
Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 16.256.893/0001-70

CONTRATO no. 003/2023.

tI.

I, CONTRÂTANTES: CÂMIRA MUNICIPAL DE BARREIRAS, PESSOA JUrídiCA dE
Direito Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, no. 1353, Bairro São
Miguel, Barreiras/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 16.256.893/0001-70, doravante
denominada CON.TRATANTE; e a empresa GELOTHERI,I REFRIGERAçÃO PEçAS
E SERVIçOS ELETRICOS LTDA,, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na
Rua Jesuíno Pamplona, no- 516, Bairro Jardim Ouro Brênco, Barreiras/BA, inscrita no
CNPJ no. 08.884.67510001-52, doravante denominada CONTRÂTADA.

REPRESENTANTES: Representa a CONTRÂTANTE o Presidente da Câmara, o Sr.
ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, brasileiro, casado, portador do CPFIMF no.
895.398.265-00 e da Carteira de Identidade RG no.8177471103 SSP/BA, residente
e domiciliado nesta cidade; e a CONTRATADA o Sr, JESMM SOUSA COELHO,
brasileiro, casado, empresário, portador do CPF no. 688.369.965-15, e da Carteira de
Identidade RG no. 0680619437 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Otávio
Mangabeira, no. 311, Bairro Novo Horizonte, Barreiras/BA.

DA AUToRrzaçÃo oa conrnareçÃo ornera: o presente contrato é celebrado
em decorrência da autorização do Sr. ALCIONE RODRIGUES DE MÂCEDO,
Presidente do Legislativo, referente a DISPENSA Oe UCrtaçÃO no. OO3/2023,
gerada pelo PROCESSO ADMINISTRATM no. 016/2023, que faz pafte
integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

cúusur-l PRTMETRA - Do oBJETo

1.1 - Constitui objeto deste contrato a CoNTRÂTAÇÃO DE SERVIçOS Or r4anUrençÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELTIOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA
MUNICIPAL, conforme especificações e demais exigências do Termo de Referência.

1.2 - Detalhamento do objeto:

I II.

ITEM Descrição detalhada: UNID. QUANT.

1
l'lanutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar-condicionado Splrt d€
12.000 btu's Serv.

2.
l'4anutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar-condicionado Splrt d€
18.000 btu 's Serv. 08

3.
l4anutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar-condicionôdo Split d€
36.000 btu 's Serv. 07

4.
l'lanutenção preventiva e corÍetiva em aparelho de ar-condicionado Split d€

60.000 btu's Serv. 06

cúusuu sEGUNDA - Do REGTME or rxecuçÃo

2.1 - Este contrato será executado de forma Indireta, sob o regime de empreitada por preço
u nitário. ,A,/
cúusula rERcErRÂ - LocAL DE ENTREGA E FoRNEcTMENTo \Kl§\
3.1 - Os serviços descritos na cláusula primeira deverão ser rêalizados em conformidade aoÍn o \\
quadro abaixo: f",áL\/ V/

Local de execução:
Sede da Cámara Municipal - Avenida Clériston Andrade, no. 1353, Barrei-
ras/BA. CEP no. 47.800-000.

Dias e horárros
para execução:

Os serviços de manutenção preventiya e corretiva deverão ser executôdos
mediante solicitação formal da Direção do Departamento de Administração,
devendo ser atendida no prazo máximo de 04 (quatÍo) horas após o recebr-
mento da requisição da Ordem de Serviços, em dias úteis de segunda-ferra a

sexta-feira (em horários compreendidos entre às 08:00h e/ou 18:00h).
Abrangência dos
servicos:

Os preços contratados englobam todos e quaisquer custos necessários ao fiel
cumprimento da conLratacão, rnclusive peeas e insumos.

Periodicidade de
faturamento: Flensa I
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Câmara Municipal de Barueiras
ESTADO DA BAHIA

cNPJ 16.256.893/0001-70

Recebrmento pro-
visório:

Em até 02 (dois) dras úteis, após a avaliação e aprovação de conformidade
dos relatórios flnalizados de Inspeção Técnica/Manutenção.

Recebimento defi-
nitivo:

Em até 05 (crnco) dias úteis após o recebimento provisório, será reatizado o
atesto definitivo da Nota Fiscal, O Recebimento DEFINITIVO não isenta a em-
presa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios ocultos e/ou
quanto à qualidade dos serviÇos/materiais entreques,

cúusula euaRTA - DAs oBRTGAçóEs DAs pARTEs

4.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:

a. Executar o objeto em conformidade com as especificações e condições deste contrato;b. Disponibilizar número telefônico ou outro meio hábil para abertura dos chamados tecnicos;c. Manter os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os EPIS adequados à atividade, durante a rearização de atribuições
a serem desenvolvidas nas dependências da CONTRATANTE;

d. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou
prepostos, à contratante ou a terceiros, e não podendo, em hjpótese alguma,-ceder ou
subcontratar o objeto contratado;

e. Sujeitar-se à ampla e irrestrita flscalização por parte da CONTRATANTE para
acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes
forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

f. submeter ao CoNTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando
todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer iato relevante
sobre a execução do objeto contratual;

g. Observar as normas e regulamentos internos da CONTRAÍANTE;h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscajs, comerciars e tributários,
resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal no
8.666/1993;

i. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
limitadas ao estabelecido no § 10, do art. 65, da Lei Federar no 9.666/1993, tomando-se
por base o valor contratual;

j. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibrrrdade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habrritação e qualificação exigidas pelas tegislações
pertinentes.

4.2 - Além das obrigações resultantes da observáncia da Lei 9.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE:

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato;
b. Acompanhar e fiscalizar a execução do rnstrumento contratual, através de um funcionárro

especialmente designado que anotará em regrstro próprio todas as ocorrências
relacionadas com este contrato;

c. Notifrcar, formal e tem pestivamente, a CoNTMTADA sobre as irregularidades, multas,
penalidades e quaisquer débitos, observadas no cumprimento do contrato;

d Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
e. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA.

CúUSULA QUINTÂ - Do vALoR

5.1 - Por força do presente contrato a CoNTMTANTE pagará a CoNTMTADA o vator totat de
R$ 16.999,00 (dezesseis mil e novecentos e noventa e novê reais).

5.2 - Detalhamento da proposta financeira da CONTMTADA:
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Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 16.256.893/0001-70

IÍE 14 Descrição detalhada UNID. QUANT.
VLR.
UNIT.

VLR,
TOTAL

1.
Manutenção preventiva e corretiva em
aparelho de ar-condicionado Split de
12.000 btu 's

Serv. 55 R$ 189,00 R$ 10.395,00

2.
Manutenção preventiva e corretiva em
aparelho de ar-condicionado Split de
18.000 btu's

Serv. 08 R$ 200,00 R$ 1.600,00

3.
l'lanutenção preventiva e correttva em
aparelho de ar-condicionado Split de
36.000 btu 's

Serv. o7 R$ 300,00 R$ 2.100,00

4.
Manutenção preventiva e corretiva em
aparelho de ar-condicionado Split de
60.000 btu 's

Serv. 06 R$ 484,00 R$ 2.904,00

VALOR TOTAL: R$ 16.999.00

5.3 - No valor ajustado estão inclusos todos os trlbutos e outros de qualquer natureza necessários
à execução dos serv iços/fornecimento.

clÁusula sExrA - cotorçÕrs DE eAGAMENTo

6.1 - A CONTRATADA apresentará a respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada, em nome
da CÂMARA MUNICIPAL oe gannetnaó - cNpJ no. ro. z!o.gg:/ooo r -70, e acompanhada das
respectivas com provações/certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

6.2 - A liberação para pagamento da Nota Fiscal ficará condicionada ao atesto da unidade
responsável.

6.3 - Qualquer atraso ocorrido na apresentação Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como
condição para pagamento por parte da CoNTMTADA, importará em prorrogação autãmática do
prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.

6.4 - o ATESTo na Nota Fiscal e o respectivo PAGAMENTo será efetuado nos seguintes prazos:
a) Prazo para atesto da Nota Fiscal: conforme aceitação do Recebimento Definitivo do objeto
entregue e Nota Fiscal correspondente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis;
b) Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, contados do atesto do Recebimento Definitivo
da Nota Fiscal pela unidãde responsável.

6.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CoNTRATADA, enquanto pendente de riquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplênÉã,
sem que o atraso gere direito a acrescimos de qualquer natureza.

cúusuLA sÉrrma - REcuRso oRçaMENTÁRro

7.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta do orçamento
da CONTRATANTE, aprovado para o exercício de 2023:

cúusul.A otrAvA - Do pRAzo e oe vtcÊncra

8.1 - o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) mêses, contados da assinatura deste
instrumento até o dia 17 /or/2024, podendo ser prorrogado nas condições previstas da Lei
Federal no.8.666/93.

cúusULA NoNA - oA ALTERAçÃo Do coNTRATo

9.1 - Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 6s, da Lei no g.666/93, desdeque hajã interesse da CoNTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
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Cômara Municipal de Barreirasi
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 16.256.893/000r-70

9.2 - Do Reajustamento:

9.2-1 - Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a
contar da data da proposta, adotando-se o Indice Nacional de Preços ao Consumidor amplo
Especial (IPCA-E) do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro indice que venha a
substituí-lo.

cúusula oÉcnaa - DAs pENALTDADEs E MULTAs

10.1 - As sanções abaixo descritas, poderá ser aplicável durante a vrgência do contrato, em
conformidade a Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

10.2 - Pela inexecução iotal ou parcial do objeto, a CONTMTANTE poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa moratória de Q,2o/o (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato,
tomando por base o valor do contrato;
c) t','1ulta de 2olo (dois por cento) a partir do 16o (decimo sexto) dia, até o 30o dia de atraso;
d) lvlulta compensatória de 10o/o (dez por cento) sobre o valor do contrato;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por período não superror a 2 (dois) anos;
í) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.

10.3 - O atraso injustiflcado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato.

10.4 - As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossrbilidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida,
serão cobradas judicralmente.

10.5 - Da aplicação das penalidades previstas no item 10.2 caberá recurso, no prazo 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.

10.6 - As sanções previstas no item 10.2, alíneas "b", "c" e "d", poderão ser aplicadas
conjuntamente com as demais penalidades previstas neste contrato.

cúusuu oÉcrua pRTMETRA - oe nescrsÃo

11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal
no 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas
naquela Lei e neste contrato.

11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito à prevra e ampla defesa.

11.3 - No caso de rescisão deste contrato, a CONTMTADA receberá apenas o pagamento do
serviço/material já entregue e aprovado pela CONTMTANTE.

CúUSULA oÉcIuI SEGUNDA . DA PUBLICAçÃO

12.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a
publicação de resumo deste Contrato.

cúusuLÂ oÉcrua rERcErRÁ - DA FrscALrzaçÃo

13.1 - A fiscalização do instrumento contratual será exercida pelo(s) agente(s) público(s) abaixo
relacionado(s), em conformidade com Art. 67, da Lei no. 8.666/93, ao qual compete sanar as
dúvidas que surgirem no curso da execução do instrumento de contratação e que de tudo dará
ciência a CONTRATADA:
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Cômara Municip-a! de Barreira, à'ffi §ESTADO DA BAHTA .''ê-\ .0'
CNPJ 16.256.893/0001-70 "---'

13.2 - A fiscalização exercida pela CONTMTANTE sobre o objeto a ser contratado não eximirá a
CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE e/ou TERCEIROS,
decorrente de culpa ou dolo na execução do instrumento de contratação.

cúusula oÉcrul eUARTA - orseosrções rrnars

14.1 - Fazem partes integrantes deste contrato, todos os atos do Processo Administrativo no.
0t6/2023 - Dispensa de Licitação no. 003/2023, e a proposta de preços da Contratada.

14-2 - As partes, ora contratadas, elegem o Foro da Comarca de Barreiras/BA, excluindo-se
qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja, para dirimir qualquer dúvida ou ações,
porventura, oriundas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, a fim de que produzam os seus jurídicos e legars efeitos.

Barreiras/BA, 17 de janeiro de 2023.

Pela Contratante:

Fiscal(is) de Contrato:

Pela Contratada:

/- Stt---* )_o1)- érti/.-,
ERM REFRIGERÂçAO PÉçAS E SERVIçOS ELETRICOS LTDA

Jesivam Sousa Coelho
Representante Legal

Testemunhas:

,Wí4
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Nome Cargol Função Designação

Joselma Machado Pam oonet Diretora do Departamento de Admrnistração Portaria no. 030/2023

E ROORIGUES DE MACEDO

?J_t.(c !(té

ÂLCI

Diretora
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Ou inte-feire
19 de Janeiro de 2023
4-AnoXl-N0667

Diário Oli
Barreiras

Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

cNPJ r6.256.893/0001-70

TERHo DE RATrFrcaçáo, aDruD_rcÂçÃo e HoMoLoGÂçÃo
OISPENSA DE LICÍTAçAO n". OO3/2023

o Presidente dô cÂt4aRÁ MUNICIPAL DE BARREIRÁS no uso de suas atribuiç6es tegars, RATIFICa,
ADJUDICA e HOIIOLOGA o Processo Administrativo no. 016/2023, Drspensa de Licitôção no. OO3/ZO23,
pàra que surtam os seus juídicos e legais efeitosr parà âuforizar a contratação diretê da empresa abaixo
rdentificadâ e nos seguintes Lermosl

CONTRATADA: GELOTHERM REFRIGEMçÁO PEçÁS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA,, iNSCTitA NO CNP]
no. 08.884.675l0001-52.

OBJETO: ContrataÉo de seruiços de mànutenção preventiva e corretivà dos aparethos condrcronadores
de ar da Cámara Múnicipal, coníorme especificações do rermo de referência.

FUNDAMEI{TO LEGAL: Art. 24, inciso II, dâ Lei no 8.666/93.

VALOR TOTAL: R$ 16.999,00 (dezesseis mil e novecentos e noventa e nove reais).

vIGÊNCra: 12 (doze) meses.

Barrerrãs/BA, t7 de janeiro de 2023.

ALCIONE RODRIGUES DE I"IACEDO
Presidenre do Legrslativo

Geslào 2OZ3-2O24

EXTRATO DE CONÍRÂÍO

Avenada ClérÉton Andrade, 1.3s3 - Bairro São Miguel-Íel: (77) 3611-9600 / (11) 361L-9628
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cERTt FIcAÇÃo DtGtrAL: NrycMDyyorHGeJ toervEMK
Esta edição encontra-se no site oÍicial deste ente.

CONTMTO No.: OO3/2023

PEças E cl,rpr, oa.ae4,67slooo1-52
coNTRÂTAçÁo DE sERvIços DE MA UTE'{çÃo PREVENTI.VA E
CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONAOORES DE AR DÂ CÀIíARA

DATA DA ASSINATIJRA:


