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Confirma9ao de Autenticidade das Certidoes
Resuitatio da Confirma^ao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 02.978.535/0001-67
Data da Elmissao : 07/02/2020 
Hora da Em^ssao : 09:51:35
Codigo de Controle da CertidSo : 51BA.FE2D.AC00.9A81 
Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negative

Certidao Positiva com Efeitos de Negativa emitida ern 07/02/2020, com validade ate 03/11/2020, considerando 
prorroqagao de sua validade peia Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 555/2020, publicada no Diario Oficial da Uniao 
em 24/03/2020, Edipao 57, Segao 1, Pagina 33.
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1/1servicos.i,eceita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/cer1aut/CndConjunta/ConfirmaAutent;cResu:tadc-.asp
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Emissao: 18/06/2020 09:33
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETAR1A DA FAZENDA

Autenttcfdade da Certtdao de Debitos Tributaries

CertidaoN0: 20201611997

Ernitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o corstribuinte:

"1
RAZAO SOCIAL

AGUIA IMPRESSOES LTDA

INSCRiQAO ESTADUAL 
050.6! 7.894

CNPJ •

02.978.535/0001-67

CERTIOAO DO TiPO NEGATIVA,
EMiTtDA CONFORME PORTARiA N,° 918/99 EM 05/06/2020 VALIDA ATE 04/08/2020

Rc:CcMidaoAuH:nlicii.i:idt;.rfiiPagina l dc 1
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIQA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome
CNPJ

AGUIA IMPRESSOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
02.978.535/0001-67 

Certidao n°: 13148199/2020 
Expedigao: 05/06/2020, as 16:10:31
Validade: 01/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certi f ica-se que AGUIA IMPRESSOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscri.to(a) 
no CNPJ sob o n° 02.978.535/0001-67, NAO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 201.1, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabiiiriade dos 
Tribunals do' Trabalho e estao atuaiizados ate 2 (dois) dias

m

anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em reiagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou fiiiais.
A aceitagac desta. certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
In terne t (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernen 
reco1himentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

e ao s

Duvidas e sugesedes'. cndtStst. jus.br

http://www.tst.jus.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO - 838/2020 

DISPENSA ELETR6fSIICADE N9 003/2020.

EMENTA: DISPENSA DE LICITACAO AO

AMPARO DO INGISO il, DO ART. 24 DA LEI W

8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

POSSIBIUDADE JURIDICA DESDE QUE

CUMPRIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR

LEI.

Indaga aComissao Permanente de Licitafao, de forma escrita e com documentos, 

sobre a legalidade de dispense de procedimento licitatorio.

Trata-se de dispensa de iicita^ao objetivando a Contrata?ao de empresa para 

fornecimento de kit de higienizagao das maos e EP! com o objetivo de medidas preventivas 

para combate e controle COV1D-19,

0 art. 37, XXI, da Constituigao Federal determina a exigibilidade do procedimento 

licitatorio para obras, services, compras e alienafoes pelo Poder Publico, contudo a lei 

maior excepcionou a referida regra ao dispor "ressalvadds os casos especificados na 

legislapao".

0 processo de compra em tela podera ser realizado por dispensa de licitagao tendo 

como base no inciso II do art. 24 da Lei n9 8.666/1993, senao vejamos:

"Art. 24. E dispensavel a Hcitagao:

// - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez 

par cento) do fimite previsto na altnea "a", do inciso II do 

artigo anterior e para alienagoes, nos casos previstos 

nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de urn

http://www.nazare.ba.io.org.br
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mesmo servigo, compra ou aiienagao de maior vulto que 

possa ser realizada de uma so vez;

Verifica-se, ainda, a adofao do procedimento da dispense eietronica, em 

conformidade com conforme a lnstru?ao Normativa n? 206 de 2019.

Art. is Ficam estabelecidos os seguintes prazos para que 

os orgdos e entidades da administragao publica estadual, 

distrital ou municipal, direta ou indireta, utilizem 

obriaatoriamente a modalidade de oreaao. na forma

eletronica, ou a disoensa eletronica, observadas as regras

previstas no Decreto n- 10.024, de 20 de setembro de 

2019, quando executarem recursos da Uniao decorrentes 

de transferencias voluntarias, tais como convenios e 

contratos de repasse, para a aquisigao de bens e a 

contratagao de servigos comuns;

(...)

Ill - a partir de 6 de abril de 2020, para os Munidpios entre 

15.000 (quinze mil) e 50.000 (cinquenta mil) habitantes e 

entidades da respective administragao indireta;

(...)

A Medida Provisoria 961/2020, que "autoriza pagamentos antecipados has 

licitafdes e nos contratos, adequa os limites de dispense de licitagao e amplia o uso do 

Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas - RDC durante o estado de caiamidade 

publica reconhecido pelo Decreto Legislative n^ 6, de 20 de margo de 2020", tratou de 

alterar os limites estabelecidos pelo art. 24 da Lei 8.666/1993:
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Art I? Ficam autorizados a administragdo.publicct de todos 

os entes federativos, de todos os Poder.es e orgdos 

constitucionalmente outonomos:

/ - a dispense de licitacao de aue trotam os incisos I e II do

coput do art. 24 da Lei a? 8.666. de 21 de iunho de 1993.

ate o limite de:

b) para outros services e comoras no valor de ate R$

50.000,00 (cinguenta mil reais) e para aliena$oes, desde 

que nao se refiram a parcelas de um mesmo servigo, 

compra ou alienoQao de maior vuito que possa ser 

realizada de umo so vez;

Pois bem, o art. 24, incisos I e II, da Lei 8666/93 dispensa a licitagao por considerar 

que o valor da contratagao nao compensa os custos da Administragao com o 

procedimento licitatorio, desde que a compra/servigo esteja inserido dentro dos limites 

legais.

No caso dos autos, verifica-se a possibilidade de adesao a referida disposigao legal, 
uma vez que o valor da compra em tela apresentasse no montante de R$ 28.600,00 (vinte 
e oito mil e seiscentos reais)

A empresa vehcedora, AGUIA IMPRESSOES LIDA ME, inscrito no CNPJ 

02.978.535/0001-67, localizada a Av, d. Pedro II, Conceigao - Nazare - BAHIA, apresentou 

o menor prego entre as interessadas.

Os documentos apresentados pela licitante estao adequados ao prosseguimento 

da contratagao, estando o CNAE em conformidade com o objeto licitado e as certidoes 

negatives com vigencia atual.
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Salientamqs, ademais, que consta nos autos a previsao dos recursos necessaries 

para o pagamento da conta referenciada, em obediencia ao art. 14 caput da8666/93 e art. 

16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, no nbsso sentir, no caso em analise, estamos diante da regra inserta no 

inciso II, do referido art. 24, da Lei n^ 8.666/1993, dat decorrente a possibilldade da 

Municipalidade realizar a contrata?ao direta.

Diante do exposto, opinamos pela legalidade da dispensa em comento.

E como pensamos.

Nazare- BA, 18 dejunho de 2020.

L
TadeJ Olifa'ira de Almeida 

/ OAB ns 25 608 

Assessoria Jurfdica
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Nazare - Bahia
Tel: (75] 3636-2711 - Fax:: 3636-2215 .

PROCESSO ADMIMSTRATXVO N° 838/2020 
DISFENSA ELETRONICA N° 003/2020 

Ucita^fto [n° 818962]

TERMO DE RATIFICA^AO

Face ao parecer da Assessoria Juridica e da Comissao Permanente de Licitacoes 
encontrando-se o Processo Administrativo regularmente instruido na forma da Lei 
n.° 8.666/93 e alteragoes vigentes, RATIFICO a mencionada dedaragao de 
dispensa Contratagao de empresa para fomecimento de kit de higienizagao das 
maos e EPI com o objetivo de medidas preventivas para combate e controie COV1D 
19, junto a empresa AGUXA XMPRESSOES LTDA ME, inscrito no CNPJ 
02.978.535/0001-67, Localizado a Av, d. Pedro II, Conceigao - Nazare - BAHIA, 
VALOR TOTAL R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reals), a fim de que 
produza os sens juridicos e legais efeitos.

Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se 
o Contrato, caso nao possa ser substituido por outro instrumento.

Nazare, 18 de junho de 2020.

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal
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Contrato N° 086/2020

O MUNICIPIO DE NAZARE, pessoa juridica de direito publico 
interne, inscrito no CNPJ sob o n° 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 condigdes contratuais, acrescimos ou 
supressoes que se Fizerem no objeto, de ate 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma 
dos Slo Jo 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 reals), 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 respective 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 socials, previdenciarios e trabalhistas, transporte de qualquer natureza, materials 
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

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 ornament Aria V
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As despesas para o pagamento do Contrato correrao por conta dos recursos da Dota<?ao 
Or<;amentaria a seguir especificada:

UNIDADE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE 
DESPESA

FONTE

3.3.90.30.0060001/60002 2064/2098/2067/5507 14

Paragrafo Unico - A despesa para o exercicio subsequente, quando for o caso, sera alocada a 
dotagao orqamentaria 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 fixos 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 Amplo (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 
credito 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:
1 - 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 -
fomecimento, fixando prazo para sua corregao.

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

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

fornecer a CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsaveis por liberarVI -
autorizagoes para guia de fomecimento.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAg6ES 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 locais 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;

transporter os materiais licitados conforme determinam as normas vigentes, em perfeitasIV -
condigoes de higiene e de modo que assegure a integridade e a qualidade dos produtos;

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 exclusive responsabilidade, toda a supervisao, diregao e mao-de-obra para 
execugao complete e eficiente do contrato.
X-

garantir que todo material licitado seja entregue com celeridade ao CONTRATANTE, noXI -
enderego por este indicado;
XII - comunicar a Administragao do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar 
os esclarecimentos solicitados;

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;

II - 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 fomecimento 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;



Prefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia
Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro 
CNPJ N° 13.797.1880001-92

000039
www ha in ora hr

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 da 
Administragao do CONTRATANTE;
II -

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 n0 8.666/93, 
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisorio sem qualquer 
manifestagao do organ ou entidade Contratante, considerar-se-a definitivamente aceito pela 
Administragao o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

§2°. O recebimento definitive 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 
credit© em conta corrente, no prazo nao superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificagao 
do adimplemento de cada parcela.

§1°. As situagoes 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/fatura emitida devera conter as seguintes informagoes:

3) total de produtos fornecidos;

§ 6°. A nota fiscal/fatura nao devera conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da 
operagao 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 operagao devera ser efetuada no valor final por tipo de produto,

§ 7°.Nenhum pagafnento 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 materiais 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 = i I = 0,00016438365 365

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

CLAUSULA D&CIMA SEGUNDA - DA ALTERAGAO 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 DEC1MA 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 responsabilidad^criminal 
e civil por danos morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei. y (I
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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, inexecugao parcial ou 
inexecupao total da obrigagao, 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 contra to, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicagao oficial, cujos percentuais estao definidos neste instrumento convocatorio;
III - suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar com a 
Administragao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto 
perdurarem os motivos 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 subseqtiente 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 infragoes 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 DfeCIMA QUARTA - DA RESCISAO

A inexecugao, total ou 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 ocorre'r 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 condiqoes 
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 duvidas 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 presenqa, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Nazare, 18 de JUNHO de 2020.

ft

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal
MUNICIPIO DE^NAZARE

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

ES LTDA ME
#

TESTEMUNHAS:

1

So^8\RG/CPF

2a

RG/CPF Vfr
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EXTRATO DE DISPEHSA ELETROMICA

PROCESS© ADMINISTRATIVO N° 838/2020 
DISPEHSA ELETROMCA EQ 003/2020 

Licita<g&o lna 818962]
Objeto Contratagao de empresa para fornedraento de kit de 

higieniza(pao das maos e EPI com o objetivo de medidas 
| preventivas para combate e controle COV.ID--19.

! AGUIA IMPRESSOES LTDA MEEmpresa
CNPJ 02.978.535/0001-67
R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reals)Valor

Vigencia 06 seis meses
Lei 13.979/2020 e Lei 8666/1993.Fundamento Legal

DOTAQAO
orqamentAria

Unidade: 60001/60002
Programa/Atividade: 2064/2098/2067/5507. 

| Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 
I Fonte de Recursos: 14

Nazare, 18 de junho de 2020. 
Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal
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EXT RATO DE DISPENSA ELETRONICA

PROCESS© ADMINISTRATIVO K" 838/2020

DISPENSA ELETRONiCA M" 003/2020 
Licitacao [nn 8189621

Coniratapac dc empress para fornecimenm de kit. tie ingienizagao das macs e EPI com 
o objetivo de raedidas preventivas para com bate e eontroie COVID-19.

Ohjeto

AGUfA IMPRESSOES LTDA ME 
CNPJ 02.978.535/0C0i-67

Empress

RS 28.600,00 (vin):e e o;to mi; e seiscerrt'os reaisjValor
Vigencia 06 seis rrieses

Fundame.r.to Legal Lei 13.979/2020 e Lei 3666/1993.

DOTACAO OEvAMTN'rARlA Dnidade; 60001/60002

Programa/Arividade: 2064/2098/2067/5507.

Elemertto de Despesa; 3.3.90.30.00

Ponte de Recursos: 14

Kazare, 18 de umbo de 2020.

Eunice Soares Barreto Peixcto 
Prefeita Municipal _

RESUMO DE COMTRATO M° 066/2020

003/2020MODALfDADE: .Dispensa Eietrbnica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARECONTRATANTE:

AG’JIA IMPRESSOES LTDA MECONTRATADO:

02.978.535/000; -67CPF/CNPJ:

Contratapao de empresa para fornecimento de kit de higienizapao das maos e EPI coir, o objetivo de
medicias preventivas para cornbate e eontroie COViD-19.03JET0:

R$ 28.600,00 (vinte e ciio mil e seiscentos reals)VALOR TOTAL:

ASSINATURA: 18 de lurho de 2020

VIGENCIA: 06 (seis) meses

FonteEieinento de DespesaPrcjeto/ AtividadeUnidade
DOTACAO
OR?AiViENTARTA: 2064/2098/2067/5507 33.90.30.00 146000:/60002

Eunice Soares Barreto Peixoto

Prefeita Municipal

Praga Alexandra Bittencourt 07 - Centro - Naaare - BA T6L (75) 3636-2711

Esto edi^ao encontra-$e disponivel no sire www.diariooficiall3a.ccm.br e garantido sua amenticldade por cenificadc digital ICP-SRASll

http://www.diariooficiall3a.ccm.br
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mas PREFEITURA NAZARG <licitanazareba@gmail.com>

0C0G36Disp. Eletronica 003/2020 - EMPENHO
1 mensagem

PREFEITURA NAZARE <licitanazareba@gmail.com> 
Para: jonancorrea@hotmail.com

26 dejunho de 2020 15:17

Boa tarde
Seguem em anexo Disp. Eletronica 003/2020 para empenho.

Atenciosamente,

Setor de Licitagoes 
Prefeitura Municipal de Nazare
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