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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAIIIA
ccNpi:13.809.04i/Oooi-75-cNpi:i7.043.982;Oooiun
RueDr. Jos5 Goncalves de sa, 24-Centro
CEP: 48.540-000.
Fone: (Oxx75) 3203-2106/ 3203-2102 -Site: www.ieremoabo.ba.gov.br.

CONTRATO N° 263#022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 207#022
DISPENSA DE LICITACAO N° 072#022
0 Municipio de Jeremoabo, inscrito no CNPJ n° 13.809.041/0001-75, situado na Run Dr. Jos6 Gongalves
de Sa, n° 24, Centro, Estado da Bahia, doravante denominado CONTRATANTE e neste ato representado

por DHRISVALDO JOSH DOS SANTOS, Prefeito Municipal, portador do RG n° 560.448, SSP/SE e do
CPF n° 256.775.785nd8, e a pessoa Juridica GRAVITEON FABRICACA0 DE IMPRESSOS EM
MATERIAIS DIVERSOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 31.159.735/0001-96, situado na Run Manoel
Vitorino, n° 214, Acampo do America, Jequi6-BA , neste ato representado por seu representante legal,
LUAN COMES CONCEICAO, pertador do RG n° 11.608.781-10 SspreA e CPF/ME n° 028391.91598, doravante denominada apenas CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera
pelo artigo 24, 11 da Lei Federal n° 8.66603, mediante as clfusulas e condig6es a seguir ajustadas:

I - CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO
1.1 Constitul objeto do presente contrato a AQUISICAO DE CATRACAS BIOMETRICAS PARA UM

MELHOR ACOMPANHAMENTO DE QUHM ENTRA E SAI DAS DEPENDENCIAS DO PREDI0
DA PREFEITURA MUNICIPAL. Descri9ao detalhada consta na Proposta Comereial apresentada pela
CONTRATADA, que passa a fazer palte integrante deste instrunento contratual, independentemente de
transcrig5es.

§ 1° - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condic6es deste contrato, acr6scimos ou
supress5es na aquisiqao do objeto licitado, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93.

11 - CLAUSUI,A SEGUNDA - DOTACAO 0RCAMENTARIA
2.1. As despesas para o pagamento deste contrato colrerao por conta dos recursos da Dotagao Orgamentaria
a seguir especificada:

ORGAO: 03.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO;
CLASSIFICACAO PROGRAMATICA: 04.122.002
PROJETO ATIVIDADE: 2031
ELEMENTO DE DEspESA: 44.90.52.Oors3.9o30.00
FONTE DE RECURSOS: 00

Ill . CLA,usul,A TERCEIRA - pREcO H cONDlcoEs DE pAGAMFr`rTO
3.1. 0 valor global deste contrato e de R$ 11.914,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE
REAIS), de acordo com a Proposta de Preap apresentada pela CONTRATADA, parte integrante (anexo)
deste contrato.

§ I ° - 0 valor pactuado no presente contrato 6 fixo e irreajustavel.

§ 2° - Nos precos ofertados na proposta da Contratada ja estao inclusos t;dos os custos e despesas
decorrentes de pessoal, impostos, taxas de qualquer natureza, e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel culnprimento deste instrunento.
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§ 30 - 0 pagamento sera efetuado mediante a prestapao de servico, sob demanda, atravds de dapdsito em
conta bancdria ao contratado ou ciedito em conta corrente, em ate 30 (trinta) dias uteis, ap6s a apresentac5o
da Nota Fiscal/ Fatura e devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissfro da Nota Fiscal/Fatura, o documento sera
imediatamente devolvido para substituicfro e/ou emissao de Nota de Corregiv, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo nao seja cousiderado para efeito de qualquer reeduste ou atualizaefro do valor contratual.

IV - CLAUSULA OUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA
4.I. 0 prazo de vigchcia do presente contrato tern inicio em 23/05#022 ate 23/05#023, podendo ser
prorrogado, desde que observadas ds disposie6es do artigo 57 da lei 8.666/93.

V - CLAUSULA OUINTA - DAS PENALIDADES
5.1. 0 descumprimento parcial ou total de qualquer das suas clausulas, sem justificativas aceitas pelo 6rgao ou
eentidade promotor da licitapao, sujeitari o licitante ou o contratado ds seguintes sanc6es previstas na Lei n°
8.666/93, garantida a pievia e ampla defesa em processo ndministrativo:
a) Advertchcia;
b) Declaraefro de inidoneidade para participar de licitapao e impedimento de contratar com a Uniao, com
6rg5os e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federagiv, com o Distrito Federal e
Municipios por prazo de ate 05 (cinco) anos;
c) Multa de 0,3% (tr6s d6cimos por cento) ao dia, ate o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
chjeto nfro entregue;
d) Multa de 0,7% (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parte do objeto nao entregue por cada dia
subseqtiente ao trigdsino.

§ 1° -0 valor das multas sera, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros creditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2° - As multas previstas nesta clfusula nao t6m carater compensat6rio e o seu paganento nao eximira o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrap6es cometidas.

§ 3° - Retencao de pagamento enquanto perduran
CONTRATANTE. Durante esse periodo nao incidife

;r pendencias do CONTRATADO, junto ao

monetina;

VI - CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO
contratuais, e as

6.1. A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao com
previstas na Lei n° 8.666/93.

§ 1°. 0 Contratante poderd rescindir administrativamente o respectivo Contrato,
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93.

teses previstas mos

§ 2°. Nas hip6teses de rescisfo com base mos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da L
cabe ao Contratado direito a qualquer indenizagiv.

VII - CLAUSULA SETIMA - COBRANCA JUDICIAL
7.1. As importincias devidas pela Contratada serao cobradas atrav6s de processo de execngao,
Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobranga direta, mediante retencao ou compen
crfeditos, sempre que possivel.
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VIII - CLAUSUI.A OITAVA - DAS 0BRIGACOES DAS PARTES
8.1. Cabera a Contratante:
a) Efetuar o pagamento na data prevista no presente instrumento de contrato;
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82. Caberf ao Contratado:
a) Entregar os produtos licitados de acordo com as especificap5es e no local indicado pelo 6rg5o;

b) Responsabilizar-se pelas despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargo sociais, previdenciinos,
trabalhistas e comerciais, frete, seguro e demais despesas com transportes ate o destino e quaisquer outros Onus

que possa recair sobre o fomecimento do objeto da presente licitagao;

c) Ressarcir a contratante do equivalente a todos us danos decorrentes de paralisapao ou intermpcao do
fomecimento dos materiais contratados, exceto quando isso ocolTer por exigchcia da CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou forca maior, circunstincias devidamente comunicadas a CONTRATANTE no prazo
de 48 (quarenta e oito horas), ap6s a sua ocorrchcia;

d) Receber a quantia estipulada no instrunento de contrato.
e) 0 contratado 6 responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comereiais resultantes da
execngao do contrato, conforme artigo 71 da Lei Federal 8.666/93.

IX - CLAUSULA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS
9.1. 0 CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculades a execug5o do presente Contrato.

9.2. 0 CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidnde com as
obrigag6es ora assumidas todas as condiq6es de habilitagao e qualificag5o exigidas.
9.3. 0 presente Contrato nao podefa ser objeto de subcontrata¢fro, cessao ou transferencia, no todo ou em parte.
to e integracfro das omiss6es, desde que compativeis com os
te, os principios da teoria geral dos contratos.
preceitos de Direito Pdblico, aplicar-se-a, supletiv
9.4. Na intepretagao das disposig6es deste

9.5. Ap6s o loo (decimo) dia de paralisapao do fo]

objeto contratado, o CONTRATANTE, podera

optar por uma das seguintes altemativas:
a) Promover a rescisao contratual, independentemente de interpelapfro

respondendo o CONTRATADO

pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;

b) Exigir a execugao do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa corr
atraso, respeitando o disposto na legislapao em vigor.

ondente ao periodo total de

x - CLAuSuLA DEclMA pRInmlRA - Do FORo
As partes elegem o Foro da cidade de JeremoaboreA, que prevalecera sobre

utro, por mais

privilegiado que seja para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente Contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, fimam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor e forma na
presenca das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.
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Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 263/2022, DISPHNSA DE LICITACAO N° 072/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 207/2022. OBJETO: Aquisigao de catracas
biom6tricas para urn melhor acompanhamento de quem entra e sai das dependencias do

pr6dio da prefeitura municipal. CONTRATADA: GRAVITEON FABRICACAO DE
IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS EIRELI. VALOR GLOBAL: R$
11.914,00 (Onze mil novecentos e quatorze reais). VIGENCIA: 23/05/2022 A
23/05/2023. DATA DE ASSINATURA: 23/05/2022. (SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACAO).

cERTiFicACAO DiGiTAL: rvcvABTCNF6wAECEM8BAcw

Esta edicao encontra-se no site oficial deste ente.

