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p2 E0.45.0341000i7P.,e ita1I
CNP
no
cadastrada
. rePresentadaPalaSECHOMIA*E.MTIIPAE.E4KTE.:aenhor..f...1!piPTERINAISIPESOOS SANTOS,
edo outrolutwi. xp1iitp*,006,10-e
bpaslietrq., de ora em d1anteimp1eSmeflte ONTA1ANTE,
psriiiado,.doin
.SE4V1g0 S, E14 11,:6124,10,10)f,*-74.,4este:ato.
CEP 41;256490, tn rIta in ONP.I./IMP sPOO.A.1a144.
do salvador,
,
ÇPVIVIP sOb 4x 11.*V 444.44
representado por iost CARLOS ROCHA WOO, lrscrito no
, diarite DNlRIVrADA resolvem firmar
.residente.e- domielliado no:ticia0 de44pair° ti3A, itle.oraem
14,1,4su(as.
instrumentotonOp:NM 41101001.e a 5..sagp ntes ,
oalebraro;o .riteserite .gontrato4.1nstruide no: Processo'
As partes On'.4,.'Ontrg '.$1.,,Ititt0--4 avert .4 .,a;,
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:niedian:te as cusuids.e?cOndiOeS tgi.
i. wPORTEJ.tmtpito
pelos
esta 1.61: tregulam.se Peas soot, CISUStitas e
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•11
princfplos da teoria gral
dir.Oito01.11icoeaplicado‘Rips,..soPletiyarneatei
.
.ppddei#ISde
'ino* termsdo copot 0.:* art $4. da Lei
dos toA:*ratOS:e..as.dispoSiOies tk-..direitO41rBiado,
Federait4 6/4803:iv:#irrdp, 0'144106:
4:V01484 ..-DireittiOna ode fro VIMdo;
1'41,F:eat.
1;1.1.
8;13-74.90----01i.iu*d.O.Orderalrit;i0r.iies cOttôtnicai .
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1.13.
C164trotos;
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/SWUM1) 3AZOIR.0
BAWA
EVADD:
ott1rr0 •
l,t
SS.:da'Leffederal.8.686/1993,40-.presente instrumeatik
Constitui olteto nos termos deinelsO..ifdealt
informitica,torn ciblativotie atender a futuras eeventuais
a aqiiiiligio,de equipamentosperifkricos.de
esporte); Secretaria pertencente ao
necessidades da SECULTE ¡secretaria ..de• tintura, turismo e,
dejuazeito•Sailia.
_ ,.. • .
• .•
0ÀESPECiFtCA00.T#
técnicas descritas em su
objeto deste conttato deverá segtitrai*or as espetit1ea0es
solicitarAo da CONTRATANTE, de
proposta d preço, ,nexa a este contrato, de -ecordo coin a
da ,assinatura dotintratO .efou "01:C11500 00
•• imediato 417 foco, após soiicitaçG oficial,r. A partir
•
• empenho..
4, DA FORNIA,DE PRESTAÇÃO
sexta, era notário comercial;
objeto deste contrato deverá ser fproatidiodesegundi a
4,1.
stnicitartte Rua. Imatufada .Gonceiggo,
4.2: 0 objeto.d.everá ser:erdalegue em-localdefinido pela
.estabele.cidos neste
A Cef fer4b1:talent* deveri 'cumprir Os critérios
ZO - ;Centro, ivaelro
:
instrumerito;
deStio •ocorrer .or meio do e-mall
4.1 As- cospespoyidnelas antra administratto- PtSblica
licitscaoeitta4erre:ba:9ov..br,i3ario e-mail jorgecostatetiol..comtr ;
teenialelgicatpara que o e-mail
tdeI rete!ta .responsabllidade,dti CONTRATADATornar rnedidas
da:CONTRATANTE,Pttegue.A sua caixa entrada,
imediatamente à tONTRATANTE par meio
4,5. A licitante je mudar de,a-maildevera comunicar
•

•

ide oficio;
prizo.Previsto ria an a atitertor acarretar . CONTRA:WA As
4.6: o. nA'o cumptimento
venalldadaspreVistsvpste instrumentolcontratdal;
5.
ti.

DO PAK°.
desteopptiat6-6 de-RS
1;.i!..vatortfottatiparaz prestarAo dapitdeto
ietenta e selsreali)referente aos Rent abaiXodescritos
•

2;06j00Potsmil, trezentos

9909900794
25. ESTABILIZADORVE 500v
TENSÃO:

S. DAVIGÊNCtA DOICODEPFINIX/
finoitzancto..ern Da, tle dezernbro de 2027.
6.1. 0 -contrato tarA Validade 4e U.ippiE) meses,
frirqurnellto,grabot6:na ultima ptina, limitando-se
.toritados da data daconf 3e deste
8.666/93e,
5.7,..oapor eincto4 da
aos devidos ..Crédipas,Orgamenttrips, 'nos terrriosd'oart.
esiliclalMentips dita e it art, 57,
salve-. c'is Icasclos previarriente estabelecidos ein-lei;
inCisott li,1V eAida Lei ny. 6693.
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,„!STADO DA 13ARIA

cõrrro presente ..
A apresentacgo da Nata flical de fatUr0clet)eri estar,ern total conformidade
It
previstos0part.
acompanhadadodOcumritos
• instramentocentratulde sua PCOPOSta),.stipveriser
vigência na data de ,pratoCelia -0e
29 da id 02 gai15493 o 'seas alteregóes posteriores, com
rliao. e 0 valof da tam de
:-..administraplo.philtat e devOF4-espOcifisar o valor 40-védito por
*-.
41tirilic"a, fiscal e TiCratadeicriti
72 Apresentar rela0.0:4ebocurnentosstilicitacgo-na HOiiita900.
no edital delititaciódaqUal decorre este instrumentoicontratua
aditivos ,quando4liouver:
7.3. Apresentar copia do presente Contrato: seMadosaPs seus
AG 5749-S - Banco 001band, do
77.4. Todos •os: Pagamentos serio realizados cia C/C 10617844
•
.13ratiL
ate'5Oltrintaltitascorridos,nostermos do art. 40, inciso )(IV, alinea
1 .5 0 pagamento ocorroraem
nos:termos cdptif do art.f.Z.e.
"a", da tet-ris, 8.66%934 Coiqtar daefetivaiiqtildacio.da despesa,,
•
aFt, 3-(100101.4.3.201.6.-:
deirmites, sóserfrpermitiddalimildacio,dallota fiscale aefetuaggo
7,6 NatiipAteseda,aplica
aos citsfres.póbilpos das multas apiadas,
d ágamentoaø6SOMprovagao dereculhimento
,•
s. DO,REAMSTE OE PREÇOS
desde -qua soltcitado pela
Visandti .4,attequacio, aqs novos- precis praticados no- mercado,
na forma apresentada no
-CONTRATADA e,observadeo interregno mínimo de 01(um.) ano contado
Contrato sera repettuado, competindo
sUbltem Veto segAitt,,o valor consignacio2nesie Termo de
apresentando memória de telctilo e
CONTRATADA jtalficar e compra/ar a varlacio dos custos,
plarillhas.aprepriadas,para an011se evosteripr aprovaç,gada •CONTRATANTE.
CONTRATADA demonstrará avarço por
8.2. Quando o reaj,ustese'referlr oos demais custos, a
aumento dos preços de mercado,
meiode PlanithaderCustose•forrnecio de Proles e comprovaré-o
do objeto abrangidos, considerando4sef "
!Osinteçoi praticados0omercadoeuern out! s contra** daAdministracgo;'
8.2.28.23.

Asparticuleridadesdocontrato ern vigittiai
,
apresentados,
custos
dos
variacgo
com
Apvaplanilisa
A

e

oficiais. de
indicadores setoilai tabelas cle fabritantes :cm fornecedores, vaTores
feferfmtia, tarifas•ptibileasou•outrosequivalentes;.
,
- i preços relativos aq
ya!laccio 41o
8.2,5. !fneRce espeCifico; setorial ou geral, que tetratea
devidamenteindMclualizada na •:Planilhode CUstos-e
ampento-dopracovdesde:.,que
formaca"b der fregosdatontratatia,
a varlacgo de custos alegada pale
8.3. A C-014TRAVANTE: potleil Itbalizar diligências para -Confer!r
CONTRATADA.
itens que motiVararn,efettoS finariceiresdo. reajuste fitagoiestrito.s e iusivamé1te aos
eapenasem relacie,4 diferenca-porventura existente: • .prazo maximo de 60 t ssental
&S. A decisgosobre p pedido reajuste dove see proferida no
ecirrientodosrximproventes de varia gib dsc-, os.
dias, contados a partir, dasoTicttaggo e db fern
• 2.2.4.
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TikEFEITtalA DENAZ
ESTADO DA 13A
enquanto a.CONTRATADAn4ó: cumprir
66. 0 prato reteridano Sul:Rein:anterior Atará suspenso
pela CONTRATANTE para a comprovaçáo da
os atos ou apresentar .a floCumenta0a- solicitada
•
-variaçlados,ouSios.

A: too toicEDE,REA4wEDg ram„,.

4.

elti e o preço ertadOi aplicada sabre o
9.t. 0 Teajuste tarresponderó ao prep estimado no
valor media da eprica do reajuste,
CONTRATADA au por,iniciatiya (la CONTRATANTE,
0. 0 reajuste poderá ocorrer a pedido
ate o percentual estabelecido pale te Federal
ficando a CONTRATADA: obrigada a TOR* o reajuste
8:666/1963;

devendo a admit litraçSo adotar o
. Como taseinclicesde preços' oficia is,
6.3. •O'reajuSte poderkter
realizado porprofissional registrada
GV) que deverá seri apresentado *Mona' de calculo
Conselho Regional de Contabilidade on em, Software
no Conselho Regional tle toonarnia, on no
fins de alculci;
Brasil para
desenvolvidopelo Banco COntr9l 09 Brasil eis:Redeltafederal do
10, DO APOST1WVIE14TO

„

ao reajuste de pregos prevista na próprio
A varlaçáo do valor contratual :para fazer face
penalizaVies• financeiras decorrerttes das
contrato, as, atualizaçpes„, compensaçties ou
onamentirlas
bem tomo 6 ernpenhO de dotaOles
- .zondit6es de,paganientorele:previstias,
corrigitio,,ngo caracterizam aiteraç5o do contrato,
suplementares ate olimite do seu valor
dispensando,atelebraçãO de aditamenta,nos'
podendo setregittradOSpof,Simplet apostilai
0'8:666/1663.
-*twits do, art. 65, §,1351 dal& -Federal
contrato,Sendo
autoridade competente ou fiscal do
102 As apostilasdeverAoser realizadas pela
anotarAeS no verso da priliwtra f iha destede sua Inteire reSponsebilidacie realizar as
forma sucinta e dare; a atteraçáo, data,
instrument°, rie ladb esquerda, devendo conter de
,
local-e assinatura do autor;

104.

11,-. DA 00tAçÃooKAMENTÁRIA

DOEIVIP61.110

decorrentes da e*actiOlo do Obje
Os reel:trios para ,coberturadasdespeses,
Orçamentado Município,: .
conta do Programb de Trabalho consignado no

rontrata.do, correra04P

ORGÃO:
ORÇAMENTARIA 1919
VNIDAPEORÇAMENTA,
PROJETOATIVIDADE:.2060
ELEMENTO OESPEsAi-a36030
FONTE: 0100
11.t. 'Nota. deErnoenlion.
. „
sUbsequenteestar3osubmetidas4.ddtacão orçamentária-própriaprevista
Asdesp.dst:54:a.anb
112
Orçamentiria do Municipia.
,paraatendirnehiaepresente finalidade, a ser consignada Lei
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:12. DASOBRIG:A0,651WCOORATAOA
oblate deste. Contrato, utilizando-se de
12.1. Responsabilizartse peltr'Pel compqrninto do
sernantecedentes'criminals-porirnprabldade au,prevaricaçSpe de bon nivel
empregados treinados,
coiY1 o objeta.,
Meral na Pregaçgo dot seruiços em conformidede
fatOS Pat1ti3d0S gye.
CORTRATANIT,Isibre.„•evenpals:. atos
,Prestar-esciarecimento a
quatquer-irregutaridade observada ern função da execu0o do
'envolvam, bem coma relatar toda e
praVidênciaanecessátiasimediates para a correçáo, evitando repetição dos'
objewbem assim,tornOf
fate*.
mais
on seu ,representante legal, sujeitando-se a
12.3. _ Acatar as-orietiteOes do'flscal,de4entrato
4aCONTRATAN4.
'Prnpla e irrestrita fiscallza00 pafparie
piarparaquesejam.cumpridaseSnarMastelativas.b.seguranya e a preveriçao de acidentes.
12.4
necessirios 4'
inteira reSponsabilidade, os empregados
12.5. R'ecrutar, ern, seu ncinie é sob sua
rtalegislac5o
arcarcom todosas.encargas socials pretilstos
.perfeitaexecoglo!das objetas, cabende-Ihe
qualquer
sue condição de empregadora, .sern,
vigente e de quaiSquer outros .decorrentes de
forge
se motivadamente for necessário, por
solidariedade cornaf<littifiATANTE..*arilib.Yinculada,
compraveçSo do
intern°, apresentar ay :Ftiscaldo Contrato
de exigência dos Controfesexte'rnO,é/oU
•.
trabalhoalocado nas atividades, Objeto do Cont,
. de
recolhirnento.da '.. *TS, ZOS,,,rSefentet, força
CONTRATADA,
peia
dasfaturasapresentadas
sob pena de no serernliberadosospagamentos
garantir a execaçao do objeta ctimprindatss
ispar-de quarliade.pessoal suficiente para
12.6.
descanso semanal,
interrupção, seja por motivo de férias,
prazos previstos riesteiriStrumento, sem
analogas, obedecidas is disposiçaes da legisia95o
licença, falta ao 'trabalho, .demisso e outras
trabaihistrvigente.

de- vigincia do
pedidas, pre.pa4as durante todo o Perbdo
32.7:: Manter; -pap, atendimento dos
contrato, sem anus.pife a 'CONTRATANTE
qualquer
reSponsabilidadetivii„penale admndstrativa,„sobretodoe
12.8. Manter sigtio„,...soblmnade
reap da
terceiros de que tomar conhecimento em
assunto de Interesse Oa' CO4TRATANTE ou de
devendoarientar tis empregados nesse sentido,
execução do objetcrdo TerryvilleReferincia,
as obrigacaes
do contrato, em cOmpatibiliclade ,Corn,
12'.9. .Manter,, :durartte toda a execucgo
qualificação eXigidas na Iteltaçáo.
assumidas, tadasas.candi9Des de hablitWoe
Alãovintularefs,agamentedos*Sriovedernefsmantageriscie seysempregadosaopagamento
/2.113.
.•
.:
da.fatura, pela-C9,14TIVATINOTE.
• ..
fiscais é comerciais
toclos cis ,e13C't:gpS previdenciarlos,
por
responsabilidide
a
Assurnir
12.11.
reScisto contratual, sem, prejuizo das demais
resultantes: da execução.do contrato, ,sob pena' de
sançaes;
aesse
possfveldemandatrabalhis.ta, ciuel oupenal, relacionadas
12.12. Assurnir.. nodes osericargos de
prevencSa,
,
seguro, driginartarnente au vinculados par
,
processo licitatario e fespectiva apálice de
.
,
conexao ou .continencia;,
. •
.
obrigaç5es.estabelecidas legjslação
por
todas
as
previdênciase
respantabilidade
1113. .Assumir,a
os ens.
em ,odorrenciada espécie, forem
esperifica de acidehtts., di", tra6albo., quando,
1.

..

....

. PREFEITURA MUNIaPAt 9E1ILIAZEIRO ,0EP 48,903-400
Ng 01:Centro,Juoictro,
PtiçO do RI franca'
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,

tritatk-Mti
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•

les, ainda que acontecido ern
empregados no desempenho Õ sues furrOes'o,u em Ong* coto
dew/deride 'da CONTROOtE.
materiaiScausadet a COINFIRNIANIf ou a terceiros,
12.14. Assumir todosospoSStveis•tianosfisitose
da,
llnprudfOia ou desrespeito as normas de segurança, quando
, advindo de lelPer1cle',!:/10180r1441,
,
'execução desuaSfuriOes;
como a reproclução,
assim
contrato,
date
,verlade VeleUlaÇão de publicidade acerca
alocados tenham tomado
diViAgação ou'utillzaçãO de,..quaisquerinforrna*s de que os
escrito, do Gestor do
ciOntraern,raiãO.daexecuçãodos serviços prestadosseino consentimento, por
contra° ejOu-dadiNtRATANTE;
e nOpra,zo'estabetectdo neste instrumento..
12:16.. fieilicaros'fornecinientosem conformidade
responsabilizanchz, pelas entregas em quantidedes
22.17, ÁCompanhar p contrôledos contratos, se
son o devida formulaçãoiegai, fora do
maioreido-que as estabelecidas no
a•prestação em excesso no cda bous para a
e„stabelecido no .contrato etc., em lodosos casos,
administraçãO,nãocabeildOS,Cpl1/417.ROADtgalitarqualquer cobrança.
qualquer Irregularidade que
..Comi.intcar ,trnedlafarnentg -a 0190,113704.Tf,,, por escrito,
comprometaou inVi3bi4e osfornecirnenter do objeto
do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho-,
1210. Comprovara legularidide jontoaoMinisOrio
Gera! de ,Empregadose'Desempregados - CAGE
por meto da apretentação,dc,m recibpSdo,qadastro
faturatteing 4.523/651;
reiativb rri s da Prestaçãocto serviço,constante da
e comerciais resultantes desta contratação;
12 20 aespon5abi4arisoPelos,encergot fiscais
Obrig#00,doc0nfratatici.dernanfer, durente WOa execução do contrato,
12,21. contratacialent,
habilitação e
ele assomidasi lodes ,concticdes -de
trir compatibilidade õn as, Obrigações por
incise, XIII, art, 0, da, Lei,Federal rte 8.666/1933, •
qualificação exigidas naf;iicita0o,..nras lermos do
contratodiligentlar a apresentação de qualquer documento
podendo a-qualquer tempo,e6gestOr do
„
previstano edital;
diretamente 4AcIrntni5traçlcrOu a terceiros,
1222. 04ontratado4'resp0nsivei9e1Oselanoscau5ad05
tontrato,- não excluirido ou reduzindo essa
decorrentes tie -sua cutpa oft, dolo. no execução do
eacempantiamentOpeloOrgiOinteressado.
responsabilidade afiscalliação ou/
trabaltitstas, previdonelárlos, fiscais e comerciais
1L23. acce#rat4dO,:.6**PPriP,e1,-Olos encargos
resultantes die9c'ecUçãOdo contrato,
aosenCargot tranelhistas; fiscais e comerciais ,
'1244. A inadirnplAncia dil.contratado,,COM:referOcia
'aresponsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar
não fransfere'à Acitnirrist,raçãOf4blica
a •
o uso das obras e edificações,incusi e ran
Objeto do contrato ou ieStringir a regularização e
Registro de imóveis.
ÉS,,PAX914TibserANTg
23. iDASOBF#0
acompanhamento e.4
Sopervisionaridexecução da prestação do.objeto, promoygntip o
termos do-art. ,67 da Lei me 8.666/5.3 e
fiscalização sob cis aspeetOsqoaptitativos e qualitativos, not
suas alterações.

. .
0E4WEIRCtl8A
Centro, Itpriveiro, 904,,CEP 48.903-400
Praça ,do
.is,zeii.0:ba,goy.tiY
;CNN' na4.3,915142:/000;1,2.ty
REFEtTURA

titnikDE AMMO
psTADQ DA 13.41IA
CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuats
134.• NqteiCar, -por escrito: e vel4?almente76
prazopara asuatorreçIo)
Imperfeiçõesno WOO cle;prestaçao to objettklbcaridp
gue•a_ CON-NAT:AM posse Gump* suas .o.brigaçOes
133. ilropOrciOnar tedasas facilidade para
dentrodas .normas e cericliçtf!escontratuatt.
inforota0es.solicitadase necessaries pare o cumprimento do
434; ...PiestartCONTRATADAlectes as
objeto:.
prestOos em desacordo com as Obrigações
133. Rejeitar, no• toes) Õtk. em parte„,
assumidas-pele empresa na sea PrOposto.
informações necessaries a. execuçao
Colocar 6 disposiçOo da CONT4tAbivo*:„OtaTnati,tos e
13:6.
do objeto;
tONTRATADAexecutetarefasemdesacordo cam as condições
No Ptr,mitir ttie po4s.edi da
13.7.
preestabelecidas,
Responsabilizar-Sepelatortutatoa0p(toi tempo hábil, dos serviços.a serem prestados.
.13.8.
Controle interno em todos os procedimentiis
iteilizar Auditoria por melo dÓ -SisteMa de
13:3.
realliadospeia.CONTRATADA, ternpre qUeeritentter necessario;
dos4epf.esgntantestéciliccssdaempresa, do administrador edemais proftssionais
1348. Rerperer
fornecida do imediato corn:
informações,pertinentes exeCuçaoídocontrato, que devera set
carêncratn#IJra de 24 ivitate equatro): horas;
quendoapresentadas na forrria estabelecida neste Termo,
servigtas,
dos
prestaçOO
a
Atestar
•
13.11.
e após atesto,evisto do, Sistetr)a de Controle
pagamentos efetuados
tributos: devidos na fonte spbte os
1112. Deritgit -e
-CONTRATAO*.

desde que
iieyid,pf veto perfeita preStac#o do's serviços,
1115. • gfetkar o pogardentO mensal,
exigéildat•do contrattt.
•
: curripricias,todas ‘as formalida des e
ações previstas
do nlo cumPrimentodocontratooti
qUanclo
miltaspu,penalidades,
Aplicar
13.14.
riesteTermo;
1318.
13./8.
13.17,
13.18.
• -13.19.
13.20.

neste
multas e demais. penalidades previstas
fazer dedUtir; diceiamente da fome
• ..
iiistrurnento;
execuçáo clo-contrato _sem anus para a
Atuar com poder -de impódo suspendentio a
resguardando a CONTRATA0kcle setts direites adquiridos
a4mirtistra0o p cinaltfirer tçmpo,
o presente instrument%
Rejeitar os serVips etn*storifeirmidade cOrn
"imilOteralmenter au Itiletteraimente por convenrencia,e.
Rescsindfi optesente instrUrninto
ckpartuniciaite nos terMoSclalegistaç6omigente;
,detectado fraude no processa
Suspenderaegecu0o do-Contrato a qualquertempofque for
licitatóriOttUedecormu este instrument%
execuç50 CIO contrato -.Se a CONTRATAOA.se
Sulpencjet,- sem• damn paraa administraç6O,
reputaçto ética e moral, até ntltis5o de
erivolver eM•ieSCAnclatos que frlandlarci a sua
>.Pnf-FEJtunkmu,NittP)V..0EJU'AzOin07 BA

Naz9iro,'06fp, CEP 489037400
caça dpPi1cPtirancorNa.,,Oik,C#9tio,
1015,,60/0.061./7;www.,juazelio.bs4*V.br,
C,-111,9,K4e

,;:.
'novIVAPfx.
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qua deVerainiciar de ofícip sob penas de

•

I,

•

responsabilidade para o

gestordci.gontrato;''
instrumento<,itahipOtesedes:contas de o gestor serem
1321.. Rescindir,unilateralinentab preterite
da4abia,-TtiV1, em decorrências de erros,
reprovadas oTri .uflat detoritasdo Municiplo
assessOrarriento, execução, inexecução,
impericias e demais vícios que decorra de mail:
desde dire :devidamente comprovada
inercia, prevariCacão por,parte "da CONTRATADA,
administrativo, sendo assegurado a contraciltdrie e
culpa ou 0, dolo pr meld de pro:Otto.
ama defesa.
entendennecessáriopara apuração tiefatos que
1322. Abrir processo administrativo sernpre que
conStataderodano ou mera expectativa
possam atarrtar,PreiyizOs:para'opdrninistração, e
restindit,unilateralmenteo-preiente:inStrurrientO, sendo assegurado °pogomento
cfedano,
legitiaçãoem ylgor,
•do serviçoprestado,,nos tertnostla
solidatiarnente,com o contratado pelos encargos13.13. A Acirninistração, Publica não,resPorida
termos do art. 31 da Lei r12 -&21.2,
previcienclirIps resultantes da execução do contrato,nos
•
cie 14de julliO.cle 1981.
14. DO AGOMPASHAViEfirM.ETISCALl1A910
1daart.-67cla leIn2 8.666/93, sera acompanhada
A exectiÇão do Contratb, nos terrnoSticti
144.
Representantes
especificamente designados; par Portaria, corm
e fiscailzada:oprservidores
verificadas,
registro prOprio, todas as ocorrênciaS
da AdminiStraçãO, que anotará, em
necess4riasao.fielcumprirnento das clausulas contratuais.
adotando as PrOvidincias
WNISPITO:GOES SANTIAGO CPf 414.084.5.85=04
O Mai deste contrato sera, aSr.,CARLOS
14.1
execução
assumindo tOtal responsabilidade pela
em exercicio no ato da entrap do of:0v(
-designado pot meta de portaria ou decreto
• do :presente :instrumento, ou profissional
este instrumento.
especiftca.que deVerizser,juntailappsteriormente"a
execução dopresentecontrato„ inclusive
CompeteAOSisterna e/Controle Interno fiscalizara
14.3.
,
definido na'cl4ustila anterior,reinformar
fiscalizar as eç6es Ou amissaps,doilscal*,.ccintrop
qualifitado:CoMo representante da contratante os
zautoridade competente' ou prepOsto
omissdes ou
responder solidariarnente pelas, a yeles,
atos praticadoS pelo fiscal, a sSirn •como
fiscalizaçãode
Send oOlenamente proibido a
inércia na fiscalização do presente instrumento.
corttratosperaMostragein.
•

15.. PAS sANOts ApMfilisTft4t*As
.66679a ficarão
1:0.$20/202-se atts-. 86 e 87 cia Lei ne.,8
15.1. tom' fundarnentord artigia,nda lei n2
prazo de ate GS (cinto) anos, garantida
Impedidas,deliCitar e contratar como Município pelt,
ag6es
previstastieste TermO/Contratoe tiernat
a ampla defesa,,terrtprejuízo das rtiultas
legais, CONTRAtADA,due:
Apresentardocumentação falsa;
15.12.

•Ensejar-D•tptardarnento da execução diaobjetia;
OkErEITURA MUNICIPAL DE itiaigirto"BA

Céntro,lyaiiiitO,,Bahja, CEP-48D,03-400
-14-q0a do Rio -Branco, ti19 014
11.915;632fO1Xni-_-27.wairmjuaz#Irp.bag0v.pr
rNpo n

ftngtAZFITJAZENtO
•
EgIt160DA M41A

15.1.4.

do contrato;
fattrar aultaudar na exec
Deixar de:entregar a docurnènta5pexigrda ne, contrato;

154.5.

Comportar-Se demoda Mid&pep;

15.1.6.

fizer, deciarac30 falSa;

15.1.3.

,.cotneter frande
Degomprimento, das,dernals cláusulas;
Contribuir por irivericia e negligéncia ou prevariraçáo;
inclusive o poder legislativolnunicipar e
15.1.10. Perder pratosittnt6s ao,tórgatiSfiscallzadorest
o Sittema de controtelnterrio do tAtinicipia;
cantidas. nos artigos 296 a 305, 397, 308, 311-A, 317
154.11,. Ott inearrer:ern-quaiscityer prátic;3s
de 1940.
e 319*betreto,Lel 2.848cle 07 de dezembro
anct5es sera- aSseguracio 4 licitante Vencedóra a
15.2. &a eualquer fl1P6tese de aPlica'Ca deserapiesentada PO prazo d 03. dias.
contraditéria
OnPla defesa obe, deveri
anteriorecornfundamento nos artigos 86e 87 da
15.3. Seal prejuizo'das'Sariçkles prevista”10 itern
sujeita, no case de atrao ipitistificado, assim
Lei no 8.666/93, ,p..,CONTRATADA ficará
inexecucáo total da abrigac5o, sem
considerado ÇeI3 4drninistra95o, inexoruc50 parciol,,au
a prévia e ampla defesa, as
prejuizo das respantabilidades,çlvtt -e crlrrnnat, assegurada
seguintes apltcaçóes:
15 13

15:3,1.
153.1.1.

15.3.2.
15.3.2.1.

15.3.2.2.
15.3.2.3.
15.32.4.

15.33.

iNdvertêncie:
funcionirlos e colaboradores
S"do ,motiVes Para advertancia: Comportamenta dps.
oso de linguagem obscena,
Ipcomplitivel corm as, regras •ria sociedade, tais coMo•
desonra.
ndéllcada,quo expanhafonclanarias pólticas,aaridiCulae
Multa de:

total do pedido,. no caul de atraso
1,00 Vp (um- parceato) ao :diazsobre ti valor
eStatteleedos até o Ilmite de ,cinco dies:
injustificádo para atendimento dos prazos
corridas;
decimadiade perda
3,90%;(trásporcentopadiasobre o valerOtaido pedido após o
dies;
dapraió noatraso injustifitadó,atee !Otte de Oleo
peditio pare atrasot,superior a 10diase
5,0()McintO por ,cento) sobre o valor tetok do
Ospen4olmediata* tartrate;
empresas que °meter
10,00%4Cterpar centa),....solite a valor total do contratopara
orienta00 sexual', religi5o, Taça, tor,
atos,• pf,ibittOsi de ra'cising, discrimina* por
incluindo apold ao,ortrn4;
politica.e quatquer tipo:de 4sprin-itnaç5o prevista em lei,
nos
a
terroriowe
a-'atestoritca as instituiçalOs cleynacraticas eapologia ao
terrnaslialeFfederal 7.716/1989.

Skrspolisqo:

PRtrEITORA MUNICIPAI:DEJUAXEÍRO teik
48.903-400
Branco; No 01, Centro,¡parer°, Bahia. CEP
rip
Praça do
1.S.:93.5,632$0001-27-www.juazeiroka.gov.br
eNFIng

krtutA

tADDÁ BAntik

15.3.3.1.

19.343.2.

113.33.

15.3A

escrita da Ad*inistra'cad, por praza
A suspenskt claexeco0ociocontrato, por ordem
Galamidade pablica, grave
superior a 1AP• {canto—a vintei dias, SAM'em caso de
repetidas suspensties que
perturbaaada ardem interna ou guerra, Ou ainda per
pagamento obrigatório
totalrzern a imesnid praz, Independentemente do.
imprevistas tiesmobilizaçOes e
lod,er4agtra5, peias tutestiVas e coritrattralmente
rressercaso%tAiretito,,de
mobllizaçöes. ,Ourrasoreyistat; asseguridaSetoritrapdo,
Obripgdes assumidas ate que seja
optar pefa. SuSterOty de tumprimeuto ldas
norcriatitadiesitua0o
pagamentos devidos pela Administraclo
0 atrasó:superier a SO (noventa) dias dos
destes já recebitins ou
decorrerki,es- de obras,'serviços ouRIMcement% ou parcelas
graveperAurbacSo daorderninterna
executados, saivaerncaso decalarnidade ptThIia.
de optar peia susPens5o
ou guerra, atseguradb ab contratado o direito
cuirturimeuro4esuasobriga0esaté clue seja normalizada a situacgo; e
area,,tocal ou objeto para execu0a
A.no tiberac5a„par pane di Adrainistraçao, _de
cautfatUais, barn coma das fontes
de obra, selvo.dtti fornetiM,er1tc4 nos .prazos
rnateriaís raturais especificadaSpoprojeto,
Rescis4ocontratua1:

15.3.4.1.
15.34.•1.1.

termos do art, 77 a 79, Inciso I,
Resciab UrdiateratdoPresente instrumento nos
da Lei13666/93 secla0 Van-do:
projetosdu
145ditauVer,dtimptjrnento de clOusulas contratuais, especificações,
1009s;
r*rntratoais,especffitacóes, projetos
1.,t0verturnprittnea irregular ,de clautUlas
`Pratos;

Administraçft a comprovar a
Hativerlentidgo do seiteurnprimento, levantioa
fornedirentoi nos
Impossibilidade -da "Caticlutgo da abra, do ,sttrillco ou do
prgbs estipulados
serviço,ou fornetiroento;
Houver o atrato injustificationo iniCioda Ora,
15.3,4.1.4.
sem Justa causa eprévia
Roavera uaralisaçao dp serviço otf,do fornecimento,
carntinitacSu Adionin1stra0o
,
WS, efeitos quando bouver
sn, tOdOS as Cases de tomuntraçao, está no
15.3441.5.1.
deferimentiadopedido pelo gekor do contrato;
associaclo do
Subcontratack) total du parcial do seu objeto,
15.14.1:6. transferentja,'tcitai ouparcial, bem coma
Contratado cam outrem, a cessao ou
editaienacentrato;
alysto, ciS0aouincorporaÇ0, ngoadmitidas nO
regulares cia autoridade.'
Houver o desatendimento das determinaçetes
designadaparaacomparibareliscalizar asua e)ocus5a,asstrn como as de seus
superiores
execu<So,
„Houver o ,Vpmetimento reiterado de faltas Oa sua
regittr6 próprio;

PREtEITURA.PAIANICIPAtiOE iii4EIRO) BA
411203-400
041;,!tittitiotTancó, N9 01i COptioi Jtka;celro,B*Shla,,CEP
wwW.juvCiro:ba.,Icht.br
CNP1n91*,915,632/000.-27

Vitt ntfgA DEltrAZEIte.,
ESTADODA BAHIA e
insolvência civil;
ituvero decretac50 debiência•ou a instaurag5e de
falecimento do contratado;
'FlOtiver 'adissoluv#p da. soiledade ou o
45.344:1A.0.
cla finalidade ou daestrutura da
,Ibuver• alteracla•socialob a Inoilltiwéo15.34.1.11;
execucOo.clocontrato;
empresa, queprelutlique •a
pab1ico,de'ait4teleybeiae amplo coites,irrtento,
0: 41.12.-- 14;dtitc04azef.es deliriteresse
da esfera administrativa
justirrcadas e determinadas peia maxima autoridade
administrativo
oueesta'subordirradOo contratante eexaradas no processo
a quase refere opOntrato;
força maior., regularmente
,i-loulter aoporrênCja 'de çaso fortutto ou de
cbroprovada, impeditivacia execnc5b do ceinUato.
com as mesmas condlçaes
kOuVer processamento de nova iicitago
15.341.14.
instrumento, mesmo estando o
•obtericgode preps inferior:an fixandoneste
presente.em vigêntier nestainstrumento nopraw previsto;
144o Tfrestagdo da auç5o prevista
153.4.1.15.
. o,
s6ciocontadar responsavei au prepost
Praticar perjúrio nor; meiodesaus
brasileiro.
alAtodetPenclittiadespreviStas no art: 342:do CódigoPenal
peio sistema de Contrble interno-o
:'Se for tonstatado ppr mein de auditoria-ou
115.3.211-12.
preço superior ao praticado pra
pagamento de amilittstiVels•ougas 'GIS COTA
otllerri&is clientet;
imedlatarnerte,nb pagamento subseventer
,0 valor ,•cla enulta, .aplitada sera cletantado
hiril,por.centOYaryritts.
'send°aliAa ,átitleado lurps de fodra de 1400%
seguro
pagamento vbsequertte, sari liquidado do
ta impossibilidade -de desconto
15:5.
ca$0.0,'PrOi4Y.00.$teinttninrii19.
•
•
de pagamentos eventualmente
detbntadp
sera:
•adniinistratiVa,
Ap6's o .VegUlaf prose's-Sp
15.6.
protestos,
CONTRATADA, .4;:qt protegtado em cartbrio de
ribvidos-; ode CONTRATANTE a
SERASA e S'PC.
rvestesjnstryrrientos..poittrAo-ser aplicadas cirnuiatIvameflte, exceto as
As satOes.previstas
154.
raultas:esOaiOnadasvoidatas, e aytiulta.de adyeriAn0a.
seja;,nafasidadefesa
arnda'eSteja.em prOgesparnente, ou
15.8i No caso de4ru1ta, cuja apuraçao
reteng50 do valor correspondente multa, até a
previa, o CONTRATANTE poderi,fater a
pal()
seja aceita„ ou aceita
ecigo,fipal cip7tWes0Prévia.,1Caso a defesa prévia
depositado em favor da CONTRAtADA,
CeNT8ATM,ITE,o valor retido ,correspondente sera
da decisiofinal da defesa apresentada.
em at6,65,(cinco) iltavatelsa,tontar da-data
nab
.grawe,.compreendida COMO faina naexebuc'an do contrato,
159, ,Caracterita-Seggpo falta
contribUic6es socials previdênciarias, born
itecbthirriento*do fdiS dos empregados ,e,das
vale-transporteedo augfriwaljrnenta55%, clue ,11c,dera'
comb i) née pagatnento do satárJo, do
aplicaciio.das mnitase de deciaracsio de
dar.ens*&rcsds5odo coritratovsemiareldizo da
520,,
do art. 72 daimpedimentOprallogar e contratar com o munitinio, nos termos
de ade-jUltioxlie,2)42.
15,34149.

:

tsitt3t4ICIPADEAWilltattyV
15.0EitITURA
48.903-400'PrOpii1OVOtrattc.o.142"01.; Centro? ItlaZiiifg;Rattla, P.
i,vvr'ef.iiiateirozba,goi.br13.915..6320001.27
NPi nd
;.,

-EIRq.:
kittp:Ent4tejuAz
gSTADO DA BAHIA

rescisack,contratual ou suspens50 repercutira sobre tod'os os
,A,,Apticacao.da4?enapdade de
rpesMoto.ntratante..s,-.
denials atos Pertericentes ao
acontratada ou qialquer deseus sócios fOrern
1611. pOoittrato sera,restindidoortilateralrnentese
federal 84666/t93 ou *Pout
condenados pesos triMeS previstos no 'arts. 83 a"88;cla-Lei
.espeatal a nova ref de ‘lic4tacaes.e contratoque .
tenha a sultrstitoir os presentes crimes em
previstos na ,Lei 'federal 8,137/990.;os crimes
tramita tno Congresso Naciona); os crimes
. a ordem .pdblica;
definidos .fia .LeyfederaL8,429/992, e demais crimesdontra
• ••
e
dodo aviso tom arttetedència mirtimo de 05 dies
3512. kiavendo-tuSpenead contratuat, sera
599, § emico tip Gódigo civil- C-Ce art. 1139,.1
máximo de ()Bales ortidos„nosIertnestio art.
aadrainistracrlo.ent
Itifederaill.6601,993.,nedue for melhay convertiente para
e
ilibAAryArkcip ao poderdeJnipertodaadministrat4O:pública.
1540.

- VIKr •

Tria0fe4

•

16. .DO5OlftEITOSI*AtilVilfskiSTRAC/10

COlsiTRATADA,
neste t ontrato„, por parte da
notifitação via Diana Oficiat
assegurara-ad'ON-TRATANTE o;direitrt de restinditio) mediante

16a. ø4nadin,Plerneflt0 lig-Aioula,-ettalbelecida

16.2.

16.3.
164.

16..S.

16.6.

•
quando fracassattos botros meias.
de lei
compróVada as hipóteses previstas no art. 77 e 78
Os casos de resPS'io .contratuat
direito
seratiformaintentemptlyados, assegFandole a .0014.TRATADA.0
f ederat846649934
préviae amptad'efesa.
naturez, a e a gravidade da infracao cometida
1sta rescislo contratuat deveraser coosid,erada a
paraa‘Administraylo •Palica.
.eps datiosque.detapravjerem
a
VIII do art. 78. da Lei Federal n .666/1993,
Havendo rescisao,nes termos des incisos_4 a
cauc5o;
Administra06'firaexecuçaci imediafidavalarttaapóliceou
do art. 75,.
de rescisão administrativa,nos termos
e;recarthatidoedireita
CCItITRATANTE
,
Ao
parágrafos
41.-6.-8;666/1993,aplicando-se, no que coUber,.es.,clispostcees dos
inciso 1, da
e'segOdodio-rnesmolartigditetrmorno ai do art. 80d3 mesmatet
primeiro

será precedido de:

12/ temo da rescitlo,,semfore fide ppssivei,
RelacgodospagententoSji efetuados e ainda devicitisl.

161642.

frideniza;4'es,6 inultas;

Curnpridos
16.6.3. Balanco doseVerrfAaszontratuaisla

os.iparciairnentecumpridos.

7. NORMASAiiriCPARt.,JP00
que
felt e convenc6es .aplicáveis no Brasil
A CoisrMATADA declara qUe.tor. tir4ce as várias
17.1.
elas
contra a administra0opúbl1ca, dentre
Proillem atos decarrupg4.pedUtrosatas lesivos
corrupc3d
Convenctip-d,as Napes •Urvidascontra a
- a tonvervgba ArttitorrupOo da OçOE, a
Brastletro, alel de irriprobidadeAdrninistrativa
(DectetcrFederafn!5,687i06), o CódigoPenal
as, em
' 3.2.846/2013, doravante denom
iLet n° 8.42944:99,2L Lei 07 9:613/98 ea Wir
• •
todasas,atividades e atos-relaciónados h - .4
Conjunto, "Leis Anticorfepç5on. Em

vgp,emiRojuidaFA D itjwirtqIDA. 8,903-400,

¡Win, 'CTItra, hgtty0,.Botti.a,,C04
Praça do fito gratiçoi
NP.1 o* T3.115:63210001-24AiyWvillaieiro.ba.gov.br

ZETRO'
:111.*.A;'PE
13STA1).0 PA EtAk
curnprir efazer cornprit,'Vor si e por
PréSellte,ÇoritratOt compromete-se,a'CONTRATADA„a
itorosatnente, as leis Antiterrupc.lo.
seusadrnlnlStradares, coleberaderesetescolsoi,
,
as,clisposiOpixetationatlas cam O Combate
A CONTRATADA declara ain0.que conhece
112
açurtiprit fielmente asdisposicões,
torrup0o, seta_ elepaillea,ou Peigadn,odornprornete-sp
,CORRAfistNit ,qualquer .infracio a essas
comprornetendo7se ainda a aertiltit'Of
ityrrrnrfdridiriltiretialieti"fedeTal
4lispos,i95es, cilie-v,enha a, sei do sou, iiiiitijairl'entO;Iii
.
•
,
,-'fRott79/199-1,«
a no prometer, oferecer, der, patrocinar,
Obriga-Se a CONTRATADA, Oe.fonrairrevogAvel,
17.34
incliretamente, corn subornos, fraudes, traficotte
incentivar, Obrigar ou concordat, direteou
erndinhelro; presentes;•descontos,favores-ou
inflUtncta, egtorSo,,vantagernindevidalseja
público,otsaAerceira pessoa,a ele relacienada, nem.qualquer outra coisa, de valor, a agente
Antieorropc5e. Compromete-se', ainda,
praticar oualsquer dos ates vedados pelas •Leis
obletiVo cio. prevenir atos detorrupg5o,
adotaras melhores práticas de Givernança coin o
seus administradores, colaboradores,,
.fraude, prática S lifcitaspu lavagem de dinlielto par
artigo 72, iriG40‘411, datei n°12.846/2013
prepostos OtCtercelrestde acorde odisposto no,
resPectivasTnedificag6és-eregtilarnentavaes.
. e na'Lelire 94,613,198,,esuas
prepostos,
Wet observar, por seus fornecedores,
A CONTRATPA deverá Observer e
1.74.,
,solacontratados, se admitfide
empregados, Olaboradores em geral„ 'prestadores
durante todo o- processo de^
subcontratecao, o Trials alto padráo de dtka e integridade
seUsempregades
dever da CONTRATADA twiner
,gontrata0o e:execUgio deste Contrato. E
cormpcgo,
e:colaboradoresemgerai acerca ,de tondutat éticas e do conibate
(cinco) anos na'e /el objeto de: nenhuma
A CONfillAsTADA4- dettasa ,q,ue tyaS tlititn9S ,Q$
173.
administrativo ou judicial relacionado ao
investig40o, inquérito ou processo
dinhelro, e que suas atividades
deSpernprimente des Leis,Anticostop0o, ou, de tavagern de
estan*ni-éotitatinitlade cox estavtels.
pessoa a eit
.rizáo ha upotquer Agente ptiblico ou
A CCrriiTWAtiA -Octave, ainda, Ave17.6.
vantagens em decorrtncla
Telacionada-querecebera, direta ou'indiretamente,beneficios.ou
do presente Coritrato..

1-7:8-

esteremitiiia, nos'termos deste Contrato dovera
Toda, document...1510 de cenrança, a ser
-contendo distrimina;So 405 semkos
acompanbada de laturaineta fiscal -detalhada,.
A,CON1RATAGA47,briga-se-a-manter livros, contas, registros,e
pnegtados„tOnferrne o ease:
operagOes a due.serresPondem, Considerando os •
faturas fidedignos,k tonsitentes,com,as
eairtoriia que,. na 'hipótese de
proprisitps'An'keterite Cláusula, a CONTRAyApA concorda
práticas- Mottos; a CONTRATANTE,. sela
indfclos de iriegularidaties eu do qualsquer
formalmente indicadas a tat fim, posse
diretarnente ou per Trieio de pessoas por eta
aUditar todos os-documentos, contas e.
inspecionar ()local di exeoucp de :CONTRATO e
registrosrelacionades:aVontratacãoe iexecuy.to do-ob¡etacleste CONTRATOA
das -Leis Anticorrupc5o ou da presente
qualotter viojayle, pot parte da CONTRATADA,
este Contrato, e
Antleorrup0o) - sera.tonsiderade ornainfrectio 'graYe a
o direitcyde
CONTRATANTE
consitir4,114#;rdapsapara sua rescisao-ivintivada,c,onferintio
e,
Pr.esenteContrate, tern qualquerZnus ou,
declarar re5Odideimediatatnente o
PREFEiTURAMUNICIPAt OE J1JAZEIR0113A

4E1.903-400
„dhIntti13.915.6izieciot.2,7 wmAy.ii0zeirotto. ,;tv.b1

JUlzpItk!.61,11a,,GEP
P4sa.,clo Rio Branco, t411 01;Centrp,

4..4.
-J..

,*¡1)811),ÁZ00.
Pk*
ESTADO,DA')IAMA
que der cauta;nos terms da lei
- ficandea CONTRATAPArevensaVel-peles petdas e darto
apligáveL
CONTRATANTE., ainda, Tie
O presente Coi4ratO poder.4 ser anediatamente,reicindido ¡nib
17:9.
ou
ilipi5tes*.ddlierficipaç5oOti envolVimento compronde-de CONTRATADA, diretamente
obstrutivas
ehou
co,iusivist coereitivas
indiretamente, em ,PrOVPs-,COr,r-uptas,,fratidulentas,
lavagem de :dinbeirO Ou
:¡conforrne. Oiretrizes e lefinições cio Banco Ntundiat, ou em
seja na'ekecudo 40
ei
ccuJtaço cje ben direitos e valores ¡conforme.
figurar como'COlsiTRATADA,
preSe4e CoptratOpueni 5itoiciiierouros',CopiçatoseM que
:seja-corn entes-Obliges 01J•paVAXIOS,
a CONITRATANTE a respeito de qualquer
17.10.. A COtilTRATADAtnotificará prontamente; por escrito,
disposições desta,Cliusula —
suspeiteou.viniaçO dOcliSpdsto rta; LOIS AatiCe*11000 ou às
em pfáticas de suborno ou
teis AnticorropçSo ou; de qualquer suspeita de participado
prevista na Lei federal
corrupdd, assirn cornoo descurnpriMento de qualqtrettleciaraçAo
,804201/093.

18. DAS VEDAÇOES
18.1. -t.vedadot CONTRATARA:
Caticionarou4tilizar este Terrno detontrate para qualquer operaçao financeira;'
inadimplemento pair parte da
loterrorriper a presteç5o dos- serviços, soj-,t ,altva;50 de
CONTRA:1%N1 , soivorios:cosos previstoserniel;
contrato,kpropagenda .ott anOrsCios de qualquer
X0,L3 _Veicular ,i,%-eXeCdçáo „eu,ioexecurik-clo
udpretextcrApArtjdospetftices,OeSOsintegrantes,:trildiae afins, sendo perdlitida
espécie
contratualOinedimpl6riciao,devideprocesse
sontente paratodosi;41insdediscordáncia
legal —admirilstrativathente au-via -judicial;
CONTRATADA proibida tie expor a terceiros sem
10.1.4. NaexistArigia,de prOcessolddicialfica a
iltigio, os acordos
autorizafáeexpressa deCONTRATAt4T-E ou do rnagiStrado osmotives do,
pelo prazo de 05 AcIncel
firmado,os prejuízos acumulados e qualquer outra informaçlo,
anos cOntarocla concitisto tiOvrpcesso.

Ill 00S CASOSCJVISSSOS
18.1."

segundo Os clisposiçdes-contirfaSmat
OS CMS onlistes SerSollecidtdos pela CONTRATANTE,
estaduais a
ng 10.520, de 2002 e denials normas federais,
nir 8,1666,,dia1993 e na
jUrIsprudência do Triburiaide.Con,tas da
ITTUDIC113415 401_0501s espécie, e em sua inercia a
Marçal.Justen Nino, nos.termos do friciso
lingo sorea.tétátJCa ova furisprudevrcia dçxProf.
Nit art. 5.54a i,elifederaine.0.65Q1993;

20.. OA P11131,1CIDAO?20.1.

seus aditamentos ria imprensa
A ptiblitaeáir restimide cio1nstumerito de, contrate ou de
eficacia, sera providencia'. eta
oficial, que 0. eonctleip indisPensavel, pore sua
r rio
quintOdia útil do más seguinte ao.de sua assinatura, para o
Administradoet
PitttElpiRA-IvIUNICIPAL DE JUAZEIlftp:f8A
48;90340a
Pr.qadajt19 st..91p0, tst,M,CentroJuatelro, Bafija, CP
wWw.jua;.eiráiba.gov.br
5,63210001-27
nt,13.11.

ItEttITURA Dl *AMMO

O.

ESTADO DA BAHIA
valor. ainda que sem ônus, nos
• prazo de yinte dias daquela data, qualquer quo seja o seu
ressalvadat Ckspostcroo
. termos,dopari-grafofmico do art. 61da tai edet l n8.66W1993
art. 26 desta Lei.
S

, 21. DA ASSINATURA

onstittficoncordAucia corn todas as suas cliusulas„renunciando
qualquer ouLráVor malsorivilesiarla que se configure.

. 5..A,asSinat4ra49presente,
. 22. ;
22.1.

5 I5p

ôESFINAS

ntrinciSoltd0S9 do art. 39 destateldeverSo
'.• AsernpresasenquadradasrioinciSoltdo §.
reserua de cargos prevista em
su:Mprit„clurante todO o periodo deexecucSotio contrato, a
Prev.iancta,Social, bem como as regras.
leiPara pessoa corUdeficiênciaou pararaabilitadotto
terrnotdocaput do art.-66-A da Lei:federal
de actssibi.litiafie,preitistas nalegisin5bioos
8.666/1993.

23. _DD 'FOR°.
23,1.
23.2.

acos;ada .nos autos
FicaesteinStruMento Ulactiladoaoeditalde.,;Iicit4oe prOposp41na1
S.666/1993;
clovr,ocesso,, nç errnos.ctoincisolt do art. SS da LeiFederal ,. r0
designado o foro da Sede -da
Nos.terroos;§ 2 4do.art, 55 da Lei Federal n2 8466/1993, fica
do .art,32,da
tontratantopata.dkiinif. ,qualoper questio&contrattrati salvo4a,clispoSto no § 62
qualquer, por Tnais privitegiado que se
4:dad3 *I, rpoundiando.- expressarftante a- outro
configure.

..JuazeiroSA,O4sle deiernOro40 2021.
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SERGIO FERN
SECRETÁRIA DE CULTU

TURI5MatESF,ORTE

'AttptIEc COME! CID SEiVIÇOE1RU r-ME
031'pumg3 IIDCHOCAVIER
REPRESENTANTE LEGAL
•

TESTEMUNHAS:
NOME: CRF:

Praça

PREFEITURAIVIUMVPALSE MAZEI894 8A
Btanco, -Ng Olt Cer rooluzeiro.,84hla, cg P 48903-400
CNN ire 13.91 .832/0001.47,w‘Ow.ittazeirc,,bavv:br

Emissão: 03/11/202115:21

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Especial de Débitos Tributários
(Positiva com efeito de Negativa)
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

,

Certidão N°: 20214526018

RAZÃO SOCIAL
ALDITEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
INscRigAo ESTADUAL

CNPJ

056.432.659

04.612.101/0001-74

responsabilidade do contribuinte acima
Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de
encontra-se suspensa, emprestando 6
exigibilidade
cuja
Secretaria,
identificado, relativas aos tributos administrados por esta
Negativa:
efeito
de
Positiva
o
certidão
presente
Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS
600000.1341/17-3 - Inicial/PARCELAMENTO
Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): IPVA
700009.2334/21-9 - Inicial/AG PAGTO OU DEF
inclusive os inscritos na Divida
Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte,
Pública do Estado da Bahia
Fazenda
da
direito
ressalvado
o
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado,
apurados.
ser
a
vierem
que
débitos
cobrar quaisquer outros
partir da data de sua
Emitida em 03/11/2021, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a
emissão.
INSPETORIAS
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Certidão Negativa de Débitos

06/07/2021

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 208.261/001-15
CNPJ: 04.612.101/0001-74

Contribuinte:
Endereço:

ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Estrada da Muriçoca, N° 06
VILA MARISA QUADRA01 LOTE 03
SAO MARCOS
41.250-420

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 10:48:38 horas do dia 06/07/2021.
Válida até dia 02/01/2022.

Código de controle da certidão:

12A9.44CC.FA36.1C36.5F34.2121 .CCF5. 7876

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistemaicertidao_negativa/servicos_certidao_negativa form.asp
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Consulta Regularidade do Empregador

29/11/2021 16:09

Voltar

Imprimir

CALpikA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

04.612.101/0001-74
Inscrição:
Razão Social;ALDITEc COMERCIO E SERVICOS LTDA
EST DA MURICOCA 06 V. MARISA QD01 LT03 / SAO MARCOS / SALVADOR
Endereço:
/ BA / 41250-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:21/11/2021 a 20/12/2021
Certificação Número: 2021112100533027716550
Informação obtida em 29/11/2021 16:09:41
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crEcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

TRIBUTOS

Nome: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 04.612.101/0001-74
dividas de
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
que:
certificado
apuradas,
6
ser
a
vierem
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
Brasil (RFB) com
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
de 1966 outubro
de
25
de
5.172,
Lei
n°
151
da
art.
do
termos
nos
exigibilidade suspensa
sua
determina
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que
e
vencidos;
não
ainda
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou
da Fazenda
2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos
negativa.

da certidão

federativo, para
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente
à situação do
Refere-se
vinculados.
ele
a
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta
previstas
sociais
contribuições
as
inclusive
abrange
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e
1991.
de
julho
24
de
de
8.212,
Lei
n°
da
11
art.
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do
na Internet, nos
A aceitação desta certidão está condicionada 6 verificação de sua autenticidade
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
2/10/2014.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
Brasília>.
de
data
e
Emitida às 17:13:46 do dia 29/11/2021 <hora
Válida até 28/05/2022.
Código de controle da certidão: 31BB.0488.C928.6E40
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagina 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.612.101/0001-74
Certidão n°: 21294761/2021
Expedição: 06/07/2021, As 10:52:21
data
Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da
de sua expedição.
FILIAIS),

Certifica—se que ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E
Banco
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.612.101/0001-74, NÃO CONSTA do
Nacional de Devedores Trabalhistas.
das Leis do
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação
2011, e
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de
Tribunal Superior do
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
responsabilidade dos
Os dados constantes desta Certidão são de
(dois) dias
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2
anteriores A data da sua expedição.
empresa em relação
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a
filiais.
a todos os seus estabelecimentos, agências ou
verificação de sua
A aceitação desta certidão condiciona-se A
na
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
constam os dados
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
jurídicas
necessários A identificação das pessoas naturais e
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
em
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou
concernente aos
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
decorrentes
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
Público do
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

DOvidas

swye1t5e-s: onitAtst.jua.br
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Prefeitura Municipal
de Juazeiro

CONTRATO N° 492 -2021 — OBJETO DO CONTRATO: A aquisição de equipamentos
periféricos de informática, com objetivo de atender solicitação da SECRETARIA DE
CULTURA TURISMO E ESPORTE Lei n° 10.520/2002 — PE N° 084-2021 ATA N° 1272021. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro. Contratada: ALDITEC COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI-ME. 0 valor global é RS 2.376,00 (Dols Mil, Trezentos e setenta e
seis Reals). Assinado em 08/12/2021.

9WXPWADJ-CMJY8P0148,1113U01-1HBJ5GrC
Certificação
disponível
em: https://www6.juaze1r0.ba.gov.br
Versão eletrônica
24/08/2001,
que Institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -1CP Brasil
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-212001 de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 01
CENTRO
JUAZEIRO - BA
CNPJ: 13.915.632/0001-27

NOTA DE EMPENH(
roc. Adm:

Empenho: 994

Exerc.: 2021

Tipo: ESTIMATIVA

Crédito: Orçamentário e Suplementar

:LASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

DADOS COMPLEMENTARES

Inidade: 1919000 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Modalidade: 084-2021PE - Pregão Eletrônico para Registro de Preço

unção: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Contrato: 492-2021 - 2021

ub-Função: 122 -Administração Geral

Convênio:

rograma: 002 - APOIO ADMINISTRATIVO

Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

cão: 2060 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
1UNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Incorporação:

lemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo

Desp. de Pessoal:

onte 0100- Recursos Ordinários

Obs:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

28.719,06

2.376,00

26.343,06

:REDOR
..Social/Nome: 29262 - ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço:

..N.P.J/CPF: 04.612.101/0001-74

R.G.:

Bairro:

M.:

I.E.:

Cidade/UF:

anca:

Agência:

Conta:

IISTÕRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
:EGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA, COM

OBJETIVO DE ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DE

IIVERSAS SECRETARIAS.

Itens do Empenho
Item

I

Código

I

Descrição

'ata do Empenho: 08/12/2021

I

Unidade

I Quantidade]

Valor Único

I

Valor Total

'alor: 2.376,00 ( Dois Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais)
AUTORIZO 0 EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PRÓPRIO

08/12/2021

EM:08/12/2021

SERGIO FERNANDES DOS SANTOS
CPF 621.807.035-20
Secretario de Cultura Turismo e Esporte

Servidor
Empenho: 9E

