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CONTRATO IDM. DE SERViÇO CONFECçlo DE UNIFORMES COM FORNECIMENTO DEMATERIAL
Proc. Administrativo nO 119/2017 - Pregão Presencial n0046/2017 CTRNO 236/2017

o MUNICíPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE IUIU/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 10.540.906L0001-
.51sob o nO,com sede na Praça Abülo Pereira, 232 - centro, vinculado a Prefeitura Municipal de
IUIU/BA, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. REINALDO BARBOSA DE GÓES,
Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade nO04923403-07 SSP/BA,
inscrito no CPFsob o nO608.929.435-72, residente e domiciliado na cidade de IUIU/BA, e pela
Secretária Municipal de Saúde OSANA MALHEIROS VILAS BOAS, brasileira, casada, servidora
pública, portador da cédula de identidade nO 02.077.730-25/ inscrito no CPF sob o nO
247.667.985-20, residente e domiciliada na cidade de IUIU/BA, doravante denominado
CONTRATANTE,e, do outro, a PessoaJurídica GGSINDUSTRlA, COMÉRCIO ESERVIÇOS
LTDA, com sede na Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, 76, Centro, Feira de Santana/Ba,
CEP44.002-740, inscrita no CNPJ/CPFsob o n.O 03.230.915/0001-81, doravante denominada
Contratado(a), neste ato representada por Raymundo Silva dos Santos, portador da carteira
de Identidade n.O 07.558.902-80, expedida pelo SSP/BA, inscrito no CPF nO 770.801.575-87
celebram entre si o presente Contrato para contratação Pessoa Jurídica para Serviços de
CONFECÇÃO DE UNIFORMES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, conforme
especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão nO046/2017, constante do Processo
119/2017, em conformidade com a Lei N° 10.520/02, e com a Lei N.o 8.666/93, e demais
legislações vigentes e as cláusulas a seguir enumeradas.

cLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratação de Pessoa Jurídica para prestação
de serviços de CONFECÇÃODE UNIFORMES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,
conforme descrição do Anexo I - Planilha de Quantitativo e Valores do Contrato.

cLÁUSULA SEGUNDA- Valor do Contrato e Forma de Pagamento

O valor do presente contrato é de R$ 8.400,00 (oito miL e quatrocentos reais), preço
correspondente ao valor oferecido no Pregão Presencial nO.046/17 da proposta da
Contratada, a qual é parte integrante do presente Contrato.

O pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias após apresentação das Notas Fiscais
relativos ao objeto contratual entregue, as quais serão devidamente atestadas pelo Setor de
Compras.

No ato da emissão da Nota Fiscal e do pagamento, será comprovada a regularidade das
certidões do FGTS(CRF), das CND's Federal, Estadual, Municipal de Trabalhista.

Os pagamentos serão realizados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sendo
efetuados a empresa licitante vencedora através de depósito em Conta Corrente em nome da
Licitante Vencedora.
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cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA e Vinculação

o presente instrumento terá vigência aproximadamente de 116 (cento e dezesseis) dias,
tendo início em 06/09/2017 e findando em 31/12/2017, podendo ser prorrogado através
de termo aditivo, observando o enquadramento dos serviços no inciso 11,art. 57 da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações.

Este Contrato está vinculado ao Processo Administrativo de Licitação 119/2017 - Pregão
Presencial 046/2017, que passar integrar o presente termo independente de transcrição.

cLÁUSULA QUARTA - Obrigações da Contratada

A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços utilizando material próprio objeto deste
contrato, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do Pregão
Presencial n0046/2017 e Proposta Comercial apresentada e aprovada, comprometendo-se
também a:

a) Assumir, como exclusivamente seus: os riscos e as despesas decorrentes da prestação dos
serviços, necessários à boa e perfeita execução do objeto deste contrato;
b) responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes do Termo de Referencia;
c) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
d) Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do Contrato sem prévia anuência do
CONTRATANTE;
e) Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade das CND's Federal, Estadual, Municipal e
Trabalhista; e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
f) Atender com presteza e pontualidade às solicitações da CONTRATANTE;
g) Assumir total responsabilidade pelo pagamento de salários de seus funcionários, bem como
todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária;
h) Assumir inteira responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus
empregados, quando em serviço, ficando ainda responsável por quaisquer danos ou prejuízos
causados a terceiros e à CONTRATANTE;
i) Responder por todas as despesas decorrentes de impostos, seguros contra acidentes,
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e tributos de qualquer natureza que já
incidam ou que venham a incidir sobre o Contrato;
j) Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na licitação;
k) Embutir nos preços todos os encargos, taxas e impostos.
I) exercer rígido controle com relação à qualidade dos serviços prestados;
m) disponibilizar os serviços logo após a assinatura do Contrato;
n) disponibilizar profissionais e equipamentos necessárias para o cumprimento do serviço
presente no Termo de Referência e no Memoria Técnico Descritivo;
o) responsabilizar-se por todas as despesas com veículos de sua propriedade ou de terceiros,
inclusive as relativas a combustível, manutenção, acidentes, licenciamentos, seguro total e
outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços contratados;
p) Substituir quaisquer equipamentos sem nenhum ônus que venham danificar durante a
vigência do contrato;
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q) arcar com as demais contribuições e obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais; indenizaçõesou substituições, seguros, assistência médica e quaisquer outros
quesitos,em decorrênciade suacondiçãode empregadora;
r) zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de
acidentes,bemcomoas normasinternasdo CONTRATANTE;
s) adotar todas as providênciasnecessáriasao socorro de vítimas em caso de acidente e
informar imediatamenteao CONTRATANTE;
t) relatar à CONTRATANTEtoda e qualquer irregularidadeobservadaem virtude da prestação
dos serviços;
u) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,cujas
reclamaçõesse obriga prontamentea atender;
v) proceder à supervisão das atividades de gerenciamento, orientação, controle e
acompanhamentodos serviços;
w) empregar, na execuçãodos serviços,profissionaisdevidamentequalificados;
PARÁGRAFO ÚNICO - por meio do presente, a contratada se vincula ao instrumento
convocatório, ao Termo de Referênciae a sua proposta, os quais passam a integrar este
instrumento, independentede transcrição.

cLÁUSULA QUINTA - Obrigações da Contratante

A CONTRATANTE compromete-se,durante a vigênciado Contratoa:
a) fiscalizara execuçãodo Contratoobjetivandoa qualidadedesejada;
b) dar ciênciaà CONTRATADA imediatamentesobre qualquer anormalidadeque verificar na
execuçãodo Contratoe indicaros procedimentosnecessáriosao seucorreto cumprimento;
c) prestar as informações e os esclarecimentosatinentes ao objeto, que venham ser
solicitadospelaCONTRATADA;
d) verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas de dias/horas
correspondemaosdiasocorridos;
e) efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidasno contrato.

cLÁUSULA SEXTA - Da Fiscalização

A CONTRATANTE acompanharáa execuçãodo presente Contrato orientando, fiscalizandoe
intervindo, no seu exclusivo interesse, a fim de garantir o exato cumprimento das cláusulas
estabelecidasnesteContrato.
Durante o período de vigência do Contrato, a prestação dos serviços contratados será
acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Compras, através do servidor Dilson Pereira
MontalvãoJúnior e/ou prepostos legalmentecredenciados,ficando-lhes reservadoso direito e
autoridade para adotar todas as condiçõese métodos para inspecionar,verificar e controlar o
cumprimentodo objeto do presenteContrato.

§1 - A existência e atuação da fiscalizaçãoda CONTRATANTE não exclui ou exime a
responsabilidadeda CONTRATADA, no que concerneao objeto do presentecontrato, nem a
eximede manter fiscalizaçãoprópria.

§2 - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todas as orientações, fornecendo, à
fiscalização,todos os dados, elementos,esclarecimentose informaçõessolicitadas,atendendo

Diretoria de Licitações e Contratos
CTR 236/2017 - Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de IUIU CNPJ 10.540.906/0001-52
Vigência 06/09/2017 à 31/12/2017 ) ~

Página 3

/



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU
ESTADO DA BAHIA I

iiãaiiiilã:alialiãilr---
A For(la do "'ovoE-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PROC. ADM 119/2017 - P. PRESENCIAL 046/2017
CTR 236/2017

as reclamações formuladas e tudo mais que for julgado necessário para o fiel desempenho
das atividades especificadas neste Contrato, no Edital e seus Anexos e na proposta comercial
apresentada.

cLÁUSULA SÉTIMA - Das Dotações Orçamentárias

As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no Orçamento Programa de 2017 e no ano seguinte nas dotações
correspondentes através de apostilamento, em sintonia com o PPA:

102.80.2074/ 33.90.39.00

cLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.o 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada
a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

Advertência por escrito;

Multa de:

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso os serviços seja
iniciado com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;

b) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na realização do
objeto, por período superior a 15 (quinze) dias;

c) 20% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

§1 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por cento)
do valor do Contrato.

§2 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

cLÁUSULA NONA - Reajustamento

O reajustamento será de acordo com IGPM (índice Geral de Preços de Mercado) medido pela
Fundação Getúlio Varga, após 12meses se houver prorrogação de contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA - Rescisão

Ocorrendo as situações previstas nos art. 77 e 78 da Lei N0 8.666/93, o presente Contrato
poderá ser rescindido de pleno direito, em qualquer das formas prescritas no art. 79 da referida
lei, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei e regulamentação.
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cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Omissão e/ou Tolerância

Qualquer omissão ou tolerância das partes quanto ao estrito cumprimento das condições
contratuais, ou de exercer prerrogativas, delas decorrentes, não constituirá novação ou
renúncia, nem afetará o direito das partes de exercê-Ias a qualquer tempo.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Foro

o Foro competente para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, que não possam ser
resolvidas administrativamente, por imposição legal é o Foro da Comarca de Carinhanha/Ba.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Publicação

Incumbirá ao Município providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Quadro de
Aviso da Prefeitura e no Orgão de Imprensa Oficial, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo
único, da Lei nO8.666/93.

"

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam o pre ente Contrato e
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. \

,~,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OSANA MALHEIROS VILAS BOAS
DECRETO NOO 7/2017

ERVIÇOS LTOA
ntos - Procurador

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO I

QUANTITATIVOS EVALORES

UNIFORMES PARASAMU
Item Descrição Quant. Unido P. UNIT P. TOTAL

CAMISETA- CONFECCIONADA100% ALGODÃO,
1 LOGOMARCA SAMU 192 NA FRENTE E NAS 10 UNCOSTAS. (PADRÃO NACIONAL) - Tamanho a

definir. R$ 12,00 R$ 120,00
MACACÃO SAMU - EM RIPSTOP, COM
FECHAMENTO EM ZIPER, COM BOLSOS,

2 ESPUMA NO JOELHO, FAIXAS COLORIDAS E 10 UN
REFLETIVAS, BORDADOS SAMU 192. (PADRÃO
NACIONAL).Tamanhoa definir R$ 470,00 R$ 4.700,00
BOTA SAMU - CONFECIONADA EM COURO,
SOLADO DE BORRACHA, ANTIDERRAPANTE,

3 CANO LONGO, COM CANALEIRA, ZIPER 10 PARLATERAL, E LOGORMARCA SSAMU 192
BORDADA. TAMANHOS VARIADOS. (PADRÃO
NACIONAL) R$ 346,00 R$ 3.460,00

4 BONÉSAMU 192- (PADRÃONACIONAL) 10 UN R$ 12,00 R$ 120,00
Valor total do Lote R$ 8.400,00

OITOMIL E QUATROCENTOSREAIS

Valor Total: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)

Osana Malheiros Vilas Boas - Secretária Mun. de Saúde
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