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Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE 
de direito público, com sede à Rua josé Ramos 
Eduardo Magalhães - Bahia, inscrito no CNP] ; 
seu Prefeito, Sr, OZIEL ALVES DE OLIVER 
portador da Carteira de Identidade RG sob 
502,801.809-00, residente e domiciliado nesta 
Finanças, Sr, RICARDO SCHETTINI KNUPP, 
SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 775.972.067- 
denominado CONTRATANTE, ambos assistidr 
Dr. TEÓFÍLO JERÔNIMO PENNO DA SILVA 
e domiciliado nesta cidade, e a empresa CONSI^Ü 
no CNP] sob n° 10,957.351/0002-20, com sede 
Edit. América Towers, Caminho das Árvores, njs c 
IVAN CARLOS NUNES DF SANTANA, Sócíc 
06647211-33 SSP/BA, inscrito no CPF sob tC t 
Governador Mangabeira/BA, doravante denomja 
abaixo descrito:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente compromisso tem por objete 
compreendendo os serviços de levantam enU 
patrimoniais e dentre outros serviços correlato; 
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhã ?s/i

D MINISTRATI VO N° 134/2019 
J° 003/2019
’R ATI VO N° 900/2019.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2,1 O preço para o presente ajuste é de RS 129 60( 
conforme valores constantes na Proposta de Preç 
003/2019, entendido este como preço justo e suhfieifte
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(Prestação de serviço especializado de 
} Consultoria, Assessoria, Inventário, Tomban 
] dos bens permanentes e Controle Patrimonii 
| município de Luís Eduardo Magalhães/BÁ. 
Compreendendo o levantamento físico, 
empiaquetament.o dos bens, gestão pairtmo;

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica 
Anchieta, n° 225, Bairro jardim Primavera, Luís 

n° 04.214.419/0001-05, neste ato representado por 
brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, 
11,673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 

e o Secretário Municipal de Administração e 
rtador da Carteira de Identidade RG n° 1016843631 

esidente e domidllado nesta cidade, doravante 
ji  ca mente pelo Procurador Geral do município, 

(|)TTA, inscrito na OAB/BA sob n° 44338, residente 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDÁ, inscrita 

Alceu Amoroso Lima, n" 668, Sala 1304 é 1305, 
.iade de Salvador/BÁ, neste ato representada por 
eíor, portador da Carteira de Identidade RG n° 
98.915-05, residente e domiciliado na cidade de 

ia CONTRATADA, para cumprimento do objeto

i n

d i
prestação de serviços de gestão patrimonial, 

bens móveis e imóveis, inventário de bens 
rjecessãrios à plena organização do patrimônio da

Á, conforme Edital e respectivos anexos;

para a execução do presente objete
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Mensal j 12 j R$10.800,00 ! R$129.ó00,

,00 (cento e vínfe e nove mil e seiscentoè reaiŝ , L
apresentada pela CONTRATADA no Coèviie rf
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| com análise dos dados contábeis apurados, 
I depreciação e/ou reavaliação dos bens,
i confecção do livro tombo e capacitação dos
)
i servidores.

2.2 No preço acima proposto estão inclusas todas 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, enca 
administração, previsão de lucro, frete, segura 
alimentação, transporte e hospedagem dos funuorfá 
ao cumprimento integral do objeto contratado, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração 
completa do objeto.
2.3 Os preços dispostos no presente Termo, somente 
contidas na alínea "d" do inciso lí do art, 65 da Lei
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CLAUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINA Nd
3.1 As despesas decorrentes do presente contralto 
nas seguintes dotações orçamentárias: 
Órgão/Unidade: 02.05.000 -  SECRETARIA MVUK 
Projeto/Atlvidade: 04.122.031.2008 -  GESTÃp 
FINANÇAS
Fonte de Recurso: 00 -  Recursos Ordinários 
R$43.200,00

Órgão/Unidade: 02.06TD0 -  FUNDO DESENVCf 
Projeto/Atividade; 12.361.039.2015 -  GESTÃO D 
Fonte de Recurso: 01 - Educação 25% 
R$43.200,00

Órgào/Unidade: 02.09.100 -  FUNDO MUNTCII 
Projetc/Atívidade: 10.301.051.2054 -  GESTÃO l  
PRÓPRIOS (15%)
Fonte de Recurso: 02 - Saúde 15%
RS 43.200,00

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3,9.0,39.00,00000' 
JURÍDICA

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4,1 O pagamento será efetuado no prazo de

AL

-  VAI OU TOTAL|RSa29ÿQ®

as despesas diretas e indiretas para execução do 
gos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 
umbustível, EITs, bem como, as despesas com 
ários, quando necessário, entre outros necessários 
aão cabendo quaisquer reclamações posteriores, 

devida pelo CONTRATANTE para execução

poderão ser reajustados observadas as disposições 
Geral nõ! 8.666/93,

EIRO
orrerâo à conta dos recursos financeiros alocados

DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
,)AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E

l\ . DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB r
AS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL <25$

DE SAÚDE - FMS
Ad AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE -  RECURSOS

OUTROS SERVIÇOS DP TERCEIROS -  PESSOA

(trinta) dias, contados da protocoHzaçào da Nota ,



Fiscal/ com o devido ateste da execução do objet
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimenfc 
deverá vir acompanhada da Nota Fiscal Eíetrorue 
Trabalhista.

4.3 A contagem do prazo para pagamento, 
documentação completa e de acordo com as 
abertura do expediente de pagamento no órgão pu

CLÁUSULA QUINTA -  DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contraio 
RICARDO SCHHTTINI KNUPP, a quem eabb 
cumprimentei dos termos acordados, conforme 
5.2. A liscalizaçao e o acompanhamento da exi 
TAMARA DA SILVA PINHEIRO.. Assiste 
secretário, que verificará a sua perfeita execuçãc

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUCÂt)
6.1 Os serviços deverão ser prestados em até 03 ítr 
de Prestação de Serviços ou Nota de Empenho 
com as disposições do edital, da proposta veric 
critério do Gestor do Contrato, o prazo de exec
6.2 O presente Contrato é firmado por 12 (c 
término em 17 de Dezembro de 2020, poder 
mediante Termo Aditivo, nos moldes da legísl

CLÁUSULA SÉTIM A ~ DO RECEBIMENTO DO
7.1 O objeto executado e estando de acordo «.on 
Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, ;>bs 
CONTRATANTE mediante atestado do respotwáv
7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior 
especificações;
7.1.2 definitivamente, após verificação da quâlidac

Á -.o

c ue apresentou a proposta vencedora da licitação e 
e das Certidões relativas à Regularidade Fiscal e

tando o objeto devidamente executado, toda a 
ájüsuías deste Termo, iniciará somente quando da 

emitiu a nota de empenho ou o contrato.

Setretário Municipal de Administração e Finanças, Sr. 
rá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel 

õe o artigo 67 da Lei. Federal n.° 8.666/93, 
ào deste instrumento ficarão a cargo da Servidora 
Administrativo, Matricula 5603, indicada pelo 

fiel cumprimento das obrigações contratadas.

vis
cu
\íe
e

em 
cd 

1 çàí

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO
8.1 O objeto do presente contrato não possui 
ficando a CONTRATADA isenta de tal respom

CLÁUSULA NONA * D O S D IREITO S E DASjO
9.1 Dos Direitos:
9.1.1 do CONTRATANTE; receber o objeto des
9.1.2 da CONTRATADA: receber o valor ajustajd

OB
ga:

shbi

is) dias, contados a partir do recebimento da Ordem 
tida pelo CONTRATANTE, tudo em conformidade 
ra da licitação e das cláusulas deste instrumento. A 
poderá ser prorrogado.

:oz") meses, com início na data de sua assinatura e 
M  ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE,

aça a pertinente.

OBJETO
o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de 
rvada a Legislação em vigor, será recel/do^peío 
I, anotando nome e matricula; j \
enficaçâo da conformidade dos serviços com ás

dos serviços e consequente aceitação.

ETO
antia quanto a vícios ocultos ou defeitos da'poisa, 
idade.

RIGAÇÕES

ntrato nas condições avençadas; e 
ta forma e prazo convencionados.
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9.2 Das Obrigações:
9.2.1 do CONTRATANTE:
9.2.1.1 efetuar o pagamento ajustado; e
9.2.1.2 dar ã CONTRATADA a$ condições neces:
9.2.2 da CONTRATADA:
9.2.2T executar o objeto de acordo às especifica
9.2.2.2 assumir inteira responsabilidade pelas o 
e seus empregados;
9.2.23 manter durante toda a execução do cor 
assumidas, todas as condições de habilitação e q
912.2.4 apresentar durante a execução do contrfatc 
cumprindo a Legislação em vigor quanto às o 
encargos sociais, trabalhistas,, previdendários, ir
9.2.2.5 assumir inteira responsabilidade pelas 
contrato.

tra
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CLAUSULA DECIMA - DA INEXECUÇAO E
10.1 A ínexeciição, total ou parcial do presen 
penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilat 
da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação c 
prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos i 
cabe à CONTRATADA direito a qualquer inden
10.3 O inadimplemento das obrigações previst 
das situações descritas no A rt 78, da Lei Federa 
outra, mediante notificação por escrito.
10.4 A rescisão deste contrato implicará a retem 
dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIM A PRIM EIRA - DAS PEM  i

ári is à regular execução do contrato.

io  Edital de Licitação; 
rig içõés sociais e trabalhistas entre a CONTRATA DL.
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o, em compatibilidade com as obrigações por ele 
íieaçao exigidas na Licitação; 

se solicitado, documentos que comprovem estar 
3rig. ções assumidas na presente Licitação, em especial

arios, Iscais e comerciais;
ações fiscais decorrentes da execução do presente

?A RESCISÃO DO CONTRATO
< Tm traio enseja sua rescisão, com as consequentes

mente o contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 
idenizar a CONTRATADA, desde que não cause

os 1 a XI do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 não

presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer 
666/93, sera comunicado pela parle preji^fícãH^ à

e créditos decorrentes da contratação, até o límite:

] DADES E DAS M ULTAS
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11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto cesí ? Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA 
11.T I Advertência, por escrito, sempre que ocor 
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no praze 
sanção oficialmente, aplicada nos seguintes caso
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objete 
ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por
11.1.2.2 Atraso injustificado na conclusão do ofc 
deste contrato e condições do Termo de Reíer 
atraso sobre o valor total do pedido, até o limite

seguintes sanções: 
er^m pequenas irregularidades;

15 (quinze) dias corridos, uma vez eomunic 
cro porções:

co rtratado ou descumprimento de cláusula contratual 
to) do valor total do contrato; /
, em relação ao prazo estipulado na cláusula péxta 

jncjía: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 
30 (hlnta) dias após os quais a m alta aplicada será
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de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente 
11,1.2-3 Atraso da CONTRATADA na regular tea;
10 (dez) dias, a contar da data de comunicação 
por cento) do valor do item/etapa questionada,
11.1.3 Rescisão contratual;
11.1.4 Suspensão temporária do direito de pnrtjei 
Administração Pública, por prazo de até 2 (dois)
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar 
perdurarem os motivos determinantes da punidro 
própria autoridade que aplicou a penalídad 
Administração por eventuais prejuízos causadcjs 
base no subitem anterior,
11.1.5.1 Para a plí o ação da pen a í í d a d e d e ini d one i d 
10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o 
dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada 
caráter compensatório, sendo que a sua cobra iça 
perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular proí 
apresentada peia CONTRATADA, quando exi 
garantia, além da perda desta, a CONTRATAD. 
dos pagamentos evenfuaímente devidos pela 
judiriaimente, Acaso não tenha sido exigida 
descontar diretamente do pagamento devido à <jX> 

imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstas nos i tejus 
aplicadas isoladas ou cumuíativamente, ficando, 
valor da integmiidade da avença,
11.1 TO Nos casos de madímplemento ou im 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a 
direito de contratar com a Administração, além 
independente de rescisão unilateral e  demais sar ;õ i s 
11.111 Para a aplicação das penalidades previstas í 
falta, os prejuízos dela advindos para a Admin .str 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA 
impedimento ou de reconhecida força maior, 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades m m

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFJCÁ CL,
.. . 121 O oresente contrato somente terá eficácia apôs

ess ;>
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cisão contratual;
de qualquer item/etapa rejeitada, após o prazo de 
al, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um 
ia de atraso.

de licitação e impedimento de contratar com a

administrativo, será descontada da garantia 
sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 

sponderá pela sua diferença, que será descontada 
ministração ou, ainda, se for o caso, cobrada 

g irantia, à Administração se reserva o direito de 
(TRATADA o valor de qualquer multa porventura

acima são independentes entre si, pocjémlo ser 
óm, o seu total limitado a 30% (trinta podcento) cio

ução total do contrato, por culpa exclusiva da 
p icaçãü da penalidade cie suspensão temporária do 

nuíta de 10% (dez por cento) do valor do ^pntrato, 
previstas em lei.
:âo levados em conta a natureza e a gravidàde 

ção Pública, a reincidência na prática do ato e as 
ndo que, se o motivo ocorrer por comprovado 
idamente justificado e aceito pelo Município, a

c  onadas.

nbiícada à re-mectíva súmula no Diário Of-cíaí da

ontratar com a Administração Pública enquanto 
>u até que seja promovida a reabilitação perante a 
ué serã concedida após o licitante ressarcir a 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com

e o prazo de defesa prévia do interessado será de

o de defesa prévia do interessado ser a de 5 (cinco)

imulativamente com as demais sanções, e não terá 
não isentará a obrigação de indenizar eventuais

.fgiTtli,
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Entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA * DAS DISPCjSI
13.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magailãe 
presente contrato.
13.2 E assim por estarem justas e contratadas, as Dar 
igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na Dre: 
subscrevem.

Luís Eduardo Magalhães/

OZIELAL

RICARDO BqH
Secretário Municipal ti

TBÓFÍ LO ] E R C)N IM O 
Procurador

/
í

„ J —"
CONSIGA a s s e s s o r :

Cohtti

TESTEMUNHAS: 01 *

ÕES GERAIS
para dirimir dúvidas ou questões oriundas do

es assinam o presente Termo em 03 (três) vias de 
ença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, o

, 18 de Dezembro de 2019.

OLIVEIRA
nidpa).

IN I ÇNUPP
ração e Finanças

DA SILVA M O ITA
dfc Município

CONSULTORIA LI DA 
tada

02-


