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Contrato N° 086/2020

O MUNICIPIO DE NAZARE, pessoa juridica de direito publico 
interne, inscrito no CNPJ sob o n0 13.797.188/0001-92, 
sediado na Praga ALEXANDRE BITTENCOURT, 07 - Centro, 
CEP: 44.400- 000 NAZARE/BA, neste ato representado pela 
Sra. Prefeita, Eunice Soares Barreto Peixoto, Brasileira, casada, 
doravante denominada CONTRATANTE, e, do outro lado, 
AGUIA IMPRESSOES LTDA ME,
02.978.535/0001-67, Localizado a Av, d. Pedro II, Conceigao - 
Nazare - BAHIA, representado por Diane Izabel de Lima, 
PORTADOR RG 04770275633 SSP/BA CPF 510.378.315-00, 
denominada, simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente 
Contrato, decorrente da ratificagao, Dispensa Eletronica de 
Licitagao n.° 003/2020, sujeitando-se os contratantes a Lei 
Federal n.° Lei 8.666/93 (com suas modificagoes), e as 
seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.

inscrito no CNPJ

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tern como objeto: Contratagao de empresa para fornecimento de kit de 
higienizagao das maos e EPI com o objetivo de medidas preventivas para combate e controle 
COVID-19

§1°. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou 
supressoes que se fizerem no objeto, de ate 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma 
dos Slo do art. 65 da Lei federal n° 8.666/93.

§2°. As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.

§3°. E vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da Contratada com outrem, a 
cessao ou transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporagao da 
Contratada, nao se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por 
aquela com terceiros.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREQOS E VALOR DO CONTRATO

O Contratante pagara a Contratada os pregos especificados na Proposta anexa a este instrumento, 
o qual relaciona, por item, e as respectivas unidades de medidas, quantitativos, pregos unitarios e 
totais de cada item e o prego global total.

§ 1°.0 valor global da contratagao do objeto descrito na Clausula Primeira sera de R$ 28.600,00 
(vinte e oito mil e seiscentos reais), a fim de que produza os seus juridicos e legais efeitos.

§ 2°.0 valor a ser pago a Contratada correspondera ao somatorio dos pregos totais de cada item, 
onde o prego total de cada item deve corresponder ao prego unitario do respectivo item multiplicado 
pela quantidade que for efetivamente entregue e devidamente confirmada pela Fiscalizagao do 
Contratante.

§ 3°. Nos pregos contratados estao incluidos todos os custos com material de consume, salaries, 
encargos
empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciagao, alugueis, 
administragao, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigagoes.
CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE ENTREGA

sociais, previdenciarios e trabalhistas, transporte de qualquer natureza, materials

O prazo de entrega dos materials, a contar da data assinatura do contrato e de 03 (tres) dias uteis 
contados do Recebimento da Autorizagao de Fornecimento, admitindo-se a sua prorrogagao nos 
termos dos art. 57 §§ 1° e 2° da Lei federal n° 8.666/93. /)

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA L
7/
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As despesas para o pagamento do Contrato correrao por conta dos recursos da Dotagao 
Orgamentaria a seguir especificada:

UNIDADE PRO JETO / ATIV1DADE ELEMENTO DE 
DESPESA

FONTE

60001/60002 2064/2098/2067/5507 3.3.90.30.00 14

Paragrafo Unico - A despesa para o exercicio subsequente, quando for o caso, sera alocada a 
dotagao orgamentaria prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Orgaos 
Interessados da Prefeitura Municipal pela Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA QUINTA - MANUTENQAO DAS CONDIQdES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E 
revisAo

Os pregos sao fixes e irreajustaveis durante o transcurso do prazo ate 60 DIAS da data de 
apresentagao da proposta, apos o que a concessao de reajustamento sera feita mediante a 
aplicagao do INPC/IBGE.

§l°.Os pregos sao fixos e irreajustaveis durante o transcurso do prazo da data de apresentagao da 
proposta, apos o que a concessao de reajustamento sera feita mediante a aplicagao do Indice de 
Pregos ao Consumidor Ample (IPC-A)/IBGE, em atendimento as determinagoes da Lei 9.069 de 
29/06/95 e Lei 10.192 de 14/02/01.

§2°. A revisao de pregos dependera de requerimento do interessado quando visar recompor o prego 
que se tornou insuficiente, instruido com a documentagao que comprove o desequilibrio 
economico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela propria administragao quando 
colimar recompor o prego que se tornou excessive.

§3°.Em consonancia com o art. 5° combinado com a alinea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei Federal 
n° 8.666/93, os pagamentos devidos a contratada serao efetuados atraves de ordem bancaria ou 
credit© em conta corrente, no prazo nao superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificagao 
do adimplemento de cada parcela.

CLAUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO

O inicio para entrega dos materiais sera imediatamente apos o recebimento da Autorizagao de 
Fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento ate o 
termino da quantidade adquirida ou ate 18/06/2020

§ 1°. A CONTRATADA fornecera os produtos mediante a apresentagao da “Autorizagao de 
Fornecimento”, devidamente preenchida, datada e assinada por funcionario autorizado, conforme 
modelo previamente apresentado pela Contratante e acordado pelas partes.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA

O presente contrato vigorara da sua assinatura ate a entrega total dos produtos adquiridos ou ate 
06 MESES, o que ocorrer primeiro.

Paragrafo Unico -A publicagao resumida do instrumento deste contrato ou de seus aditamentos na 
Imprensa Oficial, que e condigao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela 
Contratante ate o quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo e 
vinte dias daquela data.

clAusula oitava - DAS obrigaqOes do contratante

Cabe ao Contratante:
I - prestar as informagoes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante da CONTRATADA;

solicitar a troca dos produtos que nao atenderem as especificagoes do objeto contratado;II -

solicitar o fornecimento dos produtos constantes do objeto deste contrato mediante aIII -
expedigao de autorizagao de fornecimento;
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IV -
fornecimento, fixando prazo para sua corregao.

notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrencia de eventuais falhas ou imperfeigoes no

V - designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato, 
nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

VI -
autorizagdes para guia de fornecimento.

fornecer a CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsaveis por liberar

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQ&ES DA CONTRATADA

Cabe a CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigagoes:

I - fornecer os materials de acordo com as especificagoes tecnicas previstas em conformidade com o 
padrao de identidade e qualidade estabelecido na legislagao pertinente;

fornecer os materiais licitados nos locals determinados, nos dias e nos turnos e horarios de 
expediente do orgao da Administragao Publica;
III -

II -

promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais licitados;

IV -
condigoes de higiene e de modo que assegure a integridade e a qualidade dos produtos;

transportar os materiais licitados conforme determinam as normas vigentes, em perfeitas

entregar os produtos acompanhados da documentagao necessaria;V -

cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados;VI -

VII - providenciar a imediata corregao das irregularidades apontadas pelo Contratante;

VIII - garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer deterioragao;

trocar, as suas expensas, o produto que vier a ser recusado pelo Contratante, no prazoIX -
estabelecido neste contrato;

manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, diregao e mao-de-obra para 
execugao completa e eficiente do contrato.
X-

garantir que todo material licitado seja entregue com celeridade ao CONTRATANTE, no 
enderego por este indicado;
XII - comunicar a Administragao do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar 
os esclarecimentos solicitados;

XI -

XIII - credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representa-la sempre que for necessario, 
prestando os esclarecimentos e atendendo as reclamagoes que por ventura surgirem durante a 
execugao do contrato;

XIV - fornecer aos empregados envolvidos no cumprimento do Contrato todos os Equipamentos de 
Protegao Individual - EPI, exigidos pela Secretaria de Seguranga e Medicina do Trabalho - SSMT do 
MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

XV - observar e adotar todas as normas de seguranga e prevengao a incendio, recomendadas por
Lei.
§ 1° - A CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:

I - todos os encargos previdenciarios e obrigagoes sociais previstos na legislagao social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca propria, vez que os seus empregados nao 
manterao nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

todas as providencias e obrigagoes estabelecidas na legislagao especifica de acidentes de 
trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem vitimas os seus empregados durante a execugao 
deste contrato, bem como todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais licitados, 
tais como-. salaries, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuigoes, indenizagoes, vales- 
transporte, vales-refeigao, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;

II -
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todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugaoIII -
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou continencia;

IV - encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagao.

§ 2° - A inadimplencia da CONTRATADA, com referenda aos encargos estabelecidos no item 
anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administragao do CONTRATANTE, 
nem pode onerar o objeto deste contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente 
a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

§ 3° - Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

I - a contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a 
vigencia deste contrato;

a veiculagao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver previa autorizagao daII -
Administragao do CONTRATANTE;

a subcontratagao de outra empresa para a execugao do objeto deste contrato.Ill -

CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO

Competira ao Contratante proceder ao acompanhamento da execugao do contrato, ficando 
esclarecido que a agao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagao do Contratante nao eximira a 
CONTRATADA de total responsabilidade na execugao do contrato.

§1°. O recebimento do objeto se dara segundo o disposto no art. 73 da Lei federal n° 8.666/93, 
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisorio sem qualquer 
manifestagao do orgao ou entidade Contratante, considerar-se-a definitivamente aceito pela 
Administragao o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

§2°. O recebimento definitivo de obras, compras ou servigos, cujo valor do objeto seja 
superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, devera ser confiado a uma 
comissao de, no minimo, 03 (tres) membros.

§3°. Durante a vigencia deste contrato, o cumprimento do objeto sera acompanhada e fiscalizada 
pelo (a) titular da Secretaria Municipal deste municipio, pelo orgao de Controle Interne do Poder 
Executive.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA LIQUIDA^AO E DO PAGAMENTO

Em consonancia com o art. 5° combinado com a alinea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei federal n° 
8.666/93, os pagamentos devidos a contratada serao efetuados atraves de ordem bancaria ou 
credito em conta corrente, no prazo nao superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificagao 
do adimplemento de cada parcela.

§1°. As situagbes indicadas na legislagao especifica sujeitar-se-ao a emissao de nota fiscal 
eletronica.

§2°. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, o prazo fluira a partir de sua 
regularizagao por parte da CONTRATADA.

§3°. A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso de mora, sera 
calculada considerando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo 
com a variagao do INPC do IBGE pro rata tempore.

§ 4°. A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento 
do mes anterior, em 2 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal, 
para fins de liquidagao e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovagoes:

a) regularidade junto ao INSS-CND;

b) regularidade junto ao FGTS-CRF;
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§ 5°.A nota fiscal/fatxira emitida devera center as seguintes informa?6es:

a) total de produtos fornecidos;

§ 6°. A nota fiscal/fatura nao devera conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da 
opera<jao Final apresentar 3 (tres) casas decimals ou mais, deverao ser eliminadas as casas 
decimals a partir da terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras 
casas decimals. Essa opera^ao devera ser efetuada no valor final por tipo de produto.

§ 7°.Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada na pendencia de qualquer uma das situagoes 
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteragao de pregos ou compensagao financeira:

a) atestagao de conformidade do fornecimento;

b) comprovagao de regularidade junto a Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Servigo (CRF).

#

§ 8°.Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, a 
nota fiscal/fatura sera devolvida a Contratada pela Fiscalizagao e o pagamento ficara pendente, ate 
que a mesma providencie as medidas saneadoras.

§ 9°.0 Contratante nao fica obrigado a adquirir os materials licitados na totalidade do valor e das 
quantidades estimados para a contratagao, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento 
efetivamente prestado.

§ 10. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizagoes devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.

§11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos pelo 
Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota 
fiscal/fatura, a serem incluidos na fatura do mes seguinte ao da ocorrencia, sao calculados por 
meio da aplicagao da seguinte formula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

6/100iI = 1 = I * 0,00016438365 365

Onde I ~ taxa percentual anual no valor de 6%.

CLAUSULA DEC1MA SEGUNDA - DA ALTERAQAO DO CONTRATO

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja 
interesse do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

A licitante vencedora do certame respondera administrativamente pela qualidade e eficiencia da 
execugao integral do contrato.

§1°.A verificagao, durante a realizagao do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuizo 
a Administragao ou terceiros, serao consideradas como inexecugao parcial do contrato.

§2°. Sera a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execugao do 
contrato que vierem a acarretar prejuizos ao municipio, sem exclusao da responsabilidade^criminal 
e civil por danos morals ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei. y1/
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§3°. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, 
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administragao, inexecu?ao parcial ou 
inexecupao total da obriga^ao, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 
previa e ampla defesa, as seguintes penalidades:

I - advertencia;

II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicacao oficial, cujos percentuais estao definidos neste instrumento convocatorio;
III - suspensao temporaria do direito de participar de licita^ao e impedimento de contratar com a 
Administracao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra?ao Publica enquanto 
perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante 
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a licitante ressarcir 
o municio pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base no 
subitem anterior.

§4°. As sangoes de multa podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de advertencia, 
suspensao temporaria do direito de participar de licitagao com a Administragao e impedimento de 
licitar e contratar com a Administragao e poderao ser descontadas do pagamento a ser efetuado.

§5°.Nos casos de inadimplemento ou inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, cabe a aplicagao da penalidade de suspensao temporaria do direito de contratar 
com a Administragao, alem de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de 
rescisao unilateral e demais sangoes previstas em lei.

§6°. A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara 
o contratado a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragao, 
obedecidos os seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, 
inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a 
efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II - 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou servigo nao realizado;

III - 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado, 
por cada dia subseqiiente ao trigesimo.

§7°. A aplicagao de multa nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as demais sangoes previstas na lei.

§8®.A multa, aplicada apos regular processo administrative, sera descontada da garantia do 
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando 
exigida, alem da perda desta, a contratada respondera pela sua diferenga, que sera descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela administragao ou, ainda, se for o caso, cobrada 
judicialmente. Acaso nao tenha sido exigida garantia, a Administragao se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura 
imposta.

§9°. A sangao de multa nao tern carater compensatorio e o seu pagamento nao eximira a 
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

§ 10. Sera advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da 
sessao, podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na 
conduta faltosa.

§11. Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao 
do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e 
contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de ate inco) anos.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

A inexecugao, total on parcial do contrato ensejara a sua rescisao, com as consequencias 
contratuais e as previstas na Lei federal n° 8.666/93.

§1°. .A rescisao podera ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal n° 8.666/93.

§2°. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal n° 
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, sera esta ressarcido dos prejuizos regularmente 
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2° do art.' 78 do mesmo diploma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL E DA VINCULAQAO A PROPOSTA

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas _e condigoes 
estabelecidas na dispensa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Nazare, Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer diividas oriundas do presente Contrato, das 
testemunhas.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual 
teor e forma na presenga, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Nazare, 18 de JUNHO de 2020.

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal
MUNICIPIO DE^NAZARE

r)9)
§OES LTDA ME

CNPJ 02.^78..535/0001-67 
Diane Izabel de Lima 
CPF 510.378.315-00
PELO CONTRATADO

AGUIA

TESTEMUNHAS:

1 ‘

So^8\RG/CPF

2a

RG/CPF


