
Cômara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA *É,#

I1.

t. CONTRATANTES: CÂÍ{ARA ]{UNICIPAL DE BARREIRAS, PESSOA JUTíd|CA dE

Direito Público Interno, com sede na Avenida Clériston Andrade, no. 1353, Bairro São

Miguel, Barreiras/BA, inscrita no CNPJ sob o no. 16.256.893 /00OL-7o, doravante
deãominada GoNTRATANTE; e a empresa PATRICIA DO CARHO SIQUEIRA
FERNANDES EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, com sede na Rua Joaquim
Neto, no. 761, Bairro Vila Brasil, Barreiras/BA, inscrita no CNPJ no. 73.369.704/0007-
31, doravante denominada CONTRATADA'

REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANIE o Presidente da Câmara, o Sr'
ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, brasileiro, casado, poÊador do CPF no'

895.398.265-00 e da Carteira de Identidade RG no. 8177471103 -SSP/BA, residente
e domiciliado nesta cidade; e a CONTRATADA a Sr.a PATRICIA DO CARMO
SIQUEIRA FERNANDES, brasileira, casada, portadora do CPF no. 030.173.565-40,
e dã Carteira de ldentidade RG no. 13662148138 SSP/BA, residentê e domiciliada na

Rua Vila Lobos, no.849, Bairro Santa Luzia, Barreiras/BA'

oa nuronrz^açÃo DA coNTRATAçÃo ornete: o presente contrato é celebrado
em decorrência da autorização do sr. ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO,
Presidente do Legislativo, reférente a DISPENSA Oe UCrrAçÃO no. OOE/2023,
gerada pelo PROCESSO ADiUNISTRATIYO no- 02312023, que faz parte

úteg.ante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

cúusur-l PRTMETRÂ - Do oBJETo

1.1 - Constitui objeto deste Contrato a CONTRAÍAçÃO DE EMPRESA DO RAÍtlO PARÂ

lqursrçÃo or úerrnrars oE PAPEtrRta E EXPEDTENTE, conforme especificações e

demaas exigências do Termo de Referência.

1.2 - Detalhamento do objeto:

CNPJ r6.256.893/000 l-70

CoNTRÂTO no. OOl l2O23.

. Base de
20 x28 branco
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Caneta êzul ponta media de 1mm, largura da llnha 0,4mm, tampa
e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em conformidade

EUqueta aieslva.ef.30, Íormato 25,4omm x 66,70mm, contém

fita aOesrva Transparente 45x45 transparente a composição e

consiituida oe um dorso de filme de polipropileno biorientado

prêto grafit€ 1205 max no 2 preto redondo máxrma
resisrêncra e maciez eco lápis de excelente qualidade para uso
gei-al, produzido com madeira plantada, mina resistência e escrita

escur-o com excelente aoaqabtlldade, o( com 1t+4/unid

Li.Jio Ata 200 Íolhas 56 GR m2 formato 205mm x 300mm produto

/^ .r7-
<z-z-



Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAIIIA

cr\PJ I 6.256.893/000r-70

cúusuu sEGUNDA - Do REGTME ot execuçÃo

2.1 - Este contrato será executado de forma Indireta, sob o regime de emPreitada por Preço
unrtário.

clÁusula rencErRA - LocÂL 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 Almoxarifado - Avenida Clériston Andrade, no. 1353,
Barreiras/BA. CEP no. 47.800-390.

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 neste
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da requisição de ordem de

fornecimento devidamente assinada pela unidade responsável.

3.3.1 - O(s) âtraso(s) ocasionado(s) por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que

.lustificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela

CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

Recebimento Provisório: No momento da entrega dos materiais/serviços juntamente com
a nota fiscal, ocasião em que verificará aPenas as quantidades dos itens entregues;
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 CONTMÍADA garantirá a qualidade dos materiais/serviços entregues, e em caso de não

aceitação por parte da CONTMTANTE, ficatá obrigada a substituir o item que estiver em
desacordo com este contrato-

3.5 - O recebimento DEFINITIVO não isenta a empresa dê responsabilidades futuras quanto à

existência de vícios ocultos e/ou quanto à qualidade dos materiais/serviços entregues.

cLAUsULA euARra - DAs oBRrcAçõEs DAs PARTES

4.1 - Alem das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONÍRATADA:
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Papel a4 75gr m2 com 500 folhas, papel sulfite 75gr alcalino 210
x 297, cx com 10 unidades

CAIXA 20

24 Pasta A/Z média cx com 2olunid CAIXA 05

25
Pasta plástica com aba e elástico 235 x350 transparente, pacote
com 10/unid

CAIXÂ 05

26 Pasta susDensa marmorizada cx com so/unid PCT 10

27
Bloco adesivo similar ao modelo Postit com O4lunid de 100 folhas
cada 38x50, material papel 7sglmz, com adesivo acrílico
reoosicionável

UNID 10

2A
Bloco adesivo similar ao modelo Postit com o4/unid de 100 folhas
cada. 76x76 com adesivo acrílico reDosicionável

UNID 10

29 Livro Drotocolo c/100 folhas 16x220mm UNID 02

30 Marca texto ícor amarela e rosa) cx com 12unid CÁIXA 05

31 Tesoura uso geral Spol 20cm-inox UNID 05

32 Extrator oara qrampo inox formato espátula UNID 10

Pilha alcalina oalito rcT 10

34 Pasta aba elástico orooileno 0,35 UNID 10

, 35
organizador Triplo Acrílico De Mesa Cnstal, dimensões 18,4 cm x
26,5 cm x 51,5 cm.

UNID 10

36 Bloco marcador de oáoina, adesivo, multicor. neon, 200 folhas. UNID o4

*"'#-g
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Câmara Municipal de Barreiras
ESTN)O DA BAIIIA

f.

CI{PJ 16.256.893/0001-70

Executar o objeto em conformidade com as especificações e condições deste contrato;
Responsabilizar-se integrâlmente pela entrega dos materiais/serviços, seguindo os
padróes usuais de mercido, com identificação do fabricante, marca, e demais
características e especificações técnicas essenciais;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
72, ,3 e !7 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
comunicar imediatamente e por escrito a CoNTRATANTE, através do respectivo fiscal do

contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização;
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 hipótese alguma, ceder ou

subcontratar o objeto contratado;
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressôes

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 obrigaçôes- 
assumidas, todas as condiçõei de habilitação e qualificação exigidas pelas legislaçôes
pertinentes.

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

CONTRATANTE:

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato;
Acompanhar ê fiscalizar a execuçãó do instrumento contratual, através de um funcionário
especialmente designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com este contrato;
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTMTADA sobre as irregularidades, multas,
penalidades e quaisquer débitos, observadas no cumprimento do contrato;
Àplicar as sanções administrativas contratuais Pertinentes, em caso de inadimplemento;
Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA'

CLAUSUI-A QUTNTA - DO VALOR

5.1 - Por força do presente contrato a CoNTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de

R$ 15.381,50 (quinze e trezentos oitenta um reais e cinquenta centavos)'

5.2 - Detalhamento da proposta financeira da CONTMTADA:

a.
b,

c.

d.

a.
b.

c.

d.

Caneta azul ponta mália de 1mm, largura da
linha 0,4mm tampa e plug da mesma @r da
tinta, tampa ventilada em conrormidade @m o

Corretivo líquido 18m1. Bâse de água,

20 x28 bíanc4 gramatura 90 g/rÍÉ c(
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Cômara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

cr{PJ 16.256.893/0001-70

14
Envelope 24x34 ouro gramatura 90 g/rn" c(
com 25lunid

UNID 05 R$ 2í,00 R$'105,00

Etiqueta adesúa ref. 30, ÍoÍmato 25,40mm x
66.70mm, contém 10 folhas com 100 etiquetas.

PCT 05 R$ 17,50 R$ 87,50

16

Fita adesiva Transparente 45x45 transparente
a composiÉo e constituída de um doÍso de
Íilme de polipÍopileno biorientado (BOPP)
tretedo

PCT 05 R$ 19,50 R$ 97,50

17
Grampeador metal para 25 Íolhas - grampos
26t6

UNIO 05 R$ 39,00 R$ 195,00

18
Gíampeador metal para 60 folhas - gÍampos
23t10

UNID 05 R$ í25,00 R$ 625,00

19
Etiqueta adêsiva para convÍte pa@te @ntendo
100/unid

CAIXA 05 R$ 6,50 R$ 32,50

20

Láprs preto grafite 1205 max n" 2 preto redondo
máxima íesistência e maciez eco lápis de
excelente qualidade para uso geral, produzido
com madeira plantada, mina resistênda e
escrita macia traço escuro com excelente
aoaaabilidade. o( com '1Z&l/unid

UNID 02 R$ 72,00 R$ 144,00

21.
Livro Ata 200 folhas 56 GR m'zfoÍmato 205mm
x 300mm produto c€rtificado FSC Íolhas
numeradas

UNID R$ 30,00 R$ 60,00

22. lrolha dedo '12 GR oroduto atóxico UNID t9 R$ 5,50 RS í04.50
Papel a4 759Í m'zcom 500 folhas, papel sufrte
7 sat alcalino 210 x 297, o( com I 0 u n idades CAIXA 20 R$ 290,00 R$ 5.800,00

24 Pasta A/z média o( com 2o/unid cArxÂ R$ 250,00 RS 1.300.00

25.
Pasta plástic€ com aba e elástico 235 x350
tÍansoarente. oacote com 10/unid

CAIXA 05 R$ 37,00 RS 185,00

26. Peste susoense marmorizada cx com 50/unid PCT 10 R$ 190,00 R$ 1.900.00

27

Bloco adesivo similar ao modelo Postit com
o4/unid de 100 folhas cada 38x50, material
papel 75glm2, com adesivo acrílico
rêoosicionável

UNID 10 R$ 19.00 R$ 190,00

2A.
Bloco adesivo similar ao modelo Postit com
04/und de 100 folhas cada, 76x76 com adesivo
acrílico reoosicionável

UNID 10 R$ 23,00 RS 230,00

Livro protocolo c/l00 folhas í6x220mm UNID R$ 19.00 R 38,00
30. Mêrcâ têxto ícoramarela e rosa) cx com 12unid CAIXA 05 RI 35,00 R 't75,00

31 TesouÍa uso qeral 8ool2ocm-inox UNID 05 Rl 20,00 R$ 100,00

32. Extrator oara aramoo inox formato esoátula UNID 10 R$ 6,00 R 60,00
Pilha alcalina palito PCT 10 R 9,00 R 90,00

34 Pasta aba elástico pÍopileno 0,35 UNID 10 R 9,50 R$ 95,00

35.
Organizador Triplo Acrílico De Mesa Cristal,
dimensóes 18,4 cín x 26,5 cm x 5'1,5 cÍn.

UNID 10 R$ 125,00 R$ 1.250,00

36.
Bloco marczdor de página, adesivo, multicor,
neon. 200 folhas.

UNID 04 R$ 8,00 R$32,00

VALOR TOTAL: R$ 15.381,50

5.3 - Nc valor ajustado estão inclusos todos os tributos e outros de qualquer natureza necessários
à execuçâo dos serviços/fornecimento.

cúusuu sExrA - conorçóes DE PAGAITIENTo

6.1 - A CONTRATADA apresentará a respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada, em nome
da CÂMAM MUNICIPAL DE BARREIMS - CNPJ no. 16.256.893/0001-70. e acompanhada das
respectivas co m provações/ce rtidões de regularidade fiscal e trabalhista.

6.2 - A libe!'ação 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 automática do
prazo de vencimento da obrigação da 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;

Avenida Clériston Andrade, t.353 - Bairro São Miguel Tel: (77)3611-9600 /(77)3611-9628
Home Page: w*'rv-carnaradebarretas.ba.sov.br Ouvidoria: 0E00-075-8101
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Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAIIIA

CNPJ 16.256.893/000r-70

b) Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, contados do atesto do Recebimento
Definitivo da Nota Fiscal pela unidade responsável.

55.- Nenhum pagamento será efetuado à CoNTMTADA, enquanto pendente de riquidação
'qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inaoimptêniÉ,
sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

cúusula sÉrrul - REcuRso onçanerrÁnro
7.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrâo à conta do
orçamento da CONTMTANTE, aprovado para o exercício de 2023:

UNIDADE ORçAl"lENT,
PRO]ETO ATIVIDADE
PRO]ETO ATIVIDÂDE

ELEM ENTO DE DESPESA

cLAUSULA orrAvA - Do pRAzo e oa vteÊtctl
8.1 - o prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) mesês, contados da assinatura deste
instrumento até o dia 3l/o3/2o23,, podendo ser prorrogado nas condições previstas da Lei
Federal no. 8.666/93.

cúusula NoNA - DA ALTenaçÃo Do coNTRATo

9 1 - Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei no a.666/g3,
desde que haja interesse da CoNTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

9.2 - Do Reajustamento:

9 2.1 - será reajustado o contrato, desde que,seja obsêrvado o interregno mínimo de um ano,
a contar da data da proposta, adotando-se o Índice Nacional de preçoé ao consumidor amplo
Especial. (IPCA-E) do Instituto Brasileiro de Geografiâ e Estatística ou outro índice que venha a
substituí-lo.

cúusula oÉcrul - DAs pENALTDADEs E MULTAs

10.1 - As sanções abaixo descritas, poderá ser apricáver 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 CoNTRATANTE poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sánções:

a) Advertência;
b) Multa moratória de o,2o/o (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do
contrato, tomândo por base o valor do contrato;
c) M.ulta de 2o/a (dois. por cento) a partir do 160 (décimo sexto) dia, até o 3oo dia de atraso;
d) Multa compensatória de l]o/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) anosf
0 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração pública.

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

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

Avenida Clériston Andrade, 1.353 Baino São Miguel - Tel: (77)3611-9600 /(:,'t)36.l-9628
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Câmara Municipal de Barreiras
ESTADO DA BAHIA

r";q3
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
info rm ad o.

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.

clÁusula oÉcrma pRTMETRA - ol nesctsÃo

11.1 - o presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 7g da Lei
Federal no 8.666/93, com as consequências indicadas no art. g0, sem psuízo das sanções
prevrstas naquela Lei e neste contrato.

11.2 - os casos de rescisão contratuar serão formarmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito à previa e ampla defesa.

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

cúusula oÉcrr,ra sEGUNDA - oa eueucaçÃo

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

cúusur-l oÉcrma TERcETRA - oa rtscluzaçÃo

13.1 - A flscalização do instrumento contratual será exercida pelo(s) agente(s) público(s) abaixo
relacionado(s), em conformidade com Art. 67, da Lei no. e.6eolài, ão quàl 

-compete 
sãna. as

dúvidas que surgirem no curso da execução do instrumento de coniratação e que de tuao daiá
ciência a CONTMTADA:

CNPJ 16.256.893/0001-70

Nome Cargo/Função Dêsignação
loselma Machado Pamponet Dirêtora do Depto. de Administração Portaria no.

30/2023

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

cúusula oÉcrna euaRTA - orsrosrçôes rrlrats
14.1 - Fazem partes integrantes deste contrato, todos os atos do Processo Administrativo no.
O23/2023 - Dispensa de Licitação no. 008/2023, e a proposta de preços da Contratada.

74.2 - 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 flm de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras/BA, 31 de janeiro de 2023.

Pela Contratante:

AL
Presidente do Legislattvo

Avenida Clériston Andrade, 1.353 Baino São Miguel - Tel: (77) 361 l-9600 / (l-7) 3611-9628
Home Page: nrvw.camaradebarreiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0g00_075_gl0l
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Cômara Municipal de Barreiras
ESTÂDO DA BAIIIA

cNPJ 16.2s6.893/0001-70

Fiscal(is) de contrâto:

Pela Contratada?--',

JOSELiIA íêrooo PAMP.NET
Diretora do Depâ mento de Administração

Patrícia do Carmo Siqueira Fernandes
Representante Legal

y1!,çt Ói r,Ôr T \N ) rJ|Aç.Àr ) l'vla ' 4 "\t+
PATRICIA DO CARMO SIQUEIRÀ FERNANDES EIRELI

+; ta,1 r,"o I ç ji,'-;-^dg

Testemunhas:

1.
CPF no.:

2.
CPF no.:

Avenida Clériston Anüade, 1.353 - Bairro São Miguel Tel: (77) 3611-9600 l(77)3611-9628
Home Page: *rryw.camaradebarreiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8 101
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Baneiras

Cômara Municipal de Barreiras
- P-' ' ESTADIO DÂ BÂEIÂ

cNPJ r6.256,893/fi)0r-70

TERtao DE RÂtrFtc^çÃo, aDJUD_rcaçÁo G HoíoLoGAçÃo
DISPEiIS DE LICTTAçAO no. Oog/2023

O Prêsidênte da €iXlRÁ XUltlClptL DE BARREIRIS no uso de suôs atribuições tegôis, RATIFIC ,
ADJUDICÁ e HOiIOLOGA o Processo Administrativo no. 023/2023, Dispensa de Licitação no. 008/2023,
para que surtàm os seus.lurídicos e legais êfeitos, para autorizar a contrôtação dtreta da empresa abaixo
id€ntificada e nos seguintes termos:

CoNTRATADA: PATRiCIÂ Dô CÁRf4O SIQUEIRÁ EIRELI-|{E., inscrita no CNpJ no. 23.369.7O41OOO1-31.

OBJETO: Contratação de êmpresô do ramo parô aquisição de mateaais de pôpelaria e expediente,
durônte um periodo de 02 (dois) meses, conforme especificôçôes do termo de refet€ncia.

FUIIDÂ!,|EIiTO LEGAL: Art. 24, inciso ÍI, da Lei no 8.666/93.

VALOR TOÍAL] R$ 15.381,50 (quinze mil e trezentos oitenta e um reais e cinquenta centavos).

vIGÊ crai 02 (dors) meses.

Barreiras/BA, 30 de janeiro de 2023.
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