
CONTRATO DE FORNECIMENTO NS 505-2022

pelo presente Instrumento de contrato de Fornecimento, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRUMADO, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Juridica de Direito Pfblico Interno, com sede na Praga coronel Zeca

iuite, nn. +iS, Centro, Brumado/Ba, inscrita no CNPJ sob Na. 14.105.704/0001-33, neste ato representado pclo

prefeito Municipal - EDUARDO IIMA VASCONCELOS, cadastrado no CPF/MF sob no 143'277 '696-04' portador

carreira de Identidade RG n. 04.000.130-02lssP-BA residente e domiciliado na Vila de catiboaba, casa 16,

Brumado-Ba, e do outro lado a Empresa RAUL VITOR DE SANTANA NOVAIS EIRELI, inscrita no cNPJ/MF sob

ns 77.20L.5L9/0001-30, com sede na Av. Dr. Guilherme Dias, ne 215, Bairro Centro, Brumado-BA, representada

neste ato pelo'Sr. Raul Vitor de Santana Novais, portador do RG 7748298290 SSP/BA e inscrito no CPF/MI"

sob o ne 025.32 6.665-36, doravante designada contratada, esuo justas e acertadas para celebrarem o

presente contrato, referente ao PREGAO PRESENCLAL Ns 2g'2O22, devidamente homologado pelo Prefeito

Municipal em LO/LO/2022, denrro das cldusulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBIETO:

Atender despesa com aquisigdo de rel6gios de ponto eletr6nico biom6trico destinados a SMTT, SECUII,

SEMAD, com instalagio por conta do fornecedor, conforme especificag6es e quantitativos constantes no

Termo de Referdncia em anexo, conforme especificag6es abaixo:

SUPERINTEND SNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT.
VALOR TOTAL

2.390,00

VALOR TOTAL R$ 2.390,00

SECRETARIA MUNICIPAI DE CUIIURA, ESPORTE, IIIZER E TURISMO - SECUI;I (MERCADO DE ARTES E

GINASIO DE ESPORTES ANTONIO AIVES RIBEIRO

4.780,00

VALOR TOTAL R$ 4.780,00

SECRETARIA MUNICIPAI DE ADMINISTRAqAO - STTT,INO (SEDE DA PRtrFEITURA MUNICIPAL DE

BRUMAD CE USC E CREDIBAHIA
VALOR TOTAL

PARAGRAFO 0trUCO - (DA VINCULACAOJ - 0 presente Contrato vincula-se is determinag6es da Lci n0

LO.SZ1 /OZ e 8.666/93 e suas alterag6es e-ao Processo Administrativo ns 75512022 de !9/08/2022' cula

licitagdo foi realizada na modalidade PREGAO PRESENCIAL Ne 29'2022 de t6/O9 /2022, tipo Menor Preqo

Global, com observancia dos dispositivos contidos na Lei ns L0.520 /02, que integra ao presente contrato,

independentemente de transcriEao.

CLAUSULA SEGIJNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas decorrentes do presente contrato correrSo por

conta da seguinte Dotagao Orqament6ria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

02.004.26.182.000S.2005.4.4.90.52.00 [Fonre 1.500.000/Despesa 41J- GESTAo DA SUPERINTENDENCIA D]i

TRANSTTo E TRANSPORTE - SMTT (R$ 2.390,00)

il
t;\

OTDE. VALOR UNIT.UNID.ITEM DESCRTCAO

2.390,00UND 1RELoGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO,

HOMOLOGADO PELO MTP.1

VAI,OR TOTA-LOTDE. VALOR UNIT.UNID.DESCRTqAOITEM

2.390,002UND7
netffi pl pottro ELETRoNICo BIoM6TRICo,
HOMOLOGADO PELO MTP.

VALOR UNIT.UNID. QTDE.DESCRICiOITEM

UND1 2.390,00 7.170,00

R$ 14.340,00
R$ 7.170,00

CO,REL CIO DE PONTO ELETR NICO BIOM

HOMOLOGADO PELO MTP.
VALOR TOTAL

VALOR TOTAI GERAI

+
118



02.00s.04.722.0002.2006.4.4s0.s2 gg- _g:1,-" - 1500.000/Despesa 64) - cEsrAo DAs AgoESADMrNrsrRATrvas no vulrrrclplo (R$ 7.170,00)
02.009.t3.392.0008.2023.4-4.eo.s?.gg tl"r* r3oo.ooo7Derpesa 259) - cESTAo DAS AEOES DA SEC.CULTURA, ESPORTE E LAZER (R$ 2.390,00J

02'009'27.872.0008.2025.4.4.90.52.00 [Fonte 1500.000/Despesa 280] -cESTAo DAs AEOES DESp6RTIVA5
IR$ 2.390,00J

CT.TIUSUIA TTNCEIRA. VAIOR DO CONTRATO.

3'1 - o valor do presente contrato 6 de R$ 14.340,00 (catorze mil e trezentos e quarenta reaisl, referente
ao valor global, inclusos todos os.custos para a realizigio do fornecimento, aunt i 

"iur, 
or encargos sociais,

impostos, taxas, seguros obrigat6rios, transportes, embalagens, licenEas, du"p"rr" de'frete, d.espesas com
funcion6rios, e todas as demais despesas necessdrias para irealizagio ao ob;eto licitado, o pagamento ser,
feito mediante notas fiscais devidamente preenchidas.

CLAUSIJIA QUARTA - VIGENCI.A E CoNDICoEs DE ExEcUE.A,o Do CoNTRATo

4.1-- O prazo de vigancia do contrato, a contar da data da sua assinatura, serd de 12 (doze) meses, respeitadas
as determinag6es do art 57 da Leirre 8.666/93 com suas alterag6es.

4.2 - A entrega dos equipamentos deverd ser efetuada no local indicado pelo Setor de Compras, em at6 S(cinco) dias do recebimento do pedido, com validade nio inferior a lZ (doze) mese& mediante
confer6ncia obrigat6ria pelo setor responsdvel.

1' 4.3- 0s equipamentos serao instalados na Superintend6ncia Municipal de Transito e Transportes -SMTI sede da Prefeitura Municipal de Brumado, centro Judicierio de Soiugio consensual de conflitos -
CEJUSC, CrediBahia, Mercado 9". Allg., Gindsio de Esportes Ant6nio Alves Ribeiro, Hospital Municipal
Professor Magalhdes Neto, Unidades Bdsicas de Sa(de Altino Elizeu de Souza, Dr. Arlinio Magno Stanchi, br.
Fernando Luiz congalves Trindade, Dr. Newton Alves de Castro, Dr. Paulo oliveira Vargas, Ivaneide das Neves
Santos Teixeira, Joaquim de Castro Donato, ]uvencio de Souza Lim4 Keila Franciole Lima Alves Teixeir4
Leobino ios6 de Souz4 Liziane dos Santos Alves, Marcionllio Rodrigues dos Santos, Raimundo Fernandes,
Rubem Alves Teixeira, Sinval Neves e Wilson Tibo, Farmdcia B6sica, Cenro de Atengeo psicossocial - CAps I,
SAMU 192, centro de Especialidades odontol6gicas - cEO, Laborat6rio central - LacsN, policlinica Manoel
I"ernandes dos Santos, Central de Marcagao, Central dos Conselhos, CREAS Chico Xaviel CRAS Ester Trindade
Scrra, Irma Dulce e Yolanda Pires, Casa do Bolsa Famflia, Escolas Municipais Am6r ico Zizico Nascimento, Ana
Rodriga Teixeira, Ant6nio Carlos Magalhies, Armida Maria Azevedo, Ayrton Viana Silva, Centro Integrado de
Educagio Maria S6nia Meira Gomes e Professor Sri Teles, Centro Municipal de Educagdo Agamenon Santana,
clarice Morais, Clemente Gomes, Elcio ]os6 Trigueiro, Emerson Kaud dos Santos Souz4 Eny Novais Mafta,
Idalina Azevedo Lobo, loselita Meira de Carvalho, Leonel Rosendo da Silva, Manoel Fernandes dos Santos,
Maria das Graqas Assis Correia, Maria Iranilde Lobo, Miguel Mirante, Miriam Azevedo Gondim Meira, Nice
Prlblio da Silva Leitg oscarlina oliveira Silva, Roberto santos, santa Rlta de ciissia, scheilla Barreto spinola
Costa e Zilda Neves e Creches Municipais Alisson Patrick Saraiva de Jesus, Cristiane Caires de Souz4 Irmios
Ricardo los6 e Daniel Carlos Machado de Souza, Jardim de Inflncia, Mariany Vit6ria pereira Santos, Natanael
Ribeiro Teixeira e Pequeno Polegar e Ndcleo de Atendimento Especializado da Rede Municipal de Educagio
Luzia Aparecida Rocha Carlos.

4.4-- o fornecimento do objeto deste contrato n&o pode sofoer descontinuidade durante todo o prazo de
vigdncia do mesmo.

4.5 - A eventual reprovagio do objeto desse contrato, nio implicar6 em alteragao dos demais prazos
contratuais, nem eximir6 a contratada da aplicagio das multas contratuais a que estisujeita.

4.6 - Os prazos do fornecimento admitem prorrogagao, a crit6rio do setor requisitantg devendo serjustificado
por escrito e previamente autorizado pelo respons6vel, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:
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a) Alteragao das especificag6es pela Administragio Municipal;
bJ Superveniencia de fato excepcional e imprevisfvel, estranho ) vontade das partes, que altere

fundamentalmente as condig6es de cumprimento do Edital e execugio do Conffato;
c) Interrupgdo da execugio do Contrato ou diminuigio da quantidade de produtos e no interesse da

Administragdo Municipal;
dJ Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos Iimites permitidos pela Lei nq

8.666/93;
eJ Impedimento de cumprimento do Edital e execugio do Contrato por fato ou ato de terceiros,

reconhecido pela Administragio Municipal em documentos contemporAneos a sua ocorrencia;
fJ Omissio ou atraso de provid6ncias a cargo da Administraqio Municipal, sem prejuizo das sang6es

legais aplic6veis aos responsiveis.

4.7 - Constatada a interrupgao do fornecimento objeto desse contrato, por motivo de forga maior, o prazo

estipulado na cl5usula 4.1 dever6 ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necess5rio I sua retomada.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE.

5.1 - Efetuar o pagamento nas condiE6es definidas na cl6usula terceira deste Contrato.

5.2 - Atestar o recebimento dos equipamentos contratados, no que tange a sua qualidade e pontualidade,
observando as condig6es estabelecidas neste contrato, rejeitando-os caso nio esteiam de acordo com as

especificagdes trazidas no Termo de Refer6ncia.

5.3 - Designar, previamente, servidor respons6vel pelo acompanhamento e fiscalizagdo deste contrato.

5.4 - Comunicar de imediato i contratada as irregularidades constatadas no fornecimento, para que a mesma

possa san6-las de imediato.

5.5 - Prestar informagoes e esclarecimentos pertinentes e necesserios que venham a ser solicitados pelo

representante da C0NTRATADA

CLAUSUTA SEXTA - OBRIGAqOES DA CONTRATADA,

6.1 - A Contratada obrigar-se-6 a fornecer informag6es, sempre em regime de entendimento com a fiscalizagio
da Prefeitura Municipal de Brumado/ e entidades participantes. dispondo esta de amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

,._, 6,2 - Cabe A Contratada, permitir e facilitar I fiscalizagio do fornecimento, em qualquer dia e hora, devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados'

6.3 - A Contratada 6 respons6vel, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugeo do Contrato, nio excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade ) fi scalizagio.

6,4 - A Contratada serd responsivel pela qualidade dos produtos que constituem o objeto do Contrato,
inclusive com obedi6ncia ) legislagio pertinente em vigor.

6.5 - A Contratada compromete-se a fornecer os equipamentos objeto do Contrato conforme descrito no Edital

e na proposta vencedora integrante do processo licitat6rio, que passa a tamb6m fazer parte integrante do

Contrato, independente de transcrigio.

6.6 - Manter durante toda a execuglo do ConEato, em compatibilidade com as obrigagoes por ela assumidas,

todas as condiE6es de habilibgao e qualificagio exigidas na licitagio.
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6.7 - Substituir os equipamentos nao aceitos pelo CONTRATANTE, n o prazo 24 [vinte e quatro; horas, a partir
da ci6ncia da rejeigdo;

6.8 - Comunicar ao C0NTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do fornecimento
dos equipamentos;

5.9- Mantex, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas as
condig6es de habilitagio e qualificagio exigidas na licitagao;

6.10-Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentag6o de documentos comprobat6rios de
mudanga de endereEos, telefones, composigao societdria, enderego dos s6cios, contratos sociai; e alteragdes;

6'11-lnstalar os equipamentos, nos locais especificados no item 4.3, sendo respons6vel pelos t6cnicoq
transportg materiais e ferramentas necessdrias d instalagaoj

6,72-Realizar testes com a finalidade de verificar as condig6es e operacionalidade dos equipamentos e/ou
sistema com a presenga do Respons6vel T6cnico do Departanlento de Tecnologia da Informagio do Municipio;

6'13-O 6nus pela corregao de defeitos apresentados pelos equipamentos, bem como pela sua substituigao,

6.14-Os encargos e 6nus decorrentes no fornecimento dos equipamentos, sejam por agio ou omissio, maior
ou menor grau, de forma direta ou indireta, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive os 6nus
advindos da relagio de trabalho e obrigagdes fiscais;

6.15-Prestar esclarecimentos e atender a reclamag6es que possam surgir durante a execugao do contrato;

cL(usuLA sErrMA - FrscALrzAqAo.

7.1 - O acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento e execugao deste contrato, serio feitos pelo
servidor PAULO MARCOS CHAVES CARVALHO, a quem caber6 a responsabilidade de fazer cumprir,
rigorosamente, os prazos, condiq6es e disposig6es deste contrato, bem como comunicar as autoridades
competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

7.2 - Fica reservada i fiscalizagio a compet6ncia para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos
ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais quq de qualquer forma, se relaciona direta ou
indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla defesa.

7.3 - A atuagao da Fiscaliza96o em nada resrringe a responsabilidade fnica e integral exclusiva da Contratada,
no que concerne A execuglo do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou
terceiros, do mesmo modo que a ocorrancia de eventuais irregularidades na execugio do contrato nao implica
em co-responsabilidade do Contratante.

7'4 - A Contratada deve permitir e oferecer condig6es para a mais completa fiscalizagio do Contratante,
fornecendo informat6es e propiciando o acesso ) fiscalizagio do fornecimento referente a; objeto contratado,
bem como atendendo as observagSes e exigdncias apresentadas pela fiscalizagio.

CLAUSUIA OITAVA . PAGAMENTO.

8.1 - A Prefeitura Municipal de Brumado efetuara o pagamento d licitante em atd 30 (trintal dias corridos,
contados da efetiva entrega da farura contendo a descrigao detalhada dos produtos e da ipresentagio da Nota
Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo 619!o competente, vedadi i antecipagio de
pagamento, para cada faturamento.

8.2 - ocorrendo erros na apresentagao do(sl documento(s) fiscal(isJ, o[sJ mesmo(s] ser{[io) devolvido(s] ]
contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sere contado i partir da dati de
apresenhgao da nova fatura, devidamente corrigida.
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8.3 - A Prefeitura Municipal de Brumado poderf deduzir do pagamento import6ncias que a qualquer drulo
lhe forem devidos pela contratada, em decorr6ncia de inadimplemento contratual ou outras dc
responsabilidade da contratada.

8.4 - 0 pagamento ser6 realizado em Conta cu)os dados foram fornecidos pela Contratada, a saber: Banco do
Brasil; AgSncia: 730-7, Conta Corrente: 54062-5,

8.5 - No caso de pagamento mediante dep6sito bancirio o CNPI/MF ou CPF/MF constante do respectivo
processo e o CNPI/MF ou CPF/MF da conta banciria deverio ser coincidentes. Ressaltando-se, que nio serio
efetuados cr6ditos em contas:

a] de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
cJ de filial para matriz;
dl de s6cio;
eJ de representante;
fl de procurador, sob qualquer condiqio.

8.6 - li vedada a antecipagao de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condigSes estabelecidas neste
Contrato.

8,7 - Nenhum pagamento ser6 efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagio qualquer obrigagio
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8.8 - A contratada arcari com todos os custos referentes ) mio-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de
todos os encargos sociais e obrigag6es de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de
qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necesslrios |r

prestagio dos servigos objeto deste contrato.

8.9 - A Prefeitura Municipal de Brumado poderS deduzir do pagamento importAncias que a qualquer titulo
lhe forem devidos pela contratada em decorr6ncia de inadimplemento contratual ou outras de
responsabilidade da contratada.

CLI.USULA NONA . PENALIDADES.

9.1 - A empresa adjudicatiria deverA observar rigorosamente as condigSes estabelecidas para a realizagdo do
objeto contratado, sujeitando-se ls penalidades constantes no arL 7s da Lei ns 70.520/02 e nos arts. 86 e 87
da Lei ne 8.666/93 e suas alteragOes.

9.2 - Constitui ilicito administrativo a prdtica dos seguintes atos pelo licitante:
aJ impedi4 frustrar ou fraudar o procedimento licitat6rio, mediante ajuste, combinagio ou qualquer

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

o ensejo de de ssA-lo;
cJ afastar licitantq por meio de viol6ncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;
dJ desistir de licitat em razao de vantagem oferecida;
e) apresentar declaragio ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, i atualizagio

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

rerirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, exceto quanto aos
licitantes convocados na contrahgao de instituigio brasileira, que detenha inquestionlvel reputagio 6tico-
profissional e nao tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou
do desenvoMmento institucional, desde que presente a relagio entre o ob,eto do contrato e a finalidadc
preclpua da instituigSo, inadmitindo o trespasse da execugio do objeto contratual a terceiros, que neo

5t8



aceitarem a contrahEao nas mesmas condigoes propostas pelo pdmeiro adjudicatirio, inclusive quanto ao
prazo e prego;

gJ cometer fraude fiscal.

9.3 - Constitui ilfcito administrativo a pratica dos seguintes atos, pelo eg!!@tada:
aJ admiti[ possibilitar ou dar causa a qualquer modificaEdo ou vantagem, inclusive prorrogaqio

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

b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumagio de ilegalidade, obtendo vantagem
indevida ou se beneficiando, injusfamente, das modificagSes ou prorrogag6es contratuais;

cJ ensejar a sua contratagio pela Administratao, no prazo de vig6ncia da suspensao do direito de licitar
ou contratar com a Administragao ou da declaraEdo de inidoneidade;

d) incorrer em inexecuEao de contrato;
e) frauda4 em prejuizo da Administragao, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente os pregos;

vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; engegando bem diveiso'do
contratadoi alterando substAncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando,
injustificadamente, mais oneroso o contrato.

f) frustrax, injustificadamente, licitagao instaurada pela AdminisEagio;
gJ cometer fraude fiscal.

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

a) Adverttncia;
bJ Multa de 10% (dez por centoJ em caso de recusa do adjudicatirio em firmar o contrato;
cJ Multa de 20%o (vinte por centol por dia de atraso para o cumprimento;
dl Multa de 40% [quarenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
eJ Suspensao tempor6ria de participar de licitagSo e impedimento de contratar com a Administragio

Municipal por prazo nio superior a dois anos;
fJ Declaragio de inidoneidade para licitar ou conrratar com a Administragio Pdblica enquanto

pcrdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 quc seja promovida a reabilitagio perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, que seri concedida sempre que o contratado ressarcir a Administrigdo
pelos preiulzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangio aplicada com base na allnea anterior.

9.5 - Antes da aplicagio de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada ser6 advertida, devendo
apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias riteis.

9.6 - A advert6ncia quando seguida de justificativa aceita pela Administragio nio dari ensejo i aplicagio de
outra[sJ penalidade(s].
9,7 - A advert8ncia quando nio seguida de justificativa ou seguida de justificativa nio aceita pela
AdministraEao, dari ensejo I aplicagSo de uma ou mais das penalidades previstas da letra "b" a letra "d" do
item 9.4, inclusive, poder6 acarretar na rescisio unilateral do contrato.

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

9.9 - Para a aplicagao das penalidades previstas serio levadas em conta a natureza e a gravidade da infta96o,
os prejuizos dela advindos para a Adminisffagdo Priblica e a reinciddncia na pr6tica do ato, sem prejuizo de
sangdes civis e criminais cabiveis.

9'10 - A dosagem da pena e a dimensdo do dano serio identificadas pela Secretaria Municipal de Saride.

9.11 - As multas ser6o calculadas pelo valor total do Contrato.

9.72 ' As multas nio tem careter compensat6rio e o seu pagamento ndo eximird a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
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9.13 - A Adminisragio Prlblica se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ) contratada o valor
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condiqdes pactuadas.

9.14 - Serio punidos com a pena de suspensio temporSria do direito de licitar e impedimento de confraEr
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 Administragio,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagio perante
a autoridade competente para aplicar a punigSo, os que incorram nos ilicitos previstos nas alineas "a" a "e" do

CLAUSUU DTCIMA - Do REAJUSTE Do vALoR

10.1 - O rea,uste seri feito com base no fndice do INPC findice Nacional de Pregos ao Consumidor]
acumulado nos riltimos 12(dozeJ meses ou outro que legalmente lhe venha a substituir, e na falta deste, em
car6ter excepcional, ser6 admitida a adogao de fndices gerais de pregos. 56 ocorrere reajustg se o prazo do
contrato for supertor a L2 (dozeJ meses, atendendo, assim ) determinagdo legal.

LO,Z - A concessio do reaiuste ser6 precedida de ato da autoridade competente devidamente
motivado, cabendo i Administragio da CONTRATANTE verificar se os novos pregos a serem contratados neo
estao superiores aos cobrados por outras empresas que disponibilizam idonticos servigos a outros 6rgaos
priblicos, devendo as partes, se for o caso, rever os preEos para adequ5-los is condig6es existentes no inicio
do contrato firmado.

10,3 - O reajuste do valor se fard mediante solicitagio formal da parte interessada, devidamentc

,ustificado, se concretizando atrav6s de acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - AITERAGoES CoNTRATUAIS - o contrato podera ser alterado, de acordo
com o disposto no art. 65 da Lei n0 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CoNTRATADA ficar6 obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es deste
contrato, acr6scimos ou supress6es nos servigos objeto do presente contrato, de at6 250/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme preconiza o art.65,51e, da Lei Federal na 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUND0 - Nenhum acr6scimo ou supressdo poder6 ser realizado sem a devida

\-, motivageo ou exceder o Iimite estabelecido no parrigrafo anterior, salvo as supressdes resultantes de acordo
celebrado pelos contratantes.

CL(USULA DECIMA SEGUNDA - Rf,SCISAO.

12.1 - A inexecuEao, total ou parcial do contrato enseiara a sua rescisao, com as consequencias contratuais e

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

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisio poder6 ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art 78 da Lei Federal n.a 8.666/93.

PARAGRAFo SEGUNDO - Quando a rescisdo ocorrer com base nos Xll a XVII do arL 78 da Lei Federal
n.s 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serA esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, na forma do S 2s do art 79 do mesmo diploma.

PARAGRAIO TERCEIRO - Os Contratantes poderio rescindi! no todo ou em parte, o presente

instrumento, mediante aviso escrito, com antecedAncia mlnima de 30 [trinta] dias. Neste caso, a C0NTRATAIIA
perceberd apenas e exclusivamente o valor dos servigos efetivamente realizados at6 a data da rescisao.
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cLAusuLA DfcIMA TERCEIRA- DIsPosIqoEs cERAIs. - Para os casos omissos ser6 aplicada a legislagio
que couber, obedecidas as disposiE6es previstas na Lei ne 8.666/93 e suas alterag6es.

PARAGRAFo PRIMEIRo - O CoNTRATANTE nao responderS por quaisquer compromissos assumidos
pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados i execuqio do presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato nio poder6 ser objeto de subcontratagao, cessao ou
transferancia, no todo ou em parte.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretagao das disposig6es deste Contrato e integragio das omiss6es,
desde que compativeis com os preceitos de Direito Priblico, al6m da necessdria invocagio As normas prescritas
na Lei Federal n.s 8.666/93.

PARAGRAF0 QUARTO - A CoNTRATADA responder{ por todos os danos e prejulzos decorrentes de
paralisag6es na execugio do objeto contratado, salvo na ocorrancia de caso fortuito ou forga maior, sem que
haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislagio vigente, quando comunicado ao C0NTRATANTE
no prazo de 48 (quarenta e oitol horas da ocorrdncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - Ap6s o 100 (d6cimol dia de paralisagao do obleto contratado, o -
CONTRATANTE, poderd optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisao contratual, independentemente de interpelaqio iudicial, respondendo a CONTRATADA
pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
b) exigir a execugio do Contrato, sem prejulzos da cobranEa de multa correspondente ao perlodo total de
atraso, respeitado o disposto na legislagio em vigor.

PAR.6,GRAFO SEXTO - O CoNTRATANTE providenciar6 a publicaqio resumida do CONTRATO e seus
ADI'IAMENTOS, no Di6rio Oficial do Municipio, nos termos da legislagao vigente.

PARAGRAFO SfTIMo - Sao partes integrantes deste Contrato o Edital do Pregio presencial Ns 29-
2O22,bem como as Propostas de Prego da Contratada.

CLIUSULA DrCIMA QUARTA - DO FORO - Para dirimir as quest6es oriundas deste Contrato, fica eleito o
I.'oro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Priblica Municipal.

Brum 0 de outubro de 2022.
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Terqa-foira
18 de Outubro do 2022
2-AnoX-N"7224

Brumado
DiAlio Ollcial tlt'
HUilTCIPflO

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 4).itR
PFEFEIIURA DE

ESTADO DA BAHIA
CNPJA4F N' 14.105.704/0001-33

Prsfs Cel. Zeca L3ltq r" 415 - Ccntro
CEP: 4610(H100 - Brumado-BA

BmuNSA@@
Educ pord Ube ot

ExtRATo Do coNTRATo DE PREflIAPA0 DE sERwcos Ne 505'2022

cot{TRATO N! 505-2022
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO, ESTADO DA BAHIA

cNPf /MF: 14.105.704 / 0007'33
coulnaraoar RauL vlroR DE SANTANA NovAls EIRELI

cNPt/MF: 17.201.519/0001'30
obleto: Atender despesa com aquisigao de rel6gios de ponto eletronico biometrlco desdnados )
SV-ff, SfCUlf, SgVAD, com instalag5o por conta do fornecedor'

vlsCncla: 12 [doze) meses.

Mod"lld"du d" LI"ttagao: PREGAO PRESENCIAL N'29-2022'
Valor global: R$ 14.340,00 [Catorz e mil e trezentos e quarenta reais)

ozio[.za.laz.ooos,zoos.+.i.so.sz.o0 (Fonte t.ioo.oooTnttp"t' 47)- GEsrAo DA

supERTNTENDENCIA DE TRANslro E TRANSPoRTE - sM'lr IR$ 2'390,00)

02.005.04.722.0002,2006,4.4.90.s2.00 iFonte r500.000/Despesa 64) - GESTAO DAS AqoES

ADMINISTRATMS DO MUNICiPtO (R$ 7.170,00)

OZOOS.T:.:SZ.OOOe .2023.4.4.90.52,00 (Fonte 1500.000/Despesa 259) - GESTAO DAS AqoES DA

sEc. CULTURA, ESPORTE E LAZER (R$ 2.390,00)

o2.oog,27.B12.ooo8,zozs,+.qso,sz.oo- (ionie'1500.0 oo/Despesa 280J -GEsTAo DAs AEoES

DESPORTMS (R$ 2.390,00)
DATA: BRUMADO.BA,lO DEOUTUBRO D[ 2022

CERTIFICAQAO DIGITAL: RUFDQZM5NJK2MDG3NKM2NZ

Fsta edicao encontra-se no site oficial deste ente'


