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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0

MUNICíplo DE IGAPORÃ - BA E FUND0
MUNICIPAL DE SAÚDE NA QUALIDADE DE

CONTRANTES
TECNOIOGIA

E
E

A

EMPRESA

l}ESIGNER

NOV9D

LTDA

NA

CONDIÇÃO DE CONTRATADO, CELEBRAM 0

PRESENTE

CONTRAT0

NA

FORMA

A

SEGulR:

0 MUNICíplo DE IGAPORÃ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, por

intermédio da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob ne 13.811.484/0001-09, situada na

Praça Bemardo de Brito, n9 430, Centro -CEP: 46.490-000, lgaporã-Ba, neste ato` representado
pelo Prefeito, o Senhor JOSÉ SULY FAGUNDES NETTO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n9

690.229.685-53 e RG. n° 5.471.162-25, emitido pela SSP/BA, residente na Rua 13 de Maio, n9 51,

Bairro Alto da Usin@ - lgaporã-Ba, legalmente investido e no exercícjo de pleno mandato, em
conjunto com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU'NICÍPIO DE IGAPORÃ, Estado da Bahia,

pessQa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n9 10.421.872/0001-87,

situada na Praça Baco Pari, n945 - Centro, CEP: 46.490-000 - lgaporã-Ba, neste ato representado
pela SenhQra ülst FAGUNDES fARIAS, brasileira, Solteira, inscrita no CPF sob ne 033.373.815-29

e RG. n° 0963058436, emitido pela SSP/BA, residente na Rua Amapâ, ng 39, Bairro Mulungu -

lgaporã-Ba na qualidade de Secretária Municipal de Saúde, nomeada pelo Decreto ng 0007/2018,
de 16 de Janeiro de 2018, denominado CONTRATANTE, e a empresa NOV9D TECNOLOGIA E
DESIGNER LTDA, Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n9 33.887.497/0001-60, com endereço na

Avenida Bartolomeu de Gusmão, nQ435Ê - bairro JLirema, Vitória da Conquista - Bahia, neste ato
representada pelo CLEBER MUNIZ `DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob n° 143.685.948-43, portador

do RG ng 2456909-92-SSP-SP, doravante denominada CONTRATADO, celebram o presente

contrato conforme Processo Administratlvo n9. 0156/2020, Dispensa de Licltação n9. 0075/2o20,
com fundamento no art. 49 da Lei 13.979/2020 e art. 24, lnciso lv, da Lei ne. 8.666/93 e alterações
posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 0BJET0

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de totem display para clispensador de álcool
gel 70% para higienização e assepsia das mãos, com aclonamento por pedal, personalizado com o
brasão do munici'pio, a serem colocados nos prédjos públicos do município de lgaporã -Bahia, em

atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de igaporã - BA, para enfremtamento da pande
provocada pela COVID-19.
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CLÁUSUIA SEXTA -OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações decorrentes de lei, obriga-se a:

a) Fornecer os bens de acordo com as especificações técnlcas constantes no jnstrumento

ccinvocatório e no presente contrato, nos locais determlnados, nos dias e nos tumos e
horários de expediente da Administração;

b) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,

atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c)

Comunlcar ao CONTRATANTE qualquer anormalldade que lnterfira no bom andamento do

contrato;
d) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequêncla de erros, imperícja

própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabllidade, bem como ressarcir o

eqiilvalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fomecimento
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso

fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualifiçação exigidas na licitação;

f)

Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás `junto às repartições

competentes, necessários à execução do contrato;
g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que lncldam ou venham

a incidir sobíe as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Çontrato,
bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao

objeto do contrato;
h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo insti.umento convocatório e pelos quais se obriga,

visando à perfeita execução deste contrato;
i)

Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;

j)

Trocar, às suas expensas, o bem que vjer a ser recusado;

k) Manter, sob suà exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra

para execução completa e eficiente do transporte dos bens;
1)

Emitir notas fiscajs/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos
indjcação de sua quantidade, preço unitârio e valor total;

m} Fornecer os produtos de acordo com o padrão de identidade e qualidade estabelecido na
legislação pertinente;

nl..^h.. *. i iA].-^Ã^ `io r`^7c/m.^

.:..E+:..`

üi"iE"L aE 16APD Fü
o) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados;
p) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

q) Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer deterioração;
r)

Manter, sob sua exclusiva responsabjlidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra

para execução completa e eficiente do contrato.
CLÁUSULASÉTIMA-OBRIGAçÕESDACONTRATANTE

A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste contrato por determínação
legal, obriga-se a:

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro
de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;

c) Proceder à publicação resumida do jnstrumento de contrato e de seus aditamentos na
Ímprensa oficial no prazo legal.

CLÁUSUU 0ITAVA - DA FORMA DE ENTREGA

A forma de entrega é de aquisição imediata, de acordo a solicitação da contratante.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIIVIENTO DO 0BJETO

0 objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação daconformidade
do material com a especlflcação fomecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis.

§ ig - o recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso 11, da lei 8.666/93.

§ 29 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de entrega em

desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato,

§ 39 - 0 recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior
ao limite estabelecldo para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comíssão de, no
mínimo, 03 (três) membros.
CLÁUSUIA DÉcllvIA - DAS PENALIDABES

A licitante vencedora do certame responderá admjnistrativamente pela qualidade e eficiência d
execução integral do contrato.

§19. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem e

prejuízo à Adminjstração ou terceiros, sei.ão consideradas como inexecução parcial do contrato.
§2Q. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do

contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município de lgaporã/BA, sem exclusão da
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.

Praça Bemardo de Brito, no 430 - Cenh - lgapoú - BA-CEP 46.490-000 -Fone: 77 3460-1021
CNPJ: 13.811.484/0001 -09
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§39. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n9 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim conslderado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
1.

11.

Advertêncla;

Multa sobre o valor total do contrato, recolhida no praz,o de l5 (quinze) dias, contados da

comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
111.

Suspensão tempoíária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar

com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
lv.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminístração Públíca

enquanto perdurarem os motivos determlnantes da punição ou até que seja promovlda a
reabilítação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; que será concedida

sempre que a licitante ressarcir o Município de lgaporã/BA, pelos prejuízos resultantes e

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
§49. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Adminjstração e ÍmpedimentQ de

licitar e contratar com a Admlnistração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.
§59. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa excluslva da
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária dci direito de contratar

com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente
de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.

§69. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado rta execução do contrato, sujeitará

o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infraçã
obedecidos os seguintes limites máximos:

i.

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na

hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocação;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou serviço não reallzado;
1'1.

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento pu serviço
realizado, por cada dia subsequente ao trígésimo.

§ 79. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.

§ 89. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do

contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando
exiglda, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será desco

Praça Bemardo de Brito, n° 430 - Centro - lgaporã - BA - CEF' 46.490Ú00 - Fone: 77 -3460-102
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dos pagameritos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente, Acaso não tenha sido exigida garantia, à Admlnistração se reserva^ o díreito de

descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

§ 99. A sanção de multa não tem caráter compensatórlo e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das lnfrações cometídas.

§ 10. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exlgida para o certame, ensejar o

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude flscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuízo das multas prevjstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências con`tratuais,
e as prevístas na Lei n9 8666/93.

§ 19. 0 Contratante poderá rescindlr administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos 1 a Xll, Xvll e Xvlll do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 29. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a Xl do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSUIA DÉCIMA SEGUNDA -DA VINCULAÇÃO AO INSTRUIVIENTO CONVOCATÓRIO

integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condiçõe
estabelecidas no processo licitatório réferido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e
seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA COBRANÇA JUDICIAL

As impartâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de proçesso de execução,
constituindo este Conti.ato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, media

retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA -DAS DISPOS[ÇÕES GERAIS

§ 19. 0 CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

§ 29. 0 CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilítação e qualificação
exigidas no Edital`

§ 39. 0 presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no
todo ou em parte.

Píaça Bemardo de Bn.to. n° 430 - Centm - lgaporã - BA -CEP 4ô.490000 - Fone: 77 - 3480-1021
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§ 4g.

Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que

compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da
tearia geral>dos contratos e as disposições do Direito Privado.

§ 59. 0 CONTRATADO responderá por todos os danos e prejui'zos decorrentes de paralisações na

execução do entrega do objeto contratado, salvo na ocorrêncla de caso fortuito ou força malor,
sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da leglslação vigente, quando

comunicado ao CONTRATANTE no píazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.

§ 69. ApÓs o 10e (déclmo) dia de paralisação do entrega do objeto contratado, o`CONTRAl.ANTE,

poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) Promover a rescisão cQntratual, independentemente de interpelação judicial, respóndendo
o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao
período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 78. o CoNTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS,

na lmprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato e que não comportarem acordo
amigável, fica eleito o foi.o da Comarca de lgaporã, neste Estado.
CLÁUSULA DÉCWIA SEX" - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ -BAHIA

CNPJ N9 13.811.484/0001-09

EXTRATO DE CONTRATO N9 CT-0239-20- PMI
DISPENSA DE LICITAÇÃO. N9. 0075/2020

Contrato: NOV9D TECNOLOGIA E DESIGNER LTDA, CNPJ sob n9 33.887.497/0001-60. Objeto:

aquisição de totem display para dispensador de álcool em gel 70% para higienização e assepsia

das mãos, com acionamento por pedal, personalizado com o brasão do munici.pio, a serem
colocados nos prédios públicos do município de lgaporã -Bahia, em atendimento ao Fundo
Municipal de Saúde de lgaporã -BA. Valor Global de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Vigência: período: 10/07/2020 a 30/09/2020 -lgaporã-Ba.
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