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CONTRATO no. OO5l2023.

I. CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, PESSOA JUTíd|CA dE
Direito Público Ínterno, com sede na Avenida Clériston Andrade, no. 1353, Bairro São
Miguel, Barreiras/BA, inscrita no CNPI sob o no. 16.256.893/0001-70, doravante
denominada CONTRATANTE; e a empresa JOSIANE DOS SANTOS ROCHA
O3O75062588, Pessoa Jurídica de direito privado, com sede na Rua Aroldo de
Andrade, no. 187, Bairro Vila Dulce, Barreiras/BA, inscrita no CNPJ no.
25.O92.286/0007-03, doravante denominada CONTRATADA.

II. REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Presidente da Câmara, o Sr.
ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, brasileiro, casado, portador do CPF no.
895.398.265-00 e da Carteira de Identidade Rc no.8777477703 SSP/BA, residente
e domiciliado nesta cidade; e a CoNTRATADA o sr.ô JoSIANE Dos SANTOS
ROCHA, brasileira, empresária, portadora do CPF no. 030.750.625-88, e da Carteira
de Identidade RG no. 13.787.880-01 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Aroldo
de Andrade, no. 187, Balrro Vila Dulce, Barreiras/BA.

IIl. DA auToRIzAçÃo oa confnataçÃO orneta: O presente Contrato é cetebrado
em decorrência da autorização do Sr. ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO,
Presidente do Legislativo, referente a DISPENSA Oe UCIUçÃO no, OO5/2O23,
gerada pelo PROCESSO ADMINISTRATM no, OL7|2O23, que Íaz parte
integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

cúusuu PRTMETRA - Do oBlETo

1.1 - Constitui objeto deste contrato a coNTRATAÇÃo DE EMPRESA DO RÂMO PARA
CONFECçAO DE CARIMBOS, conformê especificações e demais exigências do Termo de
Referência.

1.2 - Detalhamento do objeto:

cúusula SEGUNDA - Do REGTME oe execuçÃo

2.1 - Este contrato será executado de forma Indireta, sob o regime de empreitada por preço
unitário.

cúusuurencErRÂ - LocAL DE ENTREGA E FoRNEcTMENTo

3.1 - A forma de fornecimento será parcelada, através de
requisitado pela Direção do Departamento de Administração.

3.1.1 - Local de entrega: Setor de Almoxarifado - Avenida
Barreiras/BA. CEP no. 47.800-390.

ordem de fornecimento, a ser

Clériston Andrade, no. 1353,

3.2 - O dia e o horário para entrega dos materiais/serviços deverão ser agendados previamente
com a Direção do Departamento de Administração, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone: (77) 3611-9608.

3.3 - O objeto deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas nê
contrato/ no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da requisição de ordem de
fornecimento devidamente assinada pela unidade responsável.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 Baino São Miguel- Tel: ('7'7)361t-9600 /(7't)361t-9628
Home Page: rvrvrv.camaradebarreiras.ba-qov.br - Ou vidoria: 0800-0?5-81 0l

ITEM DescriÇão detalhada UNID, OUANT.
1 Carimbo automático, auto entintado, tamanho 3.8 x 1,4 cm, UNID 25
7. Carimbo automático, auto entintado, tamanho 4 x 6,5 cm. UNID 25

Carimbo automético, auto entintado, tamanho 6,4 x 4.O cm. UNID 25
4 Carimbo automático, auto entintado, tamanho 7,6 x 3,8 cm UNID 25
5 Troca de borracha de carimbo automático tamanho 3,8 x 1,4 cm, UNID 10
6 Troca de borracha de carimbo automático tamanho 4 x 6,6 cm UNID 10
7 Troca de borracha de carimbo automático tamanho 6,4 x 4,0 cm UNID 10
L Troca de borracha de carimbo automático tamanho 7,6 x 3,8 cm UNID 10
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3.3.1 - O(s) atraso(s) ocasionado(s) por motivo de força maior ou caso fortuito, desde
justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos
CONTMTANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

a. Recebimento Provisório: No momento da entrega dos materiais/serviços juntamente com
a nota fiscal, ocasião em que veriflcará apenas as quantidades dos itens entregues;

b. Recebimento Definitivo: Após a verificação da quantidade e qualidade dos
materiais/serviços entregues e consequente aceitação, será realizado o atesto definitivo
da Nota Fiscal, o que ocorrerá no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após o
recebimento provisório.

3.4 - A CONTRATADA garantirá a qualidade dos materiais/serviços entregues, e em caso de não
aceitação por parte da CONTRATANTE, ficará obrigada a substituir o item que estiver em
desacordo com este contrato.

3.5 - O recebimento DEFINITIVO não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à
existência de vícios ocultos e/ou quanto à qualidade dos materiais/serviços entregues.

cLAUSULA euaRTA - DAs oBRrcAçóes ols 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. Responsabilizar-se integrâlmente pela entregã dos materiais/serviços, seguindo os

padrões usuais de mercado, com identificação do fabricante, marca, e demais
características e especificações técnicas essenciais;

c. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
72, t3 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

d. Comunicar imediatamente e por escrito ã CONTRATANTE, através do respectivo fiscal do
contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização;

e. Assumir inteira responsa bilid ade civil, administrêtiva 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 hipótese alguma, ceder ou
subcontratar o objeto contratado;

f. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
limitadas ao estabelecido no § 10, do art. 65, da Lei Federal no 8.666/1993, tomando-se
por base o valor contratual;

g. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelas legislações
pertinentes.

4.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRÂTANTE:

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

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

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

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

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1 - Por força do presente contrato a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global
R$ 14.670,00 (quatorze mil e seiscentos e setenta reais).

5.2 - Detalhamento da proposta financeira da CONTMTADA:

Avenida Clériston Andrade, I .353 - Bairro São Miguel - Tel: (71) 3611-9600 I (77) 36ll-9629
Home Page: wwrv.camaradebareims.ba.eov.br - Ouvidoria: 0g00-075-gl0l
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5.3 - No vâlor ajustado estão inclusos todos os tributos e outros de qualquer natureza necessáíos
à execução dos serviços/fornecimento.

cúusuu sExrA - conorçÕes DE eAGAMENTo

6.1 -Á CONTRATADA apresentará a respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada, em nome
da CAMARA MUNICIPAL DE BARREIMS - CNPJ no. 16.256.893/0001-70, 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 CONTRATADA, importará em prorrogação automática do
prâzo de vencimento da obrigação dã CONTMTANTE.

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 Definttivo
da Nota Fiscal pela unidade responsável.

6.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTMTADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

cúusul-l sÉrrua - REcuRso onçluetrrÁnro

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

Avenida Clériston Andrade, 1 353 - Bairro São Miguet - Tel: (71) 36tt-9600 / (jj) 36t) -9628
Home Page: rvryrv.camaradebarreiras.ba.gov.br - Ouvidoria: O80O-075-gl0 I

NOME: JOSIANE DOS SANTOS ROCHA
CNPJ: 25.092.286/0001-03
ENDEREÇO: I Rua Aroldo de Andrade, n.o 187, Bairro Vila Dulce, Barreiras/BA.

ITEM DESCRTÇÃO UNID, QUANT,
VLR,
UNIT.

VLR.
TOTAL

1
Carimbo automático, auto entintado,
tamanho 3.8 x '1,4 cm. UNID 25 71,00 1.77 5,OO

2.
Carimbo automático, aulo entintado,
tamanho4x6.5cm. UNIO 1 15,00 2.875,OO

Carimbo automático, aulo entintado,
tamanho 6,4 x 4.0 cm. UNIO 138,00 3.450,00

4.
Carimbo automático, auto entintado,
tamanho 7,6 x 3,8 cm UNID 170,00 4.250,00

Troca de borracha de carimbo automático
tamanho 3,8 x I ,4 cm. UNID 10 45,00 450,00

6.
Troca de borracha de caÍimbo automático
tamanho4x6,6cm UNID 10 50,00 500,00

7.
Troca de borracha de carimbo automático
tamanho 6,4 x 4,0 cm

UNID 10 64,00 640,00

L Troca de boÍracha de c€rimbo automático
tamanho 7,6 x 3,8 cm UNID 10 73,00 730,00

VALOR TOTAL: RS 14.670.00

UNIDADE ORÇA14ENTARIA
PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE DE RECURSO

01.10.01
01.031.001.2003
3.3.9.0.39.00.000

0
1500

CÀMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
GESTÀo DE ações LrGlsunvas
ourRos sERVIÇos DE TERcEIRo pESSoA JURÍDIcÁ--
REcuRSos NÃo vINCULADos DE IMposros
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cúusula orravA - Do pRAzo e ol vrcÊncrn

8.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (dozê) meses, contados da assinatura deste
instrumento até o dia L7/OL/2024, podendo ser prorrogado nas condições previstas da Lei
Federal no.8.666/93.

cúusula NoNA - oa alremçÃo Do coNTRÂTo

9.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93, desde
que haja interesse da CONTMTANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

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 Instituto Brasileiro de Geografra e Estatística ou outro índice que venha a
su bstitu ilo.

cúusula oÉcrue - DAs pENALTDADES E MULTAs

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

10.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONÍRÁTANTE poderá, garantrda a defesa
prévia, aplicar à CONTMTADA as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2o/o (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato,
tomando por base o valor do contrato;
c) Multa de 2olo (dois por cento) a partir do 160 (décimo sexto) dia, até o 3Oo dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o vator do contrato;
e) Suspensão temporária de participação em lrcrtação e impedimento de contratar com
Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
í) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração pública.

10.3 - O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 3O (trinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato.

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

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 intermédro da que
praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente iníormado.

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

cúusula oÉcrua pRrMErRÂ - DA REscrsÃo

11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses prevrstas 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 previa e ampla defesa.

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

Avenida Clériston Andrade, L353 - Bairro São Miguel - Tel: (j'7) 361I -9600 / ('r':) 36j I -9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.sov.br- Ouvidoria; 0800-075-8101
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cúusula oÉcrua sEGUNDA - oa nueucaçÃo

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

cúusula oÉcrua TERcETRA - ol rrscalrzaçÃo

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:

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

cúusula oÉcrÀre qUARTA - DrsposrçõEs FrNArs

14.1 - Fazem partes integrêntes deste contrato, todos os atos do Processo Administrativo no.
077/2023 - Dispensa de Licitação no. 00512023, 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 legais efeitos.

Barreiras/BA, 17 de janeiro de 2023.

Pela Contratante:

ALC

Fiscal(is) de Contrato:

Pela Contratada:

Rc,.io"* de- s"-Ja, ?qk,
JOSIANq DOS SANTOS ROCHA O3O75o625aav Josiane dos Santos Rocha

Representante Legal

Testemunhas:

W"")

Avenida Clériston Andrade, 1.353 Bairro São Miguel - Tel: (77) 361t-9600 / (jj)3611-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.sov.br - Ouvidoria; 0800-075-8 lOl

Nome Cargo/Funcão DesignaÇão
Joselma Machado PamDonet Diretora do Departamento de Administracão Fiscal

E RT'DRIGUES DE MACEDO

cPFno.:.O ?.e, O1 lr,3 15gO

'' 3sJ s-.1c!e f él

Presidente do Legislativo

HADO PAMPONET
amento de Ad ministração
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Cômara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

cNPJ 16.256.893/0001-70

TERHo DE RÂTrFrcaçio, aDruD_IcaçÃo r HotroLoGAçÃo
DISPENSA DE LICÍIÂçÂO no. OO5/2023

O Presrdente da CÂ'{ARA MUI{ICIPÁL DE BÂRREIRAS no uso de suas atnburç6es tegars, RÂTIFICÂ,
ADJUOICÁ € HOI,IOLOG^ o Processo Administtdtivo no. Ot7/2023, Disp€nsa de Licitâçâo no. 005/2023,
pârà que surtam os seus juridicos e legôis efeitos, parâ âutorizar a contratação diretã dà empresa abaixo
identrficada e nos seguintes lermos:

COiTRATADA: IOSIÂNE DOS SANTOS ROCHA 03075062588, rnscnta no CNP.I no.25.092.286/0001-03.

OBJETO: Contrâiâçâo de empresa do ramo para confecção de carimbos, conForme especificaçôes do
termo de referêncià.

FUiDAT4ENTO LEGAL: Art. 24, inciso ll, da Ler n.8.656/93.

VALOR TOTAL: R$ 14.670,00 (quatorze mil e seiscentos e setentà reais).

vrcÊlcra: 12 (doze) meses.

Barreiras/BA, 17 de iânerro de 2023.

ALCIONE RODRIGUES DE I.IACEDO
Presidente do Legislativo

Gestão 2021-2024

EXlBAre_SEtoU84rg

Av€nida Clérisron andíade,1.3s3 -SairroSão MiSuel-Tel (77)3611-9600 I171)3611-962a
Home PaSe: - Ouvidoria: 0800{75-8101

cERTIFIcAÇÃo DIGITAL: NTVCMDYYOTHGQJIOOTVEMK

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

CONÍMÍO Nô.r oosl2o23

OB]EIO OO CONTR,AÍO:
DE EIIPRESA DO RAI"IO PARÁ

DATA DA ASSINAIURÂ:
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CONTRATAÇAO PORI
DISPET{SA ro. OO5/2023

FUNDAMENTO 
^ít,24,ll,I FGÀl Lêi 4 666,/43

VTGFNCIA Dô aONTRÁTO: 12 ÍDOZEI HESES I VALOR TOTAL: R3 14.670.(}0


