar licitante, por meio de violdncia, grave ameaEa, fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;
dl desistir de licita!, em razao de vantagem oferecida;
ej apresentar declaragio ou qualquer o-rtro documento falso, visando ao cadastramento, I atualizagio -

cadastral ou i participagio no procedimento licitat6rio;
l) recusar-se, injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatdrio, em assinar o contrato, aceitar ou

rcfirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, exceto quanto aos
licitantes convocados na contratagao de instituigao brasileira, que detenha inquestion6vel reputagao 6dco-
profissional e nao tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou
do desenvolvimento institucional, desde que presente a relagio entre o objeto do contrato e a finalidade
precfpua da instituigao, inadmitindo o trespasse da execugio do objeto contratual a terceiros, que nao
aceitarem a contrataEao nas mesmas condig6es propostas pelo primeiro adjudicat6rio, inclusive quanto ao
prazo e pre9o;

gl cometer fraude fiscal.

9.3 - Constitui ilicito administrativo a prdtica dos seguintes atos, pelo contratado:
a) admiti4, possibilitar ou dar causa a qualquer modificagao ou ntagem, inclusive prorrogagio

conffatual, durante a execugdo do contrato celebrado com o Poder Priblico, sem autorizagao em lei, no ato
convocat6rio da licitagio ou nos respectivos instrumentos contrafuais;

b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumagdo de ilegalidade, obtendo vantagem
indevida ou se beneflciando, injustamente, das modificag6es ou prorrogag6es contratuais;

c) ensejar a sua contratagao pela Administragio, no prazo de vigdncia da suspensio do direito de licitar
ou contratar com a Administrag6o ou da declaragio de inidoneidade;

d] incorrer em inexecuqio de contrato;
e) fiauda4, em prejufzo da Administragao, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente os pregos;

vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem diverso do
contratado; alterando subst6ncia, qualidade ou quanridade da mercadoria fornecida; tornando,
injustificadamente, mais oneroso o contrato.

fl frustrar, injustificadamente, licitagao instaurada pela Administraqdo;
gl cometer fraude fiscal.

9.4 - Ao licitante/Contratada que incidir nas hip6teses elencadas no item 9.2 e 9.3, respectivamente, poderao
ser aplicadas as seguintes penalidades:

al AdvertSncia;
bJ Multa de 10%o (dez por cento) em caso de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato;
cJ Multa de 20% (vinte por centoJ por dia de atraso para o cumprimento;
dl Multa de 4070 (quarenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
e) Suspensio tempor6ria de participar de liciagao e impedimento de contratar com a Administragio

Municipal por prazo nio superior a dois anos;
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fJ Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Ptblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que seja promovida a reabilibgao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, que ser6 concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao
pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangio aplicada com base na allnea anterior.

9.5 - Antes da aplicaqio de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada sera advertida, devendo
apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias riteis.

9,6 - A advertOncia quando seguida de justificativa aceita pela Administragio nio dar6 ensejo i aplicagdo dc
outra(s) penalidade(sJ.

9,7 - A advert6ncia quando n6o seguida de justificativa ou seguida de justificativa nao aceita pela
Administragao, darii ensejo i aplicagio de uma ou mais das penalidades previstas da letra "b" a letra "d" do
item 9.4, inclusive, poder6 acarretar na rescisdo unilateral do contrato.

9.8 - A multa prevista na letra "b" poder6 ser aplicada acumulada com uma das penalidades previstas nas
letras "c" e "d" todas do item 9.4.

9.9 - Para a aplicagio das penalidades previstas serio levadas em conta a natureza e a gravidade da infragio,
._, os preluizos dela.advindos para a Administragio Prlblica e a reinciddncia na pritica do ato, sem preiuizo dc

sang6es civis e criminais cabiveis.

9.10 - A dosagem da pena e a dimensio do dano serio identificadas pela Secretaria Municipal de educagio

9.11 - As multas serio calculadas pelo valor total do Contrato.

9,72 - As multas nio tem car6ter compensat6rio e o seu pagamento nio eximird a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es cometidas.

9,13 - A Administragio Priblica se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ) contratada o valor
de qualquer multa porventura imposta em virfude do descumprimento das condig6es pactuadas.

9.14 - Serio punidos com a pena de suspensio tempor6ria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administragio os que incorrerem nos illcitos previstos nas alineas "f' e "g" do item 9.2 e nas alineas "a",

9.15 - Serio punidos com a pena de declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao,
venquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitaEao perantc

a autoridade competente para aplicar a punigio, os que incorram nos ilicitos previstos nas allneas "a" a "e" do
item 9.2 e nas alineas "b", e "d" do item 9.3.

cLiusulA DECTMA - Do REAIUSTE Do vALoR

10,1 - O prego contratado poderd ser reajustado desde que decorrido 01 (um) ano, a contar da data dc
apresentagao da proposta na licitagio, de acordo com a Lei na 70.L92 /200t.

10.2 - O reajuste do prego contratado, ap6s o prazo estipulado na cliusula supr4 levar6 em considcragio a

variagio do Indice do IGPM (indice Geral de Pregos do Mercado) acumulado nos iltimos L\(doze) meses, ou
de outro Indice que vier a substitullo. 56 ocorreri reajuste, se o prazo do contrato for superior a L2 (dozc)
meses, atendendo, assim A determinagio legal.

10,3 - A concessio do reajuste ser6 precedida de ato da autoridade competente devidamente motivado,
cabendo i Administragio da CONTRATANTE verificar se os novos pregos a serem contratados nao esteo
superiores aos cobrados por outras empresas que disponibilizam id6nticos servigos a outros 6rgios priblicos,
devendo as partes, se for o caso, rever os pregos para adequ6-los is condig6es existentes no inlcio do contrato
firmado
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10.4 - O reajuste do valor se far6 mediante solicitagio formal da parte interessada, devidamente justificado,

sc concretizando atrav6s de acordo entre as partes.

ct^6,usutA DfcIMA PRJMEIRA - ALTERAEOES C0NTRATUAIS - 0 conrrato podera ser alteradq de acordo
com o disposto no art 65 da Lei ne 8.666/93.

pARAcRAFo PRIMEIRo - A CoNTRATADA ficar6 obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es deste
contrato, acrdscimos ou supress6es nos servigos objeto do presente contrato, d,e at6 25o/o (vinte e cinco por
ccnto) do valor inicial atualizado do contrato, conforme preconiza o art. 65, S1a, da Lei Federal np 8.666/93.

PARAGRA"FO SEGUND0 - Nenhum acr6scimo ou supressdo poder6 ser realizado sem a devida
' motivagao ou exceder o limite estabelecido no parlgrafo anterior, salvo as supressdes resultantes de acordo

celebrado pelos contratantes.

CL(USUIA DECIMA SEGUNDA. RESCISAO.

12.1 - A inexecugio, total ou parcial do contrato ensejar5 a sua rescislo, com as consequdncias contratuais e

as previstas na Lei Federal n.s 8.666/93.

PAR.AGRAIO PRIMEIRO - A rescisAo poderd ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVll do art 78 da Lei Federal n.e 8.666/93.

PARTIGRAIO SEGUND0 - Quando a rescisio ocorrer com base nos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal
n.q 8.666/93, sem que haja culpa da contratadA ser6 esta lessarcido dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, na forma do $ 2a do aru 79 do mesmo diploma.

PARr(GRA"FO TERCEIRO - Os Contratantes poderSo rescindit no todo ou em parte, o presente
instrumento, mediante aviso escrito, com antecedencia minima de 30 [trinta) dias. Neste caso, a C0NTRATADA
perceberS apenas e exclusivamente o valor dos servigos efetivamente realizados at6 a data da rescisio.

CLAUSUTA DECIMA TERCEIRA. DISPOSIqOES GERAIS.

Para os casos omissos ser6 aplicada a legislagao que couber, obedecidas as disposig6es previstas na Lei ne

8.666/93 e suas alterag6es.

PARAGRAF0 PRIMEIR0 - 0 CONTRATANTE nio respondera por quaisquer compromissos assumidoi^r
pelo conrraEdo com terceiros, ainda que vinculados i execugio do presente Contrato.

PARAGRAJ'O SEGUNDO - O presente Contrato ndo poderi ser objeto de subcontratagdo, cesslo ou
transferdncia, no todo ou em parte.

PARAGRAIO TERCEIRO - Na interpretagio das disposig6es deste Contrato e integragao das omissdes,
desde que compativeis com os preceitos de Direito Ptblico, al6m da necessdria invocag5o As normas prescritas
na Lei l.'ederal n.o 8.666/93.

PARr(GRAro QUARTo - A CoNTRATADA responder, por todos os danos e preiulzos decorrentes de
paralisaE6es na execugio do objeto contratado, salvo na ocorrdncia de caso fortuito ou forga maior, sem que
haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislageo vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrdncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAF0 QUINT0 - Ap6s o 10s (d6cimo) dia de paralisagdo do obieto contratado, o
CONTRATANTE, poderl optar por uma das seguintes alternativas:

al promover a rescisao contratual, independentemente de interpelaqio judicial, respondendo a CONTRATADA
pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
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b) exigir a execugio do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao periodo total dc
atraso, respeitado o disposto na legislaqio em vigor.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE providenciar6 a publicagio resumida do CoNTRAT0 e seus
ADITAMENT0S, no Di6rio Oficial do Municipio, nos termos da legislagio vigente.

PARAGRAFO SfTIMo - Sio partes integrantes deste Contrato o Edital do Pregdo Presencial Ns 19-
2O22,bem como as Propostas de Prego da Contratada.

clAusurA DECIMA eUARTA - Do FoRo

Para dirimir as questSes oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Brumado-B4 Vara dos
Feitos da Fazenda Prlblica Municipal.

Brumado-BA, 02 setembro de 2O22.

CONTRAT CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

lrll,*)

RG:

CPF/MF:
RG:

Camllna Gulmades hbnnt8 Rlo'.

RG 15 761 31t13
cPF 045.138.37F35
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Segunda-feira
1 2 do Setembro de 2022
17-AnoX-No7101 Brumado

l)iriritr Ollcial th'
MUNTCIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRTJMADO ,'":z:;4,2:+
PREFEIIUSA OEERt lt{,&@@
Eduaa. poto Ubeior

ESTADO DA BATIIA
CNPJ .IF N* 14.105.704/1100l-33

Prs$ CeL Zcc! Leltq o" 415 - Certro
CEP: 216100-000 - BmmrdGBA

ExrRAro po coNTRATo DE PRESTACI, DE sERwcos Ne 490-2022

CoNTRATO Ns 430.2022
CONTR TANTI: ITUND0 MUNICIPAL DIi EDUCACIO
cNPl/MF: 30.612.975l0001-31
CONTR TADA: MARCELo LEITE CARDOSO 66037477504
cNPl / MF | 47.+59,244 / 0007-09
Obicto: Contratagao de empresa para prestatao de servi9os dc confec9io e reforma de uniformes
destinados aos intcgrantcs das Ijanfarras das Escolas Municipais em Tempo lntcgral.
Vlgoncia: 12 [doze) mcses.
Modalldade de Ltcita6or PREG^O PRnSEN CIAL Ne 25-2OZZ.
Valorglobal: R$ 80.870,80 (Oitenla mll, oltocentos e setenta reais e oitenta centavosl
Despesa 2B

Organograma 06.001

Funqeo/Subfungao/Prolcto 12.361.0004
Dotagao orqamcnraria 2037 - GESTIO DAS AEoF,S ADMINTS'.IRATTVAS DA StiC.DE IDUCA6O
Elemento: 3.3.90,39,00 - 0utros Scrvigos deTerceiros - Pcssoa Juidlca
Data: Brumado-B4,02 de sctembro de 2022

CERTIFICA9AO DIGITAL: OTG4MZIWMZM2MOU5RKNGNU

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


