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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

ESTADO DA BAHIA

TERMO ADITIVO N. ° 005/2020-SECET

TERMO ADITIVO N° 003 AO CONTRATO N°.
102/2019, FIRMADO PELO MUNICIPIO DE
ALAGOINHAS E AW PRODUQOES E EVENTOS
EIRELI.

O MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a Praga Graciliano
Freitas, s/n°, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n° 13.646.005/0001-38, neste ato representado pela

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a Sra. IRACI GAMA SANTA LUZIA, inscrita no CPF sob
n°. 025.400.535-72, portadora do RG n°. 579.746-24 SSP/BA doravante denominado CONTRATANTE e a
AW PRODUQOES E EVENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob n° 18.471.162/0001-73 situada a CJ Campo
Belo, 132, Rua Altemar Dultra, Alagoinhas Velha, Alagoinhas - BA, neste ato representada por WILTON
MOLCAN SANTOS, doravante denominada CONTRATADA, ajustam a celebragao do presente Termo
Aditivo ao Contrato n.° 102/2019, firmado pelas partes aqui qualificadas em 22 de margo de 2019, nos
seguintes termos.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tern por escopo prorrogar o prazo de vigencia do referido contrato, conforme
processo administrativo n.° 2921/2020.

CLAUSULA SEGUNDA- DO PRAZO
De acordo o art. 57, § 1°,l, da Lei Federal n° 8.666/93, fica prorrogada a vigencia desta avenga, passando a
mesma a vigorar a partir de 24 de margo de 2020 ate 24 junho de 2020.

CLAUSULA TERCEIRA- DO SALDO CONTRATUAL
Segundo informagoes inseridas no PRDC (Pedido de Realizagao de Despesa e Contratagao) pela Secretaria
solicitante, o valor do saldo contratual e de R$577.901,00 (quinhentos e setenta e sete mil novecentos e
um reais).

CLAUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
As despesas com a execugao do presente Termo Aditivo correrao a conta do orgamento vigente no
Exercicio/2020, do Municipio de Alagoinhas - Bahia, atraves da seguinte classificagao orgamentaria:

SECRETARIA PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO

SECET 2.070/2.071/2.192 . 3.3.90.39 000/010/024

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICACAO
Ficam ratificadas as demais clausulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que nao
colidam com as disposigoes deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 21 de margo de 2020.

AW PRODUQOES E EVENTOS'EIRELI
CONTRATADA

IRACI GAMASSANTALUZ1A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHASmprs'lsa oilC!3i j
ESTADODA BAHIA

JTERMO ADITIVO N. 9 006/2019-SECET

TERMO ADHIVO N9 001 AO CONTRATO Nfi.
102/2019, FIRMADO PELO MUNICIPIO DE
ALAGOINHAS E AW PRODUQOES E EVENTOS
EIRELI.

O MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, pessoa jurfdica de direito publico interno, com sede a Praga Graciliano
Freitas, s/nB, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n9 13.646.005/0001-38, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a Sra. IRACI GAMA SANTA LUZIA, inscrita no CPF sob
n9. 025.400.535-72, portadora do RG n9. 579.746-24 SSP/BA doravante denominado CONTRATANTE e a
AW PRODUQOES E EVENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob nB 18.471.162/0001-73 situada a CJ Campo
Belo, 132, Rua Altemar Dultra, Alagoinhas Velha, Alagoinhas - BA, neste ato representada por WILTON
MOLCAN SANTOS, doravante denominada CONTRATADA, ajustam a celebragao do presente Termo
Aditivo ao Contrato n.B 102/2019, firmado pelas partes aqui qualificadas em 02 de junho de 2017, nos
seguintes termos. <

CLAUSULA PRIMEIR A- DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tern por escopo prorrogar o prazo de vigencia do referido contrato, conforme
processo administrative n.B 4945/2019.

CLAUSULA SEGUNDA- DO PRAZO
De acordo o art. 57, § 1B, inciso I, da Lei Federal n9 8.666/93, fica prorrogada a vigencia desta avenga,
passando a mesma a vigorar a partir de 23 de junho de 2019 ate 23 de margo de 2020.

CLAUSULA TERCEIRA- DO SALOP CONTRATUAL
Segundo informagoes inseridas no PRDC (Pedido de Realizagao de Despesa e Contratagao) pela Secretaria
solicitante, o valor do saldo contratual e de R$1.281.709,00 (um milhao duzentos e oitenta e um mil e
setecentos e nove reais).

CLAUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
As despesas com a execugao do presente Termo Aditivo correrao a conta do orgamento vigente no
Exerclcio/2019, do Municipio de Alagoinhas-Bahia, atraves da seguinte classificagao orgamentaria:

FONTE DE RECURSOELEMENTO DE DESPESAPROJETO/ATIVIDADESECRETARIA

0002.070 / 2.071
3.3.90.39SECET

000/0102.192

vw CLAUSULA QUINTA- DA R ATIFICACAO
Ficam ratificadas as demais clausulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que nao
colidam com as disposigoes deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Alagoinhas, 19 de junho de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS;;

ESTADO DA BAHIA

CONTRATO N°. 102/2019.

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS E, DO OUTRO, AW
PRODUgOES E EVENTOS EIRELI.

O MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, Pessoa Jurldics de Dlreito Publico Interno, com sede a Praga Graciliano de

Freitas, s/n, Alagoinhas - BA, inscrito no CNPJ sob numero 13.646.005/0001-38, neste ato representado pela

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a Sra. IRACI GAMA SANTA LUZIA, inscrita no CPF sob

n°. 025.400.535-72, portadora do RG n°. 579.746-24 SSP/BA doravante denominado CONTRATANTE e a AW

PRODUgOES E EVENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob n° 18.471.162/0001-73 situada a CJ Campo Belo,

132, Rua Altemar Dultra, Alagoinhas Velha, Alagoinhas - BA, neste ato representada por WILTON MOLCAN

SANTOS, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de prestagao de servigos,

segundo as condigoes nas clausulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecugao do objeto contratado, descrito

abaixo, constante nos processo administrativo n° 10853/2017, regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17

de julho de 2002, Decreto Municipal n° 2619/2008, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n°

8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condigoes estabelecidas nas seguintes

clausulas:

I

a) Edital de Pregao Eletronico n° 012/2018

b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em 13/03/2018.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1 - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relagao os contratantes acima mencionados,

afim de que a empresa realize a PRESTAgAO DE SERVigO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

ESTRUTURAS TEMPORARIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO

MUNICIPIO DE ALAGOINHAS/BAHIA, a qual fora declarada vencedora apos homologagao e adjudicagao no

Pregao Eletronico n° 012/2018-SRP, conforme discriminagao a seguir:

NOME PADRONIZADO/DESCRigAOITEM UND QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

LOTE 01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
IMedindo 10,00 x 8,00m: - Altura de 1,00m do -
Montado em estrutura em alumfnio tipo boxtrussduas
aguas e forrado com Iona branca de PVC com protepao anti-
mofo e contra raio ultravioleta; - Fechamento de fundo e
laterals em Iona branca ou preta de PVC com protefao anti-
mofo e contra raio ultravioleta; - Piso composto por
plataforma telescopica em alumfnio de 2,00 x 1,00m com
sobre piso em compensado de 15,00mm, revestido com
carpete; Cor a ser definida; - Ol(urna) escada de acesso. - 02
(dois) extintores (Po e agua)_

PALCO TIPO:

DIARIA1 R$ 2.500,00 R$ 75.000,0030

y
;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA _

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO liPO H:
Medindo 12,00 x 10,00 m: - Altura de 1,00m do solo; -
Montado em estrutura em aluminio tipo boxfrussduas
aguas e forrado com Iona branca de PVC com protegao anti-1

mofo e contra raio ultravioleta; - Fechamento de fundo e

laterals em Iona branca ou preta de PVC com protegao anti-

mofo e contra raio ultravioleta; - Piso composto por

plataforma telescopica em aluminio de 2,00 x 1,00m com
sobre piso em compensado de 15,00mm, revestido com
carpete; Cor a ser definida; - 03 (tres) camarins com
dimensoes de 3,00 x 3,00m, coberto com toldo dotado de
estrutura metalica em formato piramidal forrado com Iona
branca de PVC com protegao anti-mofo e contra raio

ultravioleta, montado com paredes e forro em PVC de
35,00mm,piso em madeira revestido com carpete; Cor a ser
definida; - 01 (urn) house-mix medindo 3,00 x 3,00 x 4,00m
(C/L/A), com altura de solo de 0,30m com estrutura em
aluminio tipo boxtruss, coberto em Iona PVC, antimofo e
protegao contra raio ultravioleta, com fechamento em Iona
branca ou preta de PVC com protegao anti-mofo e contra
raio ultravioleta; - Ol(urna) escada de acesso. - 02 (dois)

extintores (Po e agua)__

DIARIA R$ 150.000,00R$ 5.000,00302

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO TIPO III:
medindo 16,00 x 12,0m: - altura de 2,20m do solo; -
montado em estrutura em aluminio tipo boxtrussduas
aguas e forrado com Iona branca de pvc com protegao anti-
mofo e contra raio ultravioleta; - fechamento de fundo e
laterals em Iona branca ou preta de pvc com protegao anti-
mofo e contra raio ultravioleta; - piso composto por
modulos estruturados em ago 1045 e forrados em
compensado de 12,00mm com sobre piso em compensado

de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida; -
02 (duas) estruturas em aluminio boxtrusspara pa's de som
line, medindo 4,00 x 4,00m, com torre de 8,00m de altura
do solo - 04 (quatro) camarins com dimensoes de 6,00 x
6,00m, coberto com toldo dotado de estrutura metalica em
formato piramidal forrado com Iona branca de pvc com
protegao anti-mofo e contra raio ultravioleta, montado com
ts octanorm paredes e forro em pvc de 35,00mm, com 01
(urn) aparelho de ar condicionado de 12.000 btu's, piso em
madeira revestido; cor a ser definida; - 01 (urn) house-mix
duplo medindo 5,00 x 5,00 x 6,00m (c/l/a), com altura de
solo de 0,30m com estrutura em aluminio tipo boxtruss,

coberto em Iona pvc, antimofo e protegao contra raio

ultravioleta, com fechamento em Iona branca ou preta de
pvc com protegao anti-mofo e contra raio ultravioleta; - 02
(duas) escadas de acesso e Ol(urna) rampa com largura de
2,00m no minimo e inclinagao de no maximo 152(quinze
graus). - 04 (quarto) extintores (po e agua)_

i
I

DIARIA R$ 100.000,00R$ 10.000,003 10

Disciplinadores: em ago Galvanizado 2,20 altura x 1,10
Comprimento; R$ R$ 44.000,004 2.000 22,00METROS

Camarim (octanorme) com area Minima de 05 x 05m
ambos com Banheiros internos e ar condicionador, em
octagon branco.

DIARIA R$ 1.700,00 R$ 13.600,005 8

i
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO DE

AREA: Em Placa metalica de 2m x 2m x 15,00mm,

sustentados em cavaletes metalicos, com altura de 2,0m,
com acabamento em tinta latex exterior; Cor a ser definida.

R$ 34.000,00R$6 METRO 1.000 34,00

/ visra ’
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA_

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA EM

COMPENSADOS: Em compensado ou OSB com espessura

de 12,00mm, sustentados em barrotes de madeira

aparelhada de 7,50 x 7,50cm e em ripdes de 7,50 x 2,50cm,

com altura de 2,20m, com acabamento em tinta latex; Cor a

serdefinida.

R$R$ 28.395,0015,001.893METRO7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA EM TS

OCTANORM Divisorias em placas em TS e perfis em
alumfnio OCTANORM com piso tablado acarpetado na cor

cinza.

R$R$ 11.100,0030,00370METRO8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOS PARA

POLICIA MILITAR, estrutura tubular, cobertura em Iona
anti-mofo e anti-chamas, medindo 2x3 metros, com
escada na lateral.

DIARIA R$R$ 10.800,00300,00369

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO 3X3: Montado
em estrutura metalica de tubo galvanizado de 11/2
polegada, com chapa de 3mm (Patente 4830). Coberto de

estrutura metalica em formato piramidal forrado com Iona
branca de PVC com protepao anti-mofo e contra raio

ultravioleta.

DIARIA R$R$ 37.100,0070,0053010

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO 4X4: Montado
em estrutura metalica de tubo galvanizado de 11/2
polegada, com chapa de 3mm (Patente 4830). Coberto de
estrutura metalica em formato piramidal forrado com Iona
branca de PVC com protepao anti-mofo e contra raio
ultravioleta.

DIARIA R$ R$ 63.000,00100,0011 630

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO 5 X S: Montado
em estrutura metalica de tubo galvanizado de 11/2
polegada, com chapa de 3mm (Patente 4830). Coberto de
estrutura metalica em formato piramidal forrado com Iona
branca de PVC com protepao anti-mofo e contra raio
ultravioleta.

DIARIA R$ R$ 141.440,0012 832 170,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO 6X6: Montado
em estrutura metalica de tubo galvanizado de 11/2
polegada, com chapa de 3mm (Patente 4830). Coberto de
estrutura metalica em formato piramidal forrado com Iona
branca de PVC com protepao anti-mofo e contra raio

ultravioleta.

DIARIA13 R$ R$ 90.000,00450 200,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO 10 X 10:
Montado em estrutura metalica de tubo galvanizado de

11/2 polegada, com chapa de 3mm (Patente 4830). Coberto
de estrutura metalica em formato piramidal forrado com
Iona branca de PVC com protepao anti-mofo e contra raio
ultravioleta.

DIARIA14 R$ R$ 170.544,00418 408,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO 12 X 12:
Montado em estrutura metalica de tubo galvanizado de
11/2 polegada, com chapa de 3mm (Patente 4830). Coberto
de estrutura metalica em formato piramidal forrado com
Iona branca de PVC com protepao anti-mofo e contra raio
ultravioleta.

DIARIA15 R$ R$ 96.000,00120 800,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE HOUSE-MIX: Medindo
5,00 x 5,00m, com altura de solo de 0,30m com estrutura
em tubo galvanizado de 11/2 polegada, em chapa com
espessura de 3,0mm, coberto com toldo em formato
piramide, em Iona PVC, antimofo e protepao contra raio
ultravioleta, com fechamento em compensado de
12,00mm, piso sustentado por modulos estruturados em
apo 1045 e forrado com compensado de 15,00mm com
sobre piso em compensado de 15,00mm.

/
16 DIARIA R$ R$80 70,00 5.600,00

\r
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA_

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICAVEL
Praticavel em estrutura alummio e compensados de 25

mm, acompanhados de garra de fixafao do tipo travos e

rodos.

DIARIA R$R$ 32.000,00100,0032017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE TIPO II:

Medindo 60,00 x 12,00m: - Altura de 2,20m do solo; -
Montado com estruturas perfiladas em a?o galvanizado em
duas aguas a cada 5,00m e assentes sobre sapatas de afo
fixadas ao solo por cravos de aÿo, por tirantes ou por
contrapesos especiais; coberto em lonas em poliester/PVC
antichama e antimofo; - Piso composto por modulos
estruturados em a?o 1045 e forrados em compensado de
12,00mm com sobre piso em compensado de 15mm,

revestido com piso articulado moldado em plastico

polipropileno de alta resistencia e impacto, com prote?ao

antifogo, padrao L)L; cor a ser definida; - 02(duas) escadas

de acesso e 01(uma) rampa com largura de 2,00m no
minimo e inclina?ao de no maximo 159(quinze gratis). 04

(quatro) extintores (Po e agua)_

DIARIA R$R$ 9.000,00 45.000,0019 5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TABLADO MEDINDO
8m X 6m

DIARIA R$ R$20 750,00 45.000,0060

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA PARA
DIARIA R$ R$21 900,00 69.300,0077

PALCO, MEDINDO 12m X 6m;

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PORTICO de entrada
em estrutura de alummio pre-fabricado com Espessura

minima de 3,00 mm, em forma de box truss, p30/ p50/
p380/ p75, nas medidas 13,00m x 08,00m x 02,00m. todas
as emendas dos box deverao conter parafusos em a?o com
arruelas e travas especlficas, a estrutura devera estar
devidamente alinhada e cabeada para perfeita sustenta?ao
da mesma.

DIARIA22 R$ 1.000,00 R$32 32.000,00

I

R$1.293.879,00VALOR TOTAL

1.2. - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administragao, nas mesmas condigoes e

dentro do prazo contratual estabelecido, os. acreseimos ou supressoes que se fizer nas compras de ate 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressoes resultantes de acordo

celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1. 0 e 2.° do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1.- A CONTRATADA se obriga a;

a. disponibilizar o produto descrito na Clausula Primeira deste contrato, nos prazos, condigoes estabelecidas
no edital Pregao Eletronico n° 012/2018 e Ata de Registro de Pregos n° 025/2018, no local e tempo
requeridos, mediante requisigoes do preposto autorizado;

b. assegurar a boa qualidade do produto e garantia correspondente, indicada pelo fabricante e pelo Codigo de
Defesa do Consumidor;

c. as providencias e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre
contrato serao de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

d. assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuizos causados por descumprimento,

omissoes ou desvios na qualidade tecnica do objeto deste edital;
;.T%.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

e. nao transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o pr6vio consentimento da

CONTRATANTE;

f. nao caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o pr6vio consentimento da

CONTRATANTE;

g. entregar o bem licitado nos prazos previstos no edital de licitagao;

h. manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ele mantidas, todas

as condigoes de habilitagio e qualificagao exigidas na licitagao;

i. apresentar durante a execugao do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a

legislagao em vigor quanto as obrigagoes assumidas na presente licitagao;

j. nao utilizar este contrato, como garantia de qualquer operagao financeira, a exemplo de emprestimos

bancarios ou descontos de duplicatas.

k. Responsabilizar-se pelo transporte dos materials de seu estabelecimento ate o local determinado pelo

CONTRATANTE, bem como pelo seu descarregamento, e tambem pelo dnus decorrente de despesas com

transporte, extravios e danos acidentais no trajeto;

I. Os materiais que nao estiverem dentro das especificagoes licitadas ser§o devolvidos ao fornecedor para

substituigao imediata, sem 6nus para a Prefeitura Municipal contratante, sob pena de aplicagao de

penalidades.

m. Tomar providencias no sentido de que sejam cumpridas rigorosamente as normas de higiene e prevengSo

de acidentes recomendadas pela legislagao pertinente, devendo fornecer EPI’S para os funcioncirios da

Contratada, bem como se responsabilizar pelo uso dos mesmos sob pena de paralisagao do servigo e

aplicagao de multa diaria no valor de 0,02% do valor do contrato, para tanto mantera no local da obra, servigo

proprio dirigido por profissional especializado;

n. Permitir e facilitar a fiscalizagao e/ou inspegao do local do objeto deste Contrato bem como de todos os

materiais a serem empregados nos servigos antes de postos a execugao, a qualquer hora, devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados, pertenga seus agentes a CONTRATANTE ou a terceiros por

ele designados;

o. A CONTRATADA se obriga ainda, a garantir o objeto deste contrato contra deterioragao em razao de

transporte, acondicionamento ou fabricagao.

PARAGRAFO UNICO - Ficarao a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da

execugao do contrato, bem como dos tributos, obrigagbes trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais

custos diretos e indiretos, necessarios a execug§o do objeto desta LicitagSo.

US'N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1.-O CONTRATANTE se obriga a:

a. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

b. Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos a CONTRATADA;

c. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,

ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltara a fluir apos a apresentagao da novas faturas
corretas;

d. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagao de multas previstas neste Contrato;

e. Declarar os materiais efetivamente recebidos.

CLAUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO

4.1. - O valor do presente contrato e de R$1.293.879,00 (um milhao duzentos e noventa e tres mil

oitocentos e setenta e nove reais), constante da proposta integrante da licitag§o Pregao Eletronico n°
012/2018-SRP, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como prego justo e suficiente para a total
prestagao de servigos de fornecimento, objeto deste instrumento.

4.2 - Os pagamentos serao efetuados apos atesfo do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentagao da fatura o contratado devera estar de posse, em plena

vigencia, da CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidoes de regularidade com as fazendas
estadual, federal e municipal, sob pena de nao pagamento.

4.2.1 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condigoes pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitagao da fatura sera suspensa para que a CONTRATADA adote as providencias necessarias a sua
corregao. Passara a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentag§o da fatura,
devidamente corrigida.

4.2.2 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagao
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, sem que isso gere direito a reajuste
de prego.

4.3 - O termo contratual podera durante o seu prazo de execugao, caso ocorra uma das situagoes previstas no
art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e paragrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorizagao da
autoridade competente, atravÿs de termo de aditamento, cujo extrato devera, para ter eficacia, ser publicado
em 6rg§o de imprensa oficial.

4.4 - Os pregos deste contrato serao fixos e irreajustaveis pelo perlodo de 12 (doze) meses.

CLAUSULA QUINTA- DA CESSAO. TRANSFERENCE OU SUBCONTRATACAO

5.1. - O presente contrato nao podera ser objeto de cessao, transference ou subcontratagao, no todo ou em
parte, sem previa e expressa autorizagao do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS. ENTREGA E RECEBIMENTO

6.1. - A vigencia deste Contrato sera pelo prazo de 03 (tres) meses, a partir da data de assinatura, podendo,
entretanto, ser.prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

6.2. - A execugao sera feita de forma parcelada, conforme solicitagao da Secretaria solicitante.

CLAUSULA SETIMA- ALOCACAO DE RECURSOS

7.1.-As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da seguinte dotagao orgamentaria:
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CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

8.1. - Este contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo

legal, e sem que assista a contratada direito a qualquer indenizagao, nas seguintes hipbteses:

a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das clausulas e condigoes aqui estabelecidas;

b) Atraso no cumprimento das "ordens de servigos”;

c) Superveniencia de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;

d) Falencia, liquidagao judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;

e) Cessao total ou parcial deste contrato e dos creditos dele decorrentes, sem previa e escrita autorizagao do

contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada tera direito,

apenas, ao pagamento, dos servigos efetivamente prestados e aceitos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ficara o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de

aviso ou interpelag§o judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sangoes cabiveis nos casos enumerados nos
arts. 78 e 80 da lei n.° 8.666/93, alterada pela lei n.° 8.883/94.

CLAUSULA NONA- DAS RESPONSABILIDADES

9.1. - A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrencia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagao de sua
proposta, os tributos, contribuigoes fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas
incidentes sobre a compra do material, nao cabendo quaisquer reivindicagoes devidas a erros nessa avaliagao,
para efeito de solicitar revisao de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralisagoes na execugao do servigo, salvo na ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja
culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislagSo vigente, quando comunicados a
CONTRATANTE no prazo de ate 48 (quarenta e oito): horas da ocorrencia, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negocio realizado e antes da entrega do objeto
que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributos,
encargos, emolumentos, contribuigoes fiscais e para-fiscais nao incidentes sobre a compra efetuada, tais
valores serao imediatamente excluldos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a
CONTRATADA

:

i

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

- O adjudicatario CONTRATADA sujeitar-se-a, no caso de inadimplemento de suas obrigagoes, as
sangoes estabelecidas na Ata de Registro de Pregos e graduadas conforme a gravidade da infragao, sem
prejuizo de sangoes civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redagao,
apurado em processo administrative, garantida a ampla defesa e o contraditorio constitucional:

10.1.

i
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10.2. -A CONTRATADA se sujeita as seguintes penalidades:

a) Advertencia, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para quais haja concorrido.

b) Multas sobre o valor total atualizado do contrato:

bl) 0,20% (vinte dScimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ate o trigesimo

dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Servigos, limitadas a 20% do valor da fatura;

b2) 0,40% (quarenta decimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias,

limitadas a 20% do valor da fatura.

b3) Multa de ate 15% (quinze por cento) em caso de descumprimento das normas desse contrato.

c) A multa dobrate a cada caso de reincidencia, n§o podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do

contrato, sem prejuizos da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisao contratual;

d) Suspensao do direito de contratar com o Municipio de Alagoinhas pelo periodo maximo de 5 (cinco) anos
nas hipoteses previstas no art. 7° da Lei n° 10.520/2002.

e) Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimenta de contratar com a Administragao, por
prazo superior a 2 (dois) anos em situagoes nao previstas no art. 7° da Lei n° 10.520/2002.

f) 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 o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base na alinea anterior.

g) O valor de cada multa sera atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de pregos vigente
no mes em que cessar o motivo que Ihe deu origem.

h) As multas previstas na alinea “b” podeteo, a criterio da Administragao, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sangoes, a depender do grau da infragSo cometida pelo adjudicatario.

i) Quando aplicadas, as multas deverao ser pagas espontaneamente no prazo rrteximo de 05 (cinco) dias uteis
ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, apos previo processo administrative,
garantida a ampla defesa e o contraditbrio ou, ainda, cobradas judicialmente, a criterio da Prefeitura Municipal
de Alagoinhas.

j) Os danos e prejuizos serao ressarcidos a contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificagao administrativa a contratada, sob pena de multa.

k) Esgotados todos os prazos de execugao do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficara automaticamente impedida de participar de novas licitagoes enquanto nao
ressarcir os danos causados a Administragao Publica Municipal ou cumprir a obrigagao antes assumida
prejuizo de outras penalidades.

10.3. - A penalidade de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica sera
de competencia do Prefeito Municipal de Alagoinhas, as demais penalidades serao de competencia do
Secretario de Municipal de Administragao.

10.4

deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, apos previo processo administrative, garantida a
ampla defesa e o contraditorio ou, ainda, cobradas judicialmente, a criterio da Prefeitura Municipal de
Alagoinhas.

sem

:

As multas aplicadas deverao ser pagas espontaneamente no prazo irteximo de 05 (cinco) dias ou serao

10.5 Caso o valor da multa seja superior ao valor da Nota de Empenho ou documento equivalents, a
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIQOS respondera pela sua diferenga, a qual seraÿcobrada
judicialmente. N.

i
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10.6 N§o sera efetivado qualquer pagamento & FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIQOS enquanto nao

efetuado o pagamento da multa devida.

10.7 A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da

infragao cometida pela FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIQOS e dos prejui'zos causados a
Administragao Publica Municipal.

10.8
abertura de vistas.

10.9 Os danos e prejuizos serSo ressarcidos a CONTRATANTE no prazo maximo de 48 (quarenta e oito)

horas, apos conclusao de processo administrative, garantida a ampla defesa e o contraditdrio, contado da

notificagao administrativa a FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIQOS, sob pena de multa.

10.10 O cancelamento do registro, assegurado o contraditorio, e formalizado por despacho da autoridade
competente do 6rgao gerenciador.

Facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA PUBLICACAO E VINCULACAO

11.1 - O presente Contrato sera publicado, por extrato, no Mural das Dependences Publicas Municipals e em
Diario Oficial no prazo maximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.

11.2 - Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei n° 10.520/02,
subsidiada a Lei n° 8.666/93, e suas alteragoes posteriores, como tambem, ao Edital de Pregao Eletronico n°
012/2018-SRP.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DO FORO

12.1.-As partes elegem, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Alagoinhas, Estado
da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de iguais teor e forma para
uma s6 finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

Alagoinhas, 22 de margo de 2019.

AvifWoDui'OESWVENTOSIEll
Rep. pi Wilton Molcan Santos

CONTRATADA

I RACI G'AAft&4>ANTA LUZIA
CSECkETARIA
CONTRATANTE
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