
Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

cNPJ 16.256.893/0001-70

CONTRÂTO no. íJ06/2023.

II.

I.

cúusuu pRTMETRA - Do oBJETo

1.1 - Constitui objeto deste contrato a coNTRATAçÃo DE EMPRESA Do RÂMO PARA
FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS DE COZTNHA Éir gOrrrÃO NCTOANÁVCI Cr-P Pii,
conforme especificações e demais exigências do Termo de Referência.

1.2 - Oetalhamento do objeto:

CONTRATANTES: CÂMAÍIA MUNICIPAL DE BARREIRAS, PESSOA JUTíd|CA dE
Direito Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, no. 1353, Bairro São
Miguel, Barreiras/BA, inscriia no CNpl sob o no. 16.256.g9 3/OOOI-70, doravante
denominada,CONTRATANTE; e a empresa BATISTA E ALBUeUEReUe ôOUenCfO
DE GAS E.AGUA LTDA., pessoa Jurídica de direito privado, com sede na Avenida
losé Bonifácio, Bairro Vila Brasil, no. 1299, quadra Ci:, tote'Og e 07, Barreiras/BA,
inscrita no CNPJ no. 16.568.839/0OO 1-60, doravante denominada CONTRATADA.

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 RG no.817747r103 ssp/BA, residente
e domiciliado nesta cidade; e a CONTRÂTADA a Sr.a ELIETE BARBOSA ROCHA
A-LBUQUERQUE, brasileira, casada, empresária, portadora do CpF no, 756.99g.955_
87, e da carteira de Identidade RG no. 08.715.339-44 ssp/BA, residente e domrciriada
na Rua l4enino Jesus, no. 104, 10 andar, Bãirro Sandra Regina, Barreiras/BA.

DA AUTORIZAçÃO Oa COttnaraçÃo ornera: o presente contrato é cetebrado
em .decorrência da autorização do Sr. ALCIONE RODRIGUES Oe uaCeóó,
Presidente do Legistativo, referente a DISPENSA Oe lfCrfAçÃO no. OLO/2023,gerada pelo PROCESSO ADMINISTRATM no. O3O/2O2S, que fai parte
integrante e complementar deste Contrato, como se nele esiivesse contido.

III.

2.1 - Este contrato será executado de forma Indireta, sob o regime de empreitada por preço
u n itá rio.

cúusuurencErRA - LocAL DE ENTREGA E FoRNEcTMENTo

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

3.1.1 - Local de entrega: Setor de Cantina/Cozinha - Avenida Cleriston Andrade, no. 1353,
Barreiras/BA. CEP no. 47.800-390.

3.2 - O Wazo máximo para entrega e substituição de botijões lacrados com carga será de 24
(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento devidamente assinada.

a. Recebimento Provisório: No momento da entrega dos materiais/serviços juntamente com
a nota fiscal;

b. Recebimento Definitivo: Após a verificação da conformidade do objeto entregue e
consequente aceitação, será realizado o atesto definitivo da Nota Fiscal, o que ocorrerá
no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, após o recebrmento provisório.

3.3 - A CONTRATADA garantirá a qualidade do objeto entregue, e em caso de não aceitaçâo por
parte da CONTMTANTE, ficará obrigada a substituir o item que estiver em desacordo com este
contrato.
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ITEM Descrição detalhada U NID. QUANT.
1 Gás de cozinha, cPL, aconJrci@ U NID 30

cúusula SEGUNDA - Do REGTME DE ExEcuçÃo
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3.4 - o recebimento DEFINITIVo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à
existência de vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do objeto entregue.

cLAUSULA eUARTA - DAs oBRTGAções ols pARTEs

4.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei g.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:

a. Executar o objeto em conformidade com as especificações e condições deste contrato;b. Responsabilizar-se integrarmente pera entrega dos materia islaerviços, seguindo ospadrões usuais de mercôdo, com identificaçâo do fabricante, .arcu, -e 
d"',a,s

características e especificações técnicas essenciáis;c. Responsabirizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artrgost2, 13 e 77 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);d. comunicar imediatamente e por escrito a CoNTMTANiE, através do .espeitiíá riscar oo
contrato, quarquer anormaridade verificada, incrusive de ordem funcionar, para que sejam
adotadas as providências de regularização;

e. Assumir inteira responsabiridade civir, administrativa e penar por quaisquer danos eprejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ouprepostos, à contratante ou a terceiros, e não podendo, em hipótese atgrÁ",'a-ud",- o,subcontratar o objeto contratado;
f Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressõeslimitadas ao estaberecido no § 10, do art. 65, da Lei Federar no B.ooolróôi, tóniuÀãã-rupor base o valor contratual;
g. Manter, durante toda a exprução do contrato, em compatibilidade com as ob,gaçõesassumidas, todas as condições de habiritação e quarificação exigidas perai Égrriàõá",pertinentes.

1.^2 :_Além das obrigaçõês resuttantes da observáncia da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE:

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato;b Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, através de um funcionário
especiarmente designado que anotará em registro próprio todas ua o.oirên.iu=
relacionadas com este contrato;

c. NotiFrcar, formal e tempestivamente, a CoNTRATADA sobre as irreg u laridades, multas,
. penalidades e quaisquer debitos, observadas no cumprimento do conitrato;d. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimpremento;e. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5 1 - Por força do presente contrato a CoNTRATANTE pagará a CoNTRATADA o valor global de
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

5.2 - Detalhamento da proposta financeira da CONTRATADA:

Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

NOME. BATrsrA E ALBUoUERoUE coMEp6g6 9s 6[§E dãJÃ LTDA
CNPJ: 16.568.839/0001-60
ENDEREÇO: Avenida José Bonifácio, Bairro Vita Brasil, no 1289, quadra 03, lote Og e OZ, BarreiraslBn
ITEM DESCRTÇÃO UNID, QUANT,

VLR.
UNIT.

VLR,
TOTAL

1
Gás de cozinha, GPL, acondicionado em
botüão retomável P13 UNID 30 R$ '140.00 R$ 4.200,00

VALOR TOTAL: RS 4.200,00

5.3 - No valor ajustado estão inclusos todos os tributos e outros de qualquer natureza necessárros
à execução dos serviços/forn ecime nto.

cNPJ 16.256.893/0001-70

/
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Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

cNPJ r6.256.893/0001-70

cr-Áusula sExrA - cotorções DE eAGAMENTo

q 1^.1 ç9|ITRATADA apresentará a respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada, em nome
da CAMARA t4UNICIPAL DE BARREIRAS - cNpJ no. 16.256.893/000 1-70, 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 unrdade
responsável.

6.3 - Qualquer atraso ocorrido na apreçentaçâo Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como
condição para pagamento por parte da CoNTMTADA, importará 

". 
pro..oguçáà ãrtáÃlliiã ooprazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.

6.4 - o ATESTo na Nota Fiscar e o respectivo PAGAMENTo será efetuado nos seguintes prazos:
a) Prazo para atesto da Nota Fiscar: conforme aceitação do Recebimento o"rinii 

"o1ã ou:étoentregue e Nota Fiscat correspondente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis;
b) Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, contadoido atesto do Recebimento Definitivo
da Nota Fiscâl pela unidade responsável.

6 5 - Nenhum pagamento será efetuado. à CoNTRATADA, enquanto pendente de riquidaçãoqualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade o, ir"oi.ãrãÃãL,
sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

cúusula sÉrnaa - REcuRso onçauenrÁnro

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

I'4UNICIPAL DE BARREIRAS
GESTÃo DE açôrs recrsuuvas
MATERIAL DE CONSUMO

cúusull orrAvA - Do pRAzo e oa vreÊrcrl
8.1- o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desteinstrumento até o dia 3L/rzl2023, podendo sór proirogado nas condições previstas da Ler
Federal no. 8.666/93.

cúusula NoNA - oa alrenaçÃo Do coNTRÂTo

9.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei no g.666/93, desdeque haja rnteresse da CoNTRATANTE, 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 Índice Nacional de preçós ao consumidor amplo
Especial (IPCA-E) do Instrtuto Brasileiro de Geografia e Estatística oi outro índice que venha a
su bstituí-lo.

cúusula oÉcrua - DAs pENALIDADEs E MULTAS

10.1 - As sanções abaixo descritas, poderá ser apricável 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 coNTMTANTE poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar à CONTRAÍADA as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa moratória de o,2o/o (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato,
tomando por base o valor do contrato; .,/
c) N4ulta de 2o/o (dots por cento) a partir do 160 (décimo sexto) dia, até o 30. dia de atraso;
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Cômara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

cNPJ 16.256.893/0001-70

Nome Cargo,/Função Designação
Joselma l'lachado Pamponet Diretora do Depto. de Admrnistracão Portaria no. 030/2023

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

cúusule oÉcrma euARTA - DrsposrçÕEs FrNArs

14 1 - Eazem partes integrantes deste contrato, todos os atos do Processo Administrativo no.
O3O/2023 - Dispensa de Lrcitação no. 0!O/2O23, 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, assrnam o presente instrumento em 03 (três) vias de
teor e forma, a fim de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 Baino São Miguel - Tet: (?7)3611-9600 t(lT:Att_SOZg(

d) Multa compensatóna de 70o/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 superior a 2 (dois) anos;
f) Declaração de rnidoneidade para licitar ou contratar com Administração púbtrca.

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 creditos da contratada ou, na impossibtlidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficiar e, caso não.r.fiiàa,
serão cobradas jud icialmente.

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

10.6 - As sanções previstas no item.1O.2, alíneas ,,b,,, ,,c,, e ,,d,,, poderão ser aplicadasconjuntamente com as demais penalidades previstas neste contrato.

cúusulÂ oÉcrua pRrMErRÂ - DA REscrsÃo

11 1 - o presente contrato poderá ser resctndido nas hrpóteses previstas no art. 7g da Lei Federalno 8 666/93, com as consequências rndicadas no art. go, sem prejuízo ou. ."nço"i frJrt.,naquela Lei e neste contrato.

11.2 - os casos de rescisão contratual serão formarmente 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 doserviço/material já entregue e aprovado pela CONTRATANTE.

cúusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DA puBLrcAçÃo

12.1 - Dentro do prazo regar, contado de sua assinatura, o CoNÍRATANTE providenciará apublicação de resumo deste Contrato.

cúusuLA DÉcrMA TERcETRA - DÂ FrscaLrzÂçÃo

13.1 - A fiscalização do instrumento contratual será exercida pelo(s) agente(s) púbrico(s) abaixo
re_lacionado(s), em conformidade com Art. 67, da Lei no. 9.666/ài, ão quàl 

'com 
pete ,unu. ..

dúvidas que surgirem no curso da execução do instrumento de contrataçáo e que de tudo dará
ciência a CONTRATADA:
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Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

cNPJ 16.256.893/0001-70

Barreiras/BA, 25 de laneiro de 2023.

/ ..,t/-4--
ALCIoÍ{E RõRIGuES DE MAcEDo

Presidente do Legislativo

Fiscal(is) de Contrato:

JOSELM HADO PAMPONET
Diretora do Dep mento de Ad min istração

Pela Contratada:

BATrsrA E ALBueuEReuE couERcro DE GAs E Áeua lroa.
EIiete Barbosa Rocha Albuquerque

Representante Legal

Testemunhas:

CPF no.:

CPF no. :

Avenida Cleriston Andrade. 1.353 Bairro São Miguel Tel: (77) 361 j -9600 t(7.1)36tt_9628
Home Page: rvrvrv.camaradebaneiras.ba.sov.br Ouvidoria: 0g00-075_gl0l

Pela Contratante:

1.

2.

Fls.,^q
,ffi'-

VISTO



Segunda-Íerrá
30 de Janerro de 2023
2-AnoXl-N"671 Barreiras

Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAIIIA

Dispensas de Licitações

CNPJ 16.256.E93/0001-70

TÉRHo DE R^TrFrcaçio, aDruotcaçio G Hoxoloc^cÃo
orspExsa DE Lrcrraçio n.. oto/2023

O Presldente dà CÂHARÂ iiU,{ICIPAL DE BARRCIR S no uso de suas âtribuções tegais, RATIãCA,
AOJUDICA e HOIíOLOGA o Processo Âdministrativo no. 030/2023. Disp€nsa de Ucitação no. 0tO/2023,
pera que suúam os seus luridicos e legais efeltos, para autorizôr ô contratação direE da empresa abàixo
rdennlcada e nos segurntes termosi

COi{TRATADA: EATISTA E ALEUQUERQUE coMERCIo DE GAs E ÁGUÂ LTDÂ,, inscTita no CNPJ nÔ.
16.568.839/000r-60.

OBJETO: ContraEção de empresâ do ramo pârâ fomecimento de cârga de gás de cozinha em botiião
retornável GLP P13, conforme especificãções do termo de referência.

FUÍ{DÂl,tEt{Ío LEGAL: Art. 24, inciso II, dâ Lei no 8.666/93,

VALOR TOTAL R$ 4.200,00 (quâtro mil e duzentos reais),

vrcÊxcra: 12 (doze) meses.

EarrÊiras/gA, 24 de ianeiro de 2023.

ALCIOÍIE RODRIGUES DE |IACEDO
Presidente do Lêgisiativo

Gestão 2023-2024

EYTRATO DE COXTNAÍO

Avenidá Cleriston Andrade, 1.353 - 8aiío Sáo Mi8'rel-Teli (77)3611-9600 I 111116t1-9528
H oíne Page: www.ca ma radebarreiras. ba.sov. br - OuvidoÍ iâ: 0am-O75-8101

cERTTFTCAÇÃO DtG|TAL: QOZGQKRFOTEl ODT2NTZBMJ
Esta edição encontra-sê no site oÍicial deste ente.

OB]ETO DO CONTRÁTO] OE GÁS DE COZIÍIHA EX BOTTJÃO

DATA DA ASSINATUM:


