
LOTE 01  

ITEM DESCRIÇÃO QTD MARCA VLR UNIT ~TOTAL 

IMPRESSORA 	LASER 	MONO 	COM 

COPIADORA Padrão Impressão, Cópia, Digitalizaçã 
o Opcional Impressão Móvel, Eco Mode Processad 

40 SAMSUNG R$ 1.100,67 R$ 44.026,80 
or 600 MHz Painel Operacional LCD 	de 	2 	x 	15 

Linhas Memória Padrão 128 
MB Interface Padrão USEI 	2.0 	E-li-  

LÁ 	
a-0 11  

w_t 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9  050-1312020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N2 02612019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  29812019. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito 

público, com sede à Av. Barreiras, nQ 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães—BA, inscrito no CNPJ 

sob n 2  04.214.419/0001-05, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, portador da Carteira de Identidade RG n 9  1167394526 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n2 

502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, e SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS neste ato representado por seu Secretário Municipal, Sr. RICARDO SCHETTINI KNUPP, portador da 

Carteira de Identidade RG n9 1016843631 SSP/BA, inscrito no CPF sob n 2  775.972.067-04, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, ambos assistidos juridicamente pela 

Procuradora Geral do Município, Drt. TACIANA IZABEL GOMES NADAL brasileira, casada, advogada, inscrita 

na OAB/BA sob o n 2  63.542, residente e domiciliada nesta cidade, e a empresa RICARDO DE OLIVEIRA DA 

CRUZ - ME, inscrita no CNPJ sob n 2  11.087.188/0001-73, estabelecida à Rua Princesa Isabel, nQ 168, Centro, na 

cidade de Barreiras/BA, neste ato representada por RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ, Administrador, portpdcr 

da Carteira de Identidade RG n 2  1205735631 SSP/BA, inscrito no CPF sob n 2  019.213.145-16, reside jfte e 

domiciliado na cidade de Barreiras/BA, doravante denominada CONTRATADA, para cumprimento do 1bje 

abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 	 \ 	/ 
1.1 Constitui objeto do presente contrato, através de Pregão Presencial, o REGISTRO DE PREÇOS tA3P( 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 183.456,60 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta centavos), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, 

apresentado pela CONTRATADA no Pregão Presencial para Registro de Preços n2 02612019, entendido este 

como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 



em 

Speed/Wireless 802.11b/g/n Consumo 	de 

Energia 310W (Imprimindo) 12.1 W (Economia de 

Energia) / 30W (Standby) Nível de ruído Menos de 

50 dBA (Imprimindo, Copiando da Platina)! Menos 

de 	26 	dBA (Standby) Dimensão (LxPxA) 40.6 x 

35.96 x 25.3 cm (15.98" x 14.16" x 9.96") Peso 7.4 

kg (16.31 	lbs) Ciclo máximo mensal Até 	10000 

páginas Até 20 ppm no formato A4 (21 ppm no 

formato Carta) Menos de 8.5 s (a partir do Modo 

Pronto) Resolução Saída efetiva de até 1200 x 1200 

dpi Emulação GDI Impressão Duplex 	(Frente 	e 

verso) Manual Sistema Operacional Windows 8 17 

/ Vista/ XP 12000 / 2008R21 20081 2003, Mac OS 

X 10.5 	10.8, Várias versões do Linux SIMILAR A 

SAMSUNG M207OFW  

IMPRESSORA JATO DE TINTA 

- Tecnologia de impressão: Jato de tinta 

- Número de cartuchos de impressão: 2 (1 preto, 1 

tricolor) 

- Impressão sem margens: até 8,5 x 11 polegadas 

(carta EUA), 210 x 297 mm (A4) 

- 	Funcionalidades 	de 	software 	inteligente 	de 

impressora: Frente e verso manual 

- 	Capacidade 	de 	impressão 	móvel: 	Inclui 

canectividade Wireless Direct e Wi-Fi local para 

permitir impressão móvel via Apple AirPrint 

Scanner 

- Tipo de digitalização / tecnologia: Base plana / 
sensor de imagem por cantata (contact image 

2 
sensors - CIS) 

12 HP R$ 349,40 R$ 4.192,80 
- Resolução da digitalizaçao hardware: ate 1200 x 

1200 dpi 
- Formatos dos arquivos digitalizados: pdf, bmp, 

jpg, gif, tiL png 

- Tamanho máxima da digitalização: 216 x 297 mm; 

8,5 x 11,69 pol. 

Copiadora 

- Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): até 

600 x 300 ppp; Cor (texto e gráficos): até 600 x 300 

ppp 
Tipos de suportes de impressão comportados 

- Papel comum, 	papel fotográfico, 	papel 	para 

folhetos, envelopes e outros papéis especiais para 

jato de tinta 

-Similar a hp 3636 multifuncional deskjet  



IMPRESSORA LASER COLOR 

- Velocidade de impressão frente e verso (letter): 

até 11 1pm 

- 	Saída 	da 	primeira 	página 	em 	preto 	(letter, 

pronta): até 11,5 segundos 

- Saída da primeira página em cores (carta, pronta): 

até 13 segundos 

- Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 

2500 

- Qualidade de impressão preto (ótima): até 600 

ppp - Qualidade de impressão colorida (melhor): até 

600 ppp 

3 
- Capacidade de impressão móvel: Print, Impressão 

3 HP R$ 339500
' 

R$ 1018500 
Wireless 	Direct, 	Apple 	AirPrint, 	Certificação 

Mopria, Aplicativos móveis 

- Capacidade sem fios: 802.11 b/g/n integrado; 

Autenticação via WEP, WPA/WPA2 ou 802.11x; 

Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; 

N FC 

- Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta 

velocidade; 	porta 	de 	rede 	Fast 	Ethernet 

10110011000Base-TX integrada; Host USB 

- trabalhar em rede: Ethernet 802.11 b/g/n padrão 

integrada. O Wi-Fi opera como PA (com Wi-Fi 

Direct) 	 e 	 STA 

-SIMILAR A Multifuncional HP Color LaserJet Pro 

MFP M277dw Wireless  

IMPRESSORA 	 TERMICA 

Velocidade de Impressão250mm/sVelocidade de 

Avanço 
de Papel52 lpsN2 de Caracteres por linha24, 32. 48. 

64 ou 21, 28, 42, S6Guilhotinavida útil: 2 milhões 

de 	corteslnterface 	de 	Comunicaçãolnterface 

Padrão: USB 

Segunda 	interface 	opcional 	e 	modular: 	Serial 

R5232, Ethernet ou Wi-FiAlimentação100 a 240 
109 EPSON R$ 869,00 R$ 94.721,00 

VAC 	(externa) 	@ 	50 	a 	60 	HZTabela 	de 

CaracteresCODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 

860, 	CODE 	862, 	CODE 	864, 	CODE 	866, 	QR 

CodeMétodo 	de 	ImpressãoTérmicoModo 	de 

impressãoNormal, 	expandido 	na 	horizontal, 

expandido na vertical, expandido na vertical e 

horizontal, 	enfatizado, 	itálico, 	invertido, 	negrito, 

sublinhado, 	sobrescrito, 	subscrito.Drivers 	e 

- softwaresWindows 95 1 98 1 METM, NT 4.OTM,  

/ 



ià 

Windows2000'M, Windows XP / Vista / 7, JAVAPOS, 
OPOS, DLL (Windows) / 50 (Linux) / Driver de 

Spooler 

SIMILAR A Bematech MP-4200 TH térmica c/ 
Guilhotina Preto  

SCANNER DE MESA PROFISSIONAL Velocidade: 
200 dpi ou 300 dpibitonal: 45 ppm (páginas por 
minuto) Simplex 190 ipm (imagens por minuto) 

Dupiex 
Capacidade 	do 	ADF: 	100 	folhas 	no 

alimentador Ciclo recomendado de Trabalho: 4.000 

folhas / dia 
Consumo: Mínimo 8W / Maximo 35W/ Modo 

espera: 2,9 W 
Dimensões Externas (LxPXA)*2  300 mm 	272 mm  
238 mm (com a bandeja de saída fechada) 

6 
Drivers: TWAIN; ISIS Espessura do papel: 0,04mm 

7 PANASONIC R$4.333,00 R$ 30.331,00 
ate 0,5mm Face de 	Digitalizaçao (ADF): 	Dupiex 

(Frente e Verso) Interface: USB 2.0 Método de 
Digitalização: CIS colorido, tons de cinza ou preto e 
branco (até 600 dpi) Peso do Papel: Mín:20g/m 2  
Máx: 413g/m 2  Peso: 4 KG Energia: 200 a 240V 
Resolução Óptica: GOOdpi / interpolada : 1200 dpi 
Sistemas Operacionais Windows Suprimentos: Kit 
de Roletes Consumíveis KV-SSO61 (opcional) 
Tamanho do Papel: Mín: 48 x 54mm; Máx: 216 X 

5.558mm 
similar a 	Scanner Panasonic KV Si- 1056 45ppm 

Dupiex  

VALOR TOTAL R$ 183.456,60 

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do objeto, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de 

lucro, frete, seguro, combustível, EPI's, transporte dos equipamentos, instalação, montagem e desmontagem, 

bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros necessários 

ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-

se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto. 

2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as disposições 

contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.2 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 

/ 



ÓRGÃO/UNIDADE: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO 
PROJETO/ATIVIDADE: 
04.122.008.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.466.60 
4.4.9.0.52.00.00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 11.466.60 

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.01.700 - SECRETARIA MUNI. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

PROJETO/ATIVIDADE: 
19.122.056.2120 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M UN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

FONTE DE RECURSO: 00- RECURSOS ORDINÁRIOS 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.466.60 

4.4.9.0.52.00.00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 11.466,60 

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

PROJETO/ATIVIDADE: 
04.122.031.2008 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 
FONTE DE RECURSO: 00- Recursos Ordinários 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.466,60 
4.4.9.0.52.00.00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 11.466.60 

ORGÃO/UNIDADE: 02.06.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
PROJETO/ATIVIDADE: 
12.361.039.2015 GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) 
FONTE DE RECURSO: 01- Educação 25% 

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.466.60 
4.4.9.0.52.00.00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 11.466.60 
PROJETO/ATIVIDADE: 
12.361.039.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - USE 
FONTE DE RECURSO: 04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.466.60 

4.4.9.0.52.00.00000000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 11.466.60 

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.09.100— FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2054 GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) 
FONTE DE RECURSO: 02- SAÚDE 15% 
ELEMENTO DE DESPESA: 



J 

33.9.0.30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.466.60 

4.4.9.0.52.00.00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 11.466,60 

PROJETO/ATIVIDADE: 

10.302.051.2046 GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR 

ELEMENTO DE DESPESA: 

3.3.9.0.30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.466.60 

4.4.9.0.52.00.00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 11.466.60 

FONTE DE RECURSO: 14—SUS 

PROJETO/ATIVIDADE: 

10.301.051.2047 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

FONTE DE RECURSO: 14— SUS 

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.30.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.466.60 

4.4.9.0.52.00.00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R$ 11.466.60 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da Nota Fiscal 

com o devido ateste da execução do objeto. 

4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e deverá vir 

acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a documentação 

completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da abertura do expediente de 

pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias 

correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentação para efeito de 

pagamento. 

4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de pretexto para 

que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR 

5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

neste ato representado por seu Secretário Municipal, Sr. RICARDO SCHETTINI KNUPP a quem caberá designar 

o fiscal para o acompanhamento do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da 

Lei Federal n.9 8.666/93. 

5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo da Sr@ Tamara da Silva 

Pinheiro, matricula 5603 Responsável e indicada pelo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel 

cumprimento das obrigações contratadas. 

CLÁUSULA SEXTA -  DO PRAZO DE EXECUÇÃO,-57...._ ç- 



6.1. Os itens solicitados deverão ser entregues no prazo até 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, a contar do recebimento 

da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.2. A critério do Gestor do Contrato o prazo de entrega poderá ser prorrogado. 

6.3 O presente Contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2020, com início na data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislação 

pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.10 objeto entregue e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de Preços e nas 

cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo CONTRATANTE mediante-

atestado do responsável, anotando nome e matrícula: 	 / 
7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificaçãd; 

7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO 

8.1 O objeto do presente contrato possui garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa 

prazos estipulados na descrição dos itens, ficando a CONTRATADA responsável portal obrigação. 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. DA CONTRATANTE 

9.1.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço, os 

prazos e as condições estipuladas neste Edital. 

9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos, 

empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento da execução do objeto; 

9.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o itens entregues que estejam em 

desacordo com o contratado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar inadequados; 

9.1.5. Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as irregularidades, 

garantido o contraditório e ampla defesa; 

9.1.6. Fornecer à Contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 

necessárias à execução do contrato. 

9.1.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

9.2. DA CONTRATADA 

9.2.1. Executar o objeto em estrita observância às especificações do Termo de Referência e da proposta 

apresentada no processo licitatório. 



9.2.2. Apresentar a respectiva nota fiscal da execução do objeto juntamente com todas as Certidões de 

Regularidade Fiscal e Trabalhista vigentes. 

9.2.3. Indicar um representante legal com todos os poderes para representá-lo perante a CONTRATANTE. 

9.3.4. Os empregados da CONTRATADA destinados à execução do objeto deverão trabalhar uniformizados e 

com identificação e não terão vínculo empregatício com o CONTRATANTE, sendo contratados, subordinados e 

remunerados única e exclusivamente pela CONTRATADA, que será responsável por encargos sociais e 

trabalhistas, vales transportes, auxilio alimentação, seguros de acidentes de trabalho, impostos, taxas, 

contribuição previdenciária, verbas rescisórias e outros previstos em lei ou em normas coletivas de trabalho. 

9.3.5. A CONTRATADA se obriga ainda: 

a) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a atender 

imediato todas as reclamações a respeito da qualidade dos itens entregues; 

b) acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução do objeto; 

c) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou olo 

na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização o o 

acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

d) responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto, executando-os diretamente, e 

transferência de responsabilidade ou subcontratação; 

e) manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de 

interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto; 

f} manter todas as condições de habilitação e de qualificação técnica, exigidas no Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 

penalidades contratuais e legais. 

10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei 

Federal n 2  8.666193, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a mesma. 

10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Art. 78 da Lei Federal n 2  8.666193 não cabe à 

CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das 

situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n2  8.666193, será comunicado pela parte prejudicada à outra, 

mediante notificação por escrito. 

10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia e 

ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidade._ r-i. 

¶n 



11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada a sanção 

oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções: 

11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula contratual ou 

norma de legislação pertinente: 10% (dez porcento) do valor total do contrato; 

11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta deste 

contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso 

sobre o valor total da Ordem de Serviço correspondente, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa 

aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente rescisão contratual; 

11.1.2.3 Atraso na regularização de itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data e 

comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do item questionado, or 

dia de atraso. 

11.1.3 Rescisão contratual; 

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar co a 

Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 

11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquan 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a Administração por 

eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será de 10 

(dez) dias da abertura de vista; 

11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato; 

11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não terá caráter 

compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos; 

11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia apresentada pela 

CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia, além da perda desta, a 

CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à 

Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de 

qualquer multa porventura imposta. 

11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por cento) do valor da 

integralidade da avença. 

11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA e 

motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a 

Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independep5p de rescisão 

unilateral e demais sanções previstas em lei. ' r__.r Ç 



11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, 

os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e as justificativas 

apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de 

reconhecida torça maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA ficará isenta das 

penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 

12.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial da 

Entidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

contrato. 

13.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 07 de maio de 2020. 

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

Secretário 

)O SCHE1TINI KNUPP 

pai de Administração e Finanças 

TACIANA l DMES NADAL 

Procuradora Ge ddo  Município 

RICARDO DE OLIVEIRA DA CRU 

Contratada 
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