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CONTRATO DE RATEIO N.°013/2022
I – PARTES CONTRATANTES
CONSÓRCIO
DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO (CIVALERG), pessoa jurídica
de Direito Público da espécie associação pública, com sede na Av. João Pessoa – 446 –
Salas: 104 e 105 – Edf. Mac Empresarial – Centro Vitória da Conquista – BA, inscrito
no CNPJ sob o número: 18.694.089/0001-07, neste ato representado pelo seu
Presidente, Sr. FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA, brasileiro, casado,
portador do RG n°: 207603382 – SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n°: 108.064.347 83,
residente e domiciliado à Av. Ruy Barbosa, 863, Bairro Gerais – Licínio de Almeida –
BA – CEP: 46.330-000, doravante denominado CDS/CIVALERG; O MUNICÍPIO
DE CARAÍBAS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº.16.418.766/0001-22, com sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, S/N,
Centro, município de Caraíbas, Estado da Bahia, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal o senhor JONES COELHO DIAS, CPF n° : 012.003.16550, RG nº: 12869255 33, doravante denominado CONSORCIADO, têm entre si
ajustado o que segue.
II – DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas
do
CONSÓRCIO
DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO (CIVALERG), entre os
CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05.
Parágrafo Único. Consideram-se despesas do CONSÓRCIO entre outras que vierem a
ser regularmente constituídas:
a) despesas de instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede;
b) despesas de execução do objeto e das finalidades do CONSÓRCIO previstos no
contrato de consórcio público, contratos de programa e convênios;
c) despesas de remuneração de empregados, nela incluída as obrigações
trabalhistas (FGTS) e fiscais (INSS) patronais;
d) despesas relativas à prestação de serviços do CONSÓRCIO em favor do
município consorciado nos termos de convênio ou contrato de programa.
III – DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA SEGUNDA – O CONSORCIADO fica obrigado a repassar
CONSÓRCIO recurso financeiro para custear as despesas consorciais, denominado
cota de rateio, a qual será dividida em duas partes: uma fixa e outra variável.
Parágrafo Primeiro – A parte fixa da cota de rateio corresponderá às despesas
manutenção do CONSÓRCIO, sendo rateada igualmente por todos
CONSORCIADOS.
Av. João Pessoa – 446 – Salas: 104 e 105 – Edf. Mac Empresarial – Centro
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Parágrafo Segundo – A parte variável da cota de rateio corresponderá às despesas
realizadas pelo CONSÓRCIO das quais resultaram benefício exclusivo ao
CONSORCIADO.
Parágrafo Terceiro – Fica estabelecido que a parte fixa da cota de rateio das despesas
consorciais que o CONSORCIADO repassará mensalmente ao CONSÓRCIO é de
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) O valor será definido com base no coeficiente do
FPM de cada município, compatibilizando conforme tabela aprovada na Assembleia em
Vitoria da Conquista, conforme Ata 3ª, anexo).
Parágrafo Quarto – O valor da parte fixa da cota de rateio estabelecida nesta cláusula
poderá ser alterado por decisão fundamentada do colegiado competente para fins de
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos instrumentos celebrados entre
o CONSÓRCIO e o CONSORCIADO.
Parágrafo Quinto – No mês de novembro, o valor da parte fixa da cota de rateio será
de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para atender às despesas com décimo
terceiro salário e férias dos empregados do CONSÓRCIO.
Parágrafo Sexto – A parte variável da cota de rateio será apurada mensalmente de
acordo com os serviços ou benefícios do CONSÓRCIO que tiverem sido utilizados pelo
CONSORCIADO no mês transcorrido.
CLÁUSULA TERCEIRA – O montante do valor a ser repassado mensalmente,
representado pelo somatório das partes fixa e variável da cota de rateio, pelo
CONSORCIADO deverá ser depositado na conta corrente do CONSÓRCIO, Conta
Corrente: 116.678-6, no Banco do Brasil – Agência: 2856-8 – Belo Campo – BA, ou
outro que vier ser indicado, até o dia 10 do mês subsequente.
IV – DAS PENALIDADES
CLÁUSULA QUARTA – O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas
neste instrumento sujeitam o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no
Contrato de Consórcio, Estatuto do CONSÓRCIO e Art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º
11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos).
V – DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA QUINTA – O presente instrumento surtirá efeitos jurídicos a partir de
sua assinatura.
CLÁUSULA SEXTA – As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias do CONSORCIADO.
Parágrafo Único – A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público
sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais
previstas configurará ato de improbidade administrativa, insculpido no art. 10, inc. XV,
da Lei Federal no 8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).
Av. João Pessoa – 446 – Salas: 104 e 105 – Edf. Mac Empresarial – Centro
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CLÁUSULA SÉTIMA – O presente instrumento vigerá de 01/01/2022 até 31/12/2022,
sendo, todavia, rescindido automaticamente no caso de o CONSORCIADO deixar de
integrar o CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO (CIVALERG), desde que
atendidas as formalidades estabelecidas nos arts. 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º
11.107/05.
IV – DO FORO
As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Vitória da Conquista- BA
para dirimir dúvidas emergentes do presente acordo.
E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento particular em duas
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Vitória da Conquista- BA, 03 de janeiro de 2022.

______________________________________________
Frederico Vasconcellos Ferreira
Presidente do CIVALERG

______________________________________________
Jones Coelho Dias
Prefeito Municipal de Caraíbas
Consorciado

__________________________________________
Testemunhas 1
CPF:
__________________________________________
Testemunha 2
CPF:
Av. João Pessoa – 446 – Salas: 104 e 105 – Edf. Mac Empresarial – Centro
Vitória da Conquista – BA - www.civalerg.ba.gov.br
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20
ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

002/2022

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga a Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu
art. 75,II., no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa:

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP
CNPJ: 05.277.208/0001-76
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é de R$27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais), distribuídos conforme
planilha em contrato, a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E EM JORNAIS
DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme especificado na planilha da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
03 de Janeiro de 2022.
HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as
formalidades da Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação,
contratando a empresa:
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP
CNPJ: 05.277.208/0001-76
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é de R$27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais), distribuídos conforme
planilha em contrato, a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E EM JORNAIS
DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme especificado na planilha da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
03 de Janeiro de 2022.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022
O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II, AUTORIZA
a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP
CNPJ: 05.277.208/0001-76
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é de R$27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais), distribuídos conforme
planilha em contrato, a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E EM JORNAIS
DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme especificado na planilha da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
03 de Janeiro de 2022.
RESUMO DE CONTRATO DL Nº 002-01/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas
CONTRATADINSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E EM JORNAIS
DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme especificado na planilha da dispensa.
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é de R$27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais), distribuídos conforme
planilha em contrato, a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2021.
PRAZO DE DURAÇÃO:
31 de Dezembro de 2022.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação nº 002/2022
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Caraíbas
Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20
ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

003/2022

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga a Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu
art. 75,II., no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa:

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP

CNPJ: 05.277.208/0001-76

VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é deR$ 800,00 (Oitocentos reais)mensais, perfazendo o montante total de R$
9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Licenciamento de software objetivando a implementação da Publicidade e Transparência
Institucional Municipal, conforme especificado na planilha da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
03 de Janeiro de 2022.
HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as
formalidades da Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação,
contratando a empresa:
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP
CNPJ: 05.277.208/0001-76
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é deR$ 800,00 (Oitocentos reais)mensais, perfazendo o montante total de R$
9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Licenciamento de software objetivando a implementação da Publicidade e Transparência
Institucional Municipal, conforme especificado na planilha da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
03 de Janeiro de 2022.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022
O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II, AUTORIZA
a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP

CNPJ: 05.277.208/0001-76

VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é deR$ 800,00 (Oitocentos reais)mensais, perfazendo o montante total de R$
9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Licenciamento de software objetivando a implementação da Publicidade e Transparência
Institucional Municipal, conforme especificado na planilha da dispensa.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
03 de Janeiro de 2022.
RESUMO DE CONTRATO DL Nº 003-01/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas
CONTRATADINSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Licenciamento de software objetivando a implementação da Publicidade e Transparência
Institucional Municipal, conforme especificado na planilha da dispensa.
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é deR$ 800,00 (Oitocentos reais)mensais, perfazendo o montante total de R$
9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2022.
PRAZO DE DURAÇÃO:
31 de Dezembro de 2022.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação nº 003/2022
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Caraíbas
Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20
ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

004/2022

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga a Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu
art. 75,II., no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa:

CNPJ: 07.396.451/0001-39

FABIANO DE FARIAS CARREGOSA E CIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é de $24.700,00 (Vinte e quatro mil e setessentos reais), que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022
Objeto: Aquisição de Materiais para atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde (UBS)s do Município, conforme
especificado na planilha da dispensa de licitação .
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
19 de Janeiro de 2022.
HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as
formalidades da Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação,
contratando a empresa:
FABIANO DE FARIAS CARREGOSA E CIA LTDA
CNPJ: 07.396.451/0001-39
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é de $24.700,00 (Vinte e quatro mil e setessentos reais), que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022
Objeto: Aquisição de Materiais para atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde (UBS)s do Município, conforme
especificado na planilha da dispensa de licitação .
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
19 de Janeiro de 2022.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022
O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II, AUTORIZA
a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

CNPJ: 07.396.451/0001-39

FABIANO DE FARIAS CARREGOSA E CIA LTDA

VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é de $24.700,00 (Vinte e quatro mil e setessentos reais), que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022
Objeto: Aquisição de Materiais para atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde (UBS)s do Município, conforme
especificado na planilha da dispensa de licitação .
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
19 de Janeiro de 2022.
RESUMO DE CONTRATO DL Nº 004-01/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas
CONTRATADFABIANO DE FARIAS CARREGOSA E CIA LTDA
Objeto: Aquisição de Materiais para atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde (UBS)s do Município, conforme
especificado na planilha da dispensa de licitação .
VALOR DO CONTRATO: O valor deste contrato é de $24.700,00 (Vinte e quatro mil e setessentos reais), que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
DATA DA ASSINATURA: 20 de Janeiro de 2022.
PRAZO DE DURAÇÃO:
31 de Dezembro de 2022.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação nº 004/2022
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CONTRATO DL Nº 002-01/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA E A EMPRESA
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - IMAP NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20 com Sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro,
na cidade de Caraíbas, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho
Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33, expedida
pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50, residente e domiciliado no Povoado
Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, Bahia, neste ato denominada
CONTRATANTE, e a empresa, IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
CNPJ: 05.277.208/0001-76, SEDIADA A AV.DA FRANCA, 393, A-SALA PELOURINHO HUB,
SALVADOR, COMERCIO, SALVADOR-BA, representada pelo senhor Addison Bastos
Almeida,inscrito no RG:944908993 SSP/BA e CPF:009.998.105- 02,a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições que
se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS
ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO,
conforme especificado na planilha da dispensa de licitação Nº. 002/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Processo de Dispensa
Nº. 002/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei
Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de dezembro do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá
entregar realizados os serviços contratados.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
4.1 O Valor Total para a execução do objeto deste contrato será de R$27.600,00 (Vinte e sete
mil e seiscentos reais), resultante das quantidades constantes da Planilha Orçamentária e da
proposta de Preços, objeto do processo de Dispensa Nº. 002/2022.
ITEM
DESCRIÇÃO
UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO
TOTAL
1
200 cm
R$ 60,00
R$ 12.000,00
Publicações
dos Col x cm
atos
oficiais
do
diário oficial da
união
2
180 cm
R$ 78,00
R$ 15.600,00
Publicações
dos Col x cm
atos
oficiais
de
jornais de Grande
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circulação
VALOR TOTAL

R$ 27.600,00

4.2 - O pagamento efetivar-se-á, após cada Prestação de Serviço, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contados a partir da expedição da nota fiscal e do recebimento dos produtos, de acordo
com as especificações;
4.3 – os valores serão fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do serviço contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 005/2021, correrão à conta de recursos constantes de
dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 0302 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Administração
Programa/Atividade: 2012 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos – Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de tecnologia de informação e comunicação
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativaprevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviçoscontratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem
prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
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CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os serviços executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive nocaso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do serviço, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado do serviço objeto da licitação;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a esteos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda,subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.
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CONTRATO DL Nº 003-01/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA E A EMPRESA
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - IMAP NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20 com Sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro,
na cidade de Caraíbas, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho
Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33, expedida
pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50, residente e domiciliado no Povoado
Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, Bahia, neste ato denominada
CONTRATANTE, e a empresa, IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
CNPJ: 05.277.208/0001-76, SEDIADA A AV.DA FRANCA, 393, A-SALA PELOURINHO HUB,
SALVADOR, COMERCIO, SALVADOR-BA, representada pelo senhor Addison Bastos
Almeida,inscrito no RG:944908993 SSP/BA e CPF:009.998.105- 02,a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições que
se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Licenciamento de software objetivando a implementação da
Publicidade e Transparência Institucional Municipal, conforme especificado na planilha da dispensa de
licitação Nº. 003/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Processo de Dispensa
Nº. 003/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei
Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será da data de assinatura dese contrato, e tendo seu prazo
finalizado em 31 de dezembro do ano em curso, prazo este em que a contratada deverá
entregar realizados os serviços contratados.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
Pelo licenciamento do software, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância mensal
de R$ 800,00 (Oitocentos reais), perfazendo o montante total de R$ 9.600,00 (Nove mil e
seiscentos reais), a serem pagos após a devida comprovação da prestação dos serviços, em
conformidade com a proposta apresentada pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do serviço contratado com base no Parecer contábil, do
processo administrativo de dispensa Nº. 003/2022, correrão à conta de recursos constantes de
dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 0302 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Administração
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Programa/Atividade: 2012 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos – Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de tecnologia de informação e comunicação
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativaprevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviçoscontratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem
prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os serviços executados, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de
10% (dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive nocaso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do serviço, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado do serviço objeto da licitação;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa
causa e prévia comunicação
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CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda,subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.
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CONTRATO DL Nº 004-01/2022
CONTRATO
DE
FORBECIMENTO
DE
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA E
A EMPRESA FABIANO DE FARIAS CARREGOSA
E CIA LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 16.418.766/0001-20 com Sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro,
na cidade de Caraíbas, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho
Dias, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33, expedida
pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50, residente e domiciliado no Povoado
Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, Bahia, neste ato denominada
CONTRATANTE, e a empresa, FABIANO DE FARIAS CARREGOSA E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 07.396.451/0001-39, com sede na Rua 15 DE Novembro ,48 Campo do América,
Jequié - Ba, representada neste ato por Fabiano de Farias Carregosa, brasileiro, casado, empresário, com
registro de identidade nº 0664254330, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 692.777.965-53, residente
e domiciliado na Rua 15 de Novembro ,48 Campo do América, Jequié - Ba, a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições que
se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Materiais para atendimento odontológico
nas unidades básicas de saúde (UBS)s do Município, conforme especificado na planilha da
dispensa de licitação Nº. 004/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Processo de Dispensa
Nº. 004/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei
Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - A duração do contrato será por período de até 03(três) meses contados da data de
assinatura dese contrato, prazo este em que a contratada deverá entregar os materiais
contratados.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
4.1 O Valor Total para a execução do objeto deste contrato será de R$24.700,00 (Vinte e
quatro mil e setessentos reais), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota
Fiscal e Recibo, após a Secretaria Responsável atestar a entrega dos produtos.
4.2 Os valores serão fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do serviço contratado com base no Parecer contábil, do
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processo administrativo de dispensa Nº. 004/2022, correrão à conta de recursos constantes de
dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente a saber:
Órgão: 0306 - Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
Programa/Atividade: 1.010 - Construção E Reforma De Edificações Públicas Municipais
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento de Despesa: 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1 - A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Contrato de acordo as especificações e
necessidade da CONTRATANTE;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato;
6.1.5 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 137 da Lei 14.133/21;
6.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Dispensa de Licitação.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – A fiscalização será por pessoal da CONTRATANTE ou por equipe especializada,
designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços contratados,
caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem
prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após a entrega dos produtos, não
havendo assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 10%
(dez por cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de
vicio na qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
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interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da execução do serviço, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado do serviço objeto da licitação;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa
causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 137 da Lei número 14.133/93 de 01/04/21;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 139 da Lei Nº 14.133/21 de 01/04/21, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 14.133/21 de 01/04/21;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia se houver;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
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9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda,subrogar este Contrato sem a anuência da CONTRATANTE;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei de nº 14.133/21 a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

FABIANO DE FARIAS CARREGOSA E CIA
LTDA
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