Bahia
ITAPE

-]rç

PFEFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
PROCESS0 DE PAGAMENT0 0RÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: 0002478
DATA: 20/10/2021
DADOS DO FAVORECIDO
Favorecido : RD SERVIÇOS, TRANSPORTES, LOCAÇÕES EIREL] CNPJ/CPF : 08.402.832/0001-46

Bairro : STELA DUBOIS

Cidade : JAGUAQUARA

Endereço : RUA R G DO LOTEAMENTO JARDIM AMERICA

UF : Bahia

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orgão: 6 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 10 -Fundo Municipal da Educação

Função: 12 -Educação

®b-Função: 361 -Ensino Fundamental
'roj./Atividade: 2 094 -Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
Elem. Despesa: 33903000000 -Material de Consumo
Fonte de Recurso: 15 -TRANSF. F{ECURSOS DO FNDE

DADOS DA DESPESA
Empenlio: 0000369/2021

Liquidação: 0002010/2021

Pagamento: 0002478/2021

Ficha: 0000459/2021
Valor Bruto:

7.226,04

Valor Desconto:

0,00

Valor Liquido:

7.226,04

DADOS BANCÁRIOS
Banco
001 -BANCODOBRASIL S/A

Total

®

Conta
10.5104

Doc.:
-MERENDA ESCOLAR2009

TE -102001

Valor
7.226.04

7.226,04

MUNICIPIO I)E ITAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
BAHIA
14.147.938/0001-43

NOTA DE PAGAMENTO N° 0002478/2021
AMENTARIA
VALOR BRUTO:

7.226,04

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUII)O:

Processo : 0002478/2021

Exercício : 2021

0 ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina o Pagamento do Empenho aqui classiricado:

7.226,04

Data Pagto : 20/10/2021

0P : 0002446/202|

Tipo : Global

Empenho : 0000369/202]

Ficha : 0000459/2021

ão : 0002010/2021
ó - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO E CU,TURA

O'gão

Unidade Orçamentária - ] 0 - Fundo Muiicipal da Educação
Função

12-Educaçào

Subfunção

361 -Ensino Fundameniai

PTograma . 4000 - Educação para Todos
Projeto/Atividade

2 094 -Manutençào da A]imentação Escolar do Ensino Fundamental

Elemento Despesa 33903000000 -Matenal de Consumo

Fonte de Recurso

15 -TRANSF RECURSoS Do FNDE

Favorecido : 2403 -RD SERVIÇOS, TRANSPORTES` LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ/CPF : 08 402 832/000146

Bairro : STELA DUBOIS
Endereço : RUA R G DO LOTEAMENT0 JARDIM AMERICA

Cidade : JAGUAQUARA

IT : Bahia

Históric"#sADMEEtE&EDNADDAEEsàEââARÉ,FPEARRE#EDfsQTE,,sB,§fçoÃgiJNÊFOEâssAÀE,uMNEONSTbcÁORSEâÊ£MRúEúM,cP5â|,gâE3S|â3:oDNETv4g5tDE
SUSPENSÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NO EDITAL PARTE TNTEGRANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021, VINCULADO
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE)` DESTE MUNICÍPIO` PROCESSO ADM N° 056/2021. CONTRATO N° 075/2021 E NOTA
FISCAL DE N° 028 EM ANEXO.
Saldo Liquidação :

Valor op i

7.226,04 (sete mil duzento§ c vint¬ e seis reais e quatro centavos )

CONTROLE
Banco

Agência

BANCARIO

Conia

Ti pom° Documeiito
TE -102001

Vi.loi
7 226,04

AMENTOS
Pagamento - t)lversos - Pagamentos
62292010300000 -EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAFi
82113010800000 -DDF` -COMPROMETIDA POR LIQUIDA(

7 226,04 62292010400000 -EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
7 226,04 82114080000000 -DDR -DISPONIBILIDADE POF` DESTIN/

7 226,04
7 226,04

LICITAÇÃO
Número/Ano LicitaçÃo:

MoilaLidade : Pregão EletTómco

Nümero/Ano Processo Adm:

Classificação : CompTas e Sei.viços

DOC['MENTOS

Documentos

FISCAIS

N° Documonto

Paga-sc a quantia:

Data Documento

Foi pago a importancia

NAELITON
PREFEITO
CPF'

181.89

1-.&]. (`()niahilidode Púhlica Eleirônica | S|

Page 1 oÍ I

SEC DE

INANÇAS

CPF 583

79 47549

F,& I. I'r()duçôe` de Sofrware Í,Tr)A

MUNICIPIO DE ITAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
BAHIA
14.147.938/0001-43

N° LIQUIDAÇÃ0 0002010/2021
ALOR BRUTO:

7.226,04

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LiQUIDO:

Exercício : 2021

0 ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina que seja liquidada a despesa aqui classiricada

Orgão
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção

7.226,04

Tipo: Global

Empenho: 0000369/2021

Data : 30/09/2021

Data Venc.:

Ficlia : 0000459
Processo: 0000056/202 ]

6 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
10 -Fundo Municipal da Educação
12 -Educação
361 -Ensino Fundamental

PTogTama . 4000 - Educação para Todos
Projeto/Atividade 2 094 -Maniitençào da Alimentação Escolar do Ensmo Fundamental
Elemento de Despesa 33903000000 -MateriaJ de Consumo
Fonte de Recurso : 15 -TRANSF RECURSOS DO FNDE

Favorecido : 2403 -RD SERVIÇOS, TRANSPORTES` LOCAÇÕES EIREU
Bairro : STELA DUBOIS
Eiidereço : RUA R G DO LOTEAMENTO JARDIM AMERICA

CNPJ/CP[` : 08.402 832/000146
Cidade : JAGUAQUARA

l'F : Bahia

Histórico : LIQUIDAÇÃO DA DESPESA R£FERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DEST[NADOS A

MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, PARAA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19. VISAND0
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDIJCAÇÃO. CONFORME DISCRIMINADO NO EDITAL, PARTE
INTEGRANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021, VTNCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE), DF.STE
MUN'CipJo PROCESSO ADM. N° 05ó/202l , CONTRATO N° 075/2021 F. NOTA FISCAL DE N° 028 EM ANEXO
Subelememto: 3390301 I 000 -Gêneros Alimentícios -Merenda Escolar

Saldo Empenlmdo

10.000,00

Despesa Liquidada

7.226,04

Saldo DÍsponível

1) 0 C U M E N T 0 S
Descrição

I)ata

N° Documento
028

7 226,04

CONTRATO
Tii)omúmero/Aiio :

Compras N° 000075/202l

LICITA
Número/Ano Licitaçao: 000056/2021

Número/Ano processo Adin: 0000056/202l

Classificação : Compras e sei`iços

DOCUMENTOS

FISCAIS

NF N° 028 de 30/09/2021 -7.226,04

LANÇAMENTOS
Liquidaçao -Matorlal De Consumo
62213010000000
62292010100000
11561020000000
81231040100000 -A

PENHAD0 A LIQUIDAF`

7 226,04
7 226,04
7 226,04
7 226,04

7 226,04
7 226,04
7 226,04
7 226 04

8211201080000C) -D

Declaro para os efeitos legaii

acostadas ao processo em tel

o as documentações
sente despesa`

Encaminhe-sc o pre

referido pagament

NAELITON
PRF.FEITO

E&L (`un(abilidade Pública I-Ieirônicu [S |

TRIBUTAÇÃO

J.ag`, I ar 1

E&I. Produçtõe ` de Soíiware I ,]`DA

Firefox

https;//autoatendimento.bb.com.br/aapjmomeApj4.bb?tokensessao= .

G3322109012881821

+±,J
SISBB

-
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Prefeitura Municipal de lTAPÉ
Estado da Bahla
CNPJ.14.147.938/0001J3

TERM0 DE CONTRATO N° 07S/2021

PREGÃO ELETRÔNICO no 015/2021

PROCESSO ADM"ISTRATIVO no OS7/2021

CONTA DA CON1.R^TADA

Contrato firmado entre o Municíplo de ltapé-

BAIlco Do .RAalL

Bahla

AOENCIAi
CONTA CORREl.TE=

TRANSPORTES,

e

REGISTRO

a

tH

EVENTLl^L

empresa

RD

LOCAçÕES

PREÇOS

SERVIÇOS,
EIRELl

PAR^

AQUISIÇÁO

OE

FUTUR^

para

E

6ENEROS

^LIMEr\rTlclos p^Ft^ pREP^Ro oA NEREND^
EscoL^R oLI MONTAGEN DE laTs, pARA A

DIsmlBUIÇÃO ]UNTO ^OS ^LLINOS D^ lHDE
MUN)apAL DÊ EllISNO, DEVIDO A SUSPENSÂO

DAS AULj\S POR CONT^ DA P^NDEMn D^

COVID-19, VISMIOO ^TENOER ^ SOLIcrT^çÃO
D^ SECRETARIA DE EDUC^ÇÃO.

Pelo preseme lnstrumemo partiailar, de um hado o MUNICÍPIO DE ITAPÉiBANI+
pessoa jurídica de direito púmoo interno, cadastrado no CNPJ sob o no 14.147.938/000143, com sede
à Praça Helem lglessias da Fonseca,

no oi, Centro. [tapé-Bahia. CEP: 45.750-000, neste ato

representado por seu Prefeitc) Municipel, Sr. i\iAELiTor\i ROSA Pii\iTo, brasileiro, empresário,

rresideme e domiciliado em itapé - BA, doravante denominaclo COT\lTR^T^l.TE e de outno lado a

çl

empresa

RD SERWçOS, TRANSPORTES,

LOC^çÕES EIREL],

inscrita

no ,

CNPJWF no

08,402.832/000146, com sede Rua G do Loteamento Jardlm Aménca, NO SN -STELA DUBOIS -CEP:

45.345-000, na cldade de Jaguaquõrô - BA, neste ato representado por seu representante habHüdo,

Sr. JOSÉ SAmos m SiLVA, brasiieiro, portador do CPF"F No O36.596.665-98 e céduka de
identidade RG no i3o820i6 48 SSP/BA, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, têm,

mtre si, justo e contratado, com base na Lei 8.666/93, mediante as cláusulas e condições que geguem:

CLÁUSULA PRIMEIR^ - DO OBJETO

#riob#GEdtio±#WiME#NTt#::SrFARRAREiGigÃiooERE+FÀPÉ:EàÉ:*#831h5N:XEXE+++

&ffià8:#1:::`::#iâá+#\Ê%#++#ig,#+tikALAiE#T5órii#ti
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme dlscriminado no edital, parte integrante do Pregão Eletnôníco
015/2021, especificações abaixo.

(PfLOPOSTA REALINN^DA FAZ PARTE DESTE CONTR^TO E ESTÁ EM MEXO)
Praça Heletia lglesslas da Fonseca, n! oi, Centro. ltai)é-Bahia. CEP: 45.750-000.

SLte: w`^/w.ltaoe.ba.Êov.br

Emall: copel.oml@outlook.com

Prefeitura Municipal de lTAPÉ
Estado da Baliia
CNPJ.14.147.938/0001 +3

CLÁUSULA SEGUND^ -EX) REGIME DE EXECUÇÃO

fica estabelecida a foma de execução deste Contrato, compra por preço unitário, nos termos do Artigo
6°, (nciso 111, da Lei 8.666/93, com fomeclmento mediante Ordem de Fomecimento emitida pela

Secretariô de Compras e Trüutação,
PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deste contrato obedecerá às normas e especificações que ser\/lram
de base rm Edital Pregão Presencial Eletrônico no 015/2021, as quais independentemente de transcrlção,

paissamaintegraresseinstrumentoContratual.
CLÁUSLJLA TERCEIR^ - DO PREÇO E CONDIÇõES DE P^G^MENTO
Pela aquislção dos matenais objebo deste lnstrumento contrat`ial, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA os valores untirios constantes m] clausula primeíra, totalizando:

§ i° - o vabr totai do presente contrato é de R$ 465.6i8,92 (quatrocentos e sessenta e cinco mll
setscentos e dezoieo reais e novema e clois centavos)

§ 2o - o pagarnento a Contratada sená efetuado através de depósito em conta correme da mesma, de
acordo com a proposta de Preços apresentada e ccm as entregas efetuadas, contra enüega da Nota
Fiscal/Fatura, em aproximadamente 30 (tinta) dia5 contadas a partir da data da liquidação Ícarlmbo

do r«eblmGrito definiti`/o\ Flca sob a responsabilidade do formecedor lnform3r s.`is dadog

b"cárias bem como arcar com todas as dcspesas b.ncáil.s advindiis da transaçao do
deposíto.
§ 3° - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações
que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.
§ 4° - Ocorrerdo erros na apresentação d@s Notas FÍsca& as mesmas serão devoMdas a CONTRATADA
para correção, ficando estabelecido que o valor a ser pago seja o dõ data da @presentação da Nota
Fiscal de\rol\rida sem etTos.

§ 5° - o vabr será fiiao e irreajustável,

§ 6° -0 pagarnento do preço estabelecido seíá efetuado de acoído com as entregas efetuadas, devendo
a CONTRATADA emitir as respecüvas faturas que deverão ser devidamente comprovadas e atestadas
pelo fisGal deste contrato e carjmbadas pelos responsáveis pelo receblmento.
§ 7° -o CoNTRATANTE poderá reter o pagamento das faturas nos segiiínte5 casos:
I - Fornecimento dos materlak fora dos padrões especificados;
1] -Obrigação da CONTRATADA com INSS, FGTS, P"PASEP, COFINS ou terceiros que, eventualmente,
possam prejudlcar o CONTRATANTE;
IH . Débito da CONTRATADA para com o CoNTRATANTE quer provenha da execução do contrato, quer
resufte de outras obrigações, e outros débitos com esta municipatidade.

IV - Não cumprimento das obrigações contratuab mpótese em que o pagamento ficará retido até que
a CONTRATADA atenda a cháusula infringida,

§ 8° -Incluem-se no píeço a)ustado no presente contrato todas as clespesas verificadas para a execução
do fornecimento, obrigações tributárias, trabalhistas, parafiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscab
etc.
§ 9° -Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsab"idades e obrigações, nem impllcará
aceitação Õefiniti\o do objsto do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
0 prazo de vigência do presente contra¬o bem início rti] data de 5ua assinatura e término em 3i de
dezembro de 2021, podendo ser promc}gado, de acordo com o interesse do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QU»lTA - DO ACOMPANIIAMEhlTO E FISCALIZAÇÃO
A execução clo píesente contrato será acompanhada pelo (@) Sr(a). FELipE LUZ PiNTO, fiscal do

contrato desjgnado pela Secretarti], nos termos do Aít. 67 da Lei no 8.666/93, que deverá atestar a
entrega dos anmentos nas condições est@belecidas neste instrumento, sem o ciue não será permftido
qualquer pagamento. Para tanto, o referido fiscai, fará a imedlata ar`otação e notificação ao
Praça Helena lglessJas da Fonseca, n? Oi, Centro. ltapé-Baliía. CEP: 45.750-000.

Slte: www.ltaDe.baÉov.br

Emall: coDel.Bml@outlook.com

Prefeitura Municipal de ITAPÉ
Estado da Bahia
CNPJ.14.147.938/0001+3

a CONTRATADA, das irregularidades que por ventura venham ocorrer, sem prejiiízo
da aplicação das penalidades previstas em k3i.

CIÁUSULA SEXT^ - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos necessárias aos pagamentos dos encargos resultantes deste Contrato correm à conta do
orçamento vigente, a saber:

3 Secpee.rla de Educação
10 Funt]o wunlclpzil de Educação. Cultura
2D04 M.rtutenção da Aliment.ção Escolar do Ensirio Fund.rnerml
15

TiransF. ReaJrsos do FNDE

"59

Haterial de consiimo
CLÁUSULA SÉT"^ - D^ ALTER^çÃO CONTRATUAL

0 presente contrato poderá ser a!terado nas mpóteses previstas m artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁtJSUL^ OITAVA - DAS PRERROGAII\/AS
A CONTRATADA reconhece todos os direftos e prerTogativas do CONTRATANTE nos termos do artigo
58, da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA NONA - m lNEXEcuÇÃo E REsclsÃo cohmt^Tu^L
Constituem motivos para rescisão uniLaterôl do contrato, jndependentemente de procedimento judicial
ou extrajudicjal, sem que assista à CoNTRATADA o direito a qualquer lndenização os casos i.elacionados
nos arigos 78 e 79 da Lei 8.666/93.

Constituem ainda motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e
conbima6 apticáveis:
a) A ine)(ecução total ou parcial do Contrato;
b) A decre¬ação de falência ou a instauração de insol\éncia civil, dissolução da sociedade ou o
falecímento do proprietário, em caso de firma indMdual;
c) A afteração social ou a modificação da finôlidade ou da estrutura da Contratada, de foma que

prçiudk}uem a execução do Contrato;
d) 0 não cumprimer`to de cláusulas contratuais;
e) A subcontrat@ção total ou parcial do semço, sem prévia e expressa autorlzação do Contratante;

0 Atraso superior a 05 (cinco) dias para dar iniciar ao fornecimemo do objeto;
g) Por conveniência da Administração Mumcipal.

A rescisão amigável pelo Contratante deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada,

õssegãuraftda:::íaáff:#cí|íRe-a#ffiERECEB"ENTopfw|SoR|oEDEF"mvo
A entrega do ob]eto dar-se-á m prazo estabelecido na ordem de fornecimento.

§10 -Observando as condições do edital, o objeto será entregue nos locais indicados de segunda a
sexla no horário de 8:00hs as i4:00hs, num prazo máximo de 72hs a partir do pedido.

CLÁUSULA t}ÉCIMA PRIMEIRA - D0 RE^]USTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO.
FINAHCEIRO
Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao reequilíbrio econômico-financetro nos termas da Lei

8.666/93,
Praça Helena lgless!as da Fonseca, n. 01, Centío. ltapé-Bahla. CEP: 45.750"0.
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cLÁusuLA DÉc"^ sEGUNDA - Dos ADrTAMENTos
0 presente Contrato poderá ser adítado @penas nas hipóteses previstas em Lel e após aprovação formal
ck Procuradoria Municipal.

CLÁUSUIJ\ DÉC"^ TERCEIRA - OA SUBCONTR^TAÇÃO
Sob nenhuma hipótese a CO^lTRATADA podErá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
ccontrato mesmo que mantldas as mesmas normas.

cLÁusuL^ DÉclM^ QUARTA -t]As oBFtlGAçÕEs E REspoNs^BILID^DEs m
CohlTRATAtM
São obrigações e responsabitidades da CONTRATADA:

a) Executar o fornecimento dos rnatenais em conformidade com as especmcações constames no Edital,
neste Contrato, independentemente de transcrição e de acordo com o constante rüs ordens de
Fornecimento a serem emitidas através da Secretaria Municipal de Admmístração.
b) Entregar os materiab a serem adquiridos m prazo, local e horário, estabelecidos e oferecer a
garantia e validade estipulada.

c) Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade que
veríficar na execução do presente contrato.

d) AÍcar com as despesas decorrentes da execução do presente Contrato e prestar a qLialquer tempo
os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.
e) Garantir os materiais pelo prazo estipuiado no anexo 1, do Edital Pregâo Eletrônico no Oi5/202i.

f) Fiscalizar o perfeko cumprimento do presenbe contrato a que se obrigou, cabendo-lhe, integramente,
o ônu5 decorrente. Tal fiscalização dar-seli independentemente da que será exercida pelo
CONTRATANTE;

g) Responder por todo e quak]uer dano q`je causar ao CONTRATANTE c" B terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados c)u mandatário não excwndo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização c" acompanhamento pelo CONTRATANTE;

h) Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que veoha a sofrer em
decorrêncb do presente contrato, assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direfto de regresso,
eximindo-o de toda e qualquer solidariedade ou responsabilidade;
ONão caucionar ou utilizar o presente contrato para quak]uer operação flnanceira, sem pré\ria e expressa
autorização do CONTRATAi\iTE;

j)Manter todas as condições de habjlitação e qualificação exigldas m ato convocatório, durame toda a

execução do mtrato.
k) 0 CONTRATADO fiGa obrigado a reparar, corrigjr, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no total ou em parte, o abjeto do contrabo em que se verificarem vícios, defeítos ou
jncorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
1)0 CONTRATADO será responsável por todos os encargos trabalhétas, previdenciários, fiscais e
comerciais resukantes da execução do presente contrato.

m) Fomecer à Contratante, caso solicftado peb mesma, a relação nominal de empregados encarregados
de executar o serviçci contratado, indicando o no da carteira de trabalho, a data da contrataçãc) e do
Praça Hek!m Úlessias da Fonseca, n. Oi, Centro. itapé-Bôhia. CEP: 45.750Úoo.

Srte: www.ltaoc.ba,zov.br
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Ministéi'io do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máxímo de 05 (clnco) dias, em
caso de substituíção de qualquer em
,

n) Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do i`ecebimento da

füra;
o) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resuftantes da execução
deste Contrato, especialmente INSS e FGTS, anexando a cada fatura apresentada à CONTRATANTE, a
comprovação do efetivc) recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a

airesentação de Ceítidões Negativas como comprovação do pagamento dos eiicargos mencionado6.
p) Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista,
inclush/e em relação à higiene, segurança (Epl e EPC} e rnedic" do trabalho, fornecendo os adequados
materiai5 de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equlpes de trabalho ou
aqueles que por qualquer motivo este]am envoMdos oom os seriços;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAçõES DO CONTRATAhlTE
São obrigações do CONTRATANTE:

a) Efetuar o pag@mento na forma e condlçõG contratadas;

b) Acompônhôr e fiscalizar a prestação do presente, comunicando à Contratada às ocorrências que a
seu critério exijam medidas correwas;
c) Publicar o extrato deste contrato, r© forma dô Lel;
d) Fomecer, mediante solicítação escriia da Contratada, informBções adiclonais, dínmir dúvidas e

orientáios nos casos omissos.
e) Manter servidor designado para a função de fiscalização;
f) Comunicar à Cor\iTRATADA, por escribo, as irregularidades relativas à execução do contrato;
g) T\lotiflcar a CONTRATADA, por escrito, sobre a aplicação de penalidades.

CLÁUSULA DÉC"^ SEXT^ - DAS SAIlçõES ADMlhl]STRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantlda a prévia defesa, sujeltar
a contratada a muftas, consoante o GqE]í/f e §§ do art. 86 da Lei np 8.666/93, incidentes sobre o valor
total da Nota de Empenho, nô forma seguinte:

a) atraso na entrega de até 05 (cinco) dias, murta de 2 % (dois por cento);
b} a partír do 6g (sexto) até o limite do 10Q (déclmo) dia, multa de 4 % (quatro por cento),
caracterizandose a mexecução total da ot)rigação a partir do i lQ (décmo primeiro) dia de atraso.

c) pelo aü.aso na assinatura do contrato, a muba será caiaiiada peia fórmula:
M i 0, 005 x C x D

onde:
M = vakw. da multa

C = vabr da obrffi
D = número de dias em atraso

§ io -Sem prejuízo das sarições cominadas no art. 87, i, m e IV, da Lei 8.666/93, será aplicada multa
Praça Helena iglessias dai Fonseca, nô 01, Centro. lfapé-Bahh. CEP: 45.750-000.
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de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a CONTRATADA:

a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização clo contrato;
b) transferir ou ceder suas obrigações, m todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
Escrito, do CONTRATANTE;

c) corr`eter quaisquer lnfrações às normas legais federajs, estadiiajs e municipaís durante a execução
do Cóntrato;
d) píaticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao
CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os
danos causados.
e) descumprir quaisquer obrigações licftatórias e coritratuais assumidas em declaração ou pela simples
apresentação de sua Proposta de Preços no Certame;
f) se recuse a assinar o contrato, aceibá-lo ou ret]rá-lo dentro do prazo estabelecido no Edül.

g) Pela inexecução total ou parcial do obieto ad]udicado, ou execução fona dos padrões de qualidade e
degempenho.
h) Oferecer desistência de lances ou dos Ítens efetivamente vencidos na sessão de julgômemo das

propostas.
§ 2o - Se a adjudícatária recusar-se a assmar o Contrato ou retirar a nota de empenho
hjusfficadamente ou se nâo apresentar sítuação regular no ato da feitura dos mesmos, ou ainda

discumprir as obrigações assumídas, além das sanções prevstas acirna, gara"da prévia e ampla
defesa, sujeitar<e-á às seguintes penalidades:
a)
Suspensão temporárm de partlcipar de lícltações e lmpedimento de contratar com a
administração mLinicipal, por prazo de sté 2 (dols) anos, e,
b)

Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública.

§ 30 - A contratada que ddxar de reatizar os senriços ou apresentar documentação falsa exigida para
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de rnodo h\dôneo ou cometer ftaude fiscal, garantida
prévia e ampb defesa, fic:ará impedida de licitar e contratar com Adminisúiação Pública peb prazo de
até cinco anos e, se for o caso, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores por igual período,
sem prç]uízo da ação penal correspondente na forma da lei.

§ 4o - A mijü, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada d@ fatura a
ciue fizer jus, acrescida de juros moratórios de i% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha
iierihum vahN a receber deste da administração muniapal, ser-lhe-á concedído o prazo de 05 (ctnco)

:::à::::*oc;::;:::#,s=J:m##:::::::::±:+::::Z::g=fta*#=m¥##
na clí\/ida ativa do Município, podendo, ainda proceder à cobrança judicial da mufta.

§ 5° -As penalidades pre\ristas neste item têm caráter de sanção admmstrativa, consequentemente, a
sua aplicação não exime a empresa vencedora da repara¢o das eventuais perdas e danos que seu ato
puní\/el venha acarretar à Prefeitura Muricipal de ltabuna.

§ 60 - Constatada a ihveracidade tle qLiatquer das informações fornecldas pela llcltante
veiieedora, este poderá soórer às penalldades constantes no art. 7o da Lei no ior52o/o2: A
falsidade de declaração prestada, em ciuaiquer das declarações exigidas no eertame, caracterizará o
crime de que ti.ata o art. 289 do código penai, aiém da sanção prevista rm item i8,4 deste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DOS RECURSOS DAS S^NçõES ÀDMINISTRATIVAS
0s recursos, a representação e o pedido de reconslderação, somente serão acolhidos nos termos do
art. 109, da Lei n° 8.666/93 e apterações posteriores.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAV^ - DAS PARTES INTEGR^NTES
São partes integrantes do presente contrato independentemente de sua transcrição:
1.

Lei 8.666/93 e Lel l0`520/02;

2.
3.
4.

Processos 056/2021;
Pregão Eletrônico oi5/202l ;
Proposta apresent@da peLa coNTRATADA.

CLÁUSUU DÉCIM^ NONA - DAS DISPoslçõES GERAIS E DO FORO
A rescisão do deste Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo emre as partes,
reduzido a termo no processo desde que haja conveniência para o CONTRATANTE.

Para dírimir quai5quer questões oriundas deste contrato, que não possam ser resolvidas por meios
administrativos, fica eleíto o foro da Comarca de ltabuna-BA, com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Por estarem, assim, justos e contratados, o CONTRATANTE e a CONTRATADA firmam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Itapé Bôhía, 09 de setembro de 202i.

.il l JO9/2021
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABÀLHISTAS
Nome:

RD SERVICOS,

CNPJ:

TRANSPORTES,

LOCACOES

EIRELI

(MATRIZ E

FILIAIS)

08.402.832/0001-46

Certidão n°: i4539867/2021
Expedição: 03/05/2021, às 13:12:39

Validade: 29/10/2021 -180
de sua expedição.
Certifica-se

que

RD

FiLiAis),

inscrito(a)

(cento e oitenta)

SERVICOS,

no

CNPU

TRANSPORTES,

sob

o

n°

dias,

contados da data

LOCACOES

EIRELI

08.402.832/0001-46,

(MATRIZ

NÃO

E

CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Co,nsolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° i470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho,

de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2
(dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verif icação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
lnternet
(http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

®

INFORMÀÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam os

dados

necessários à identif icação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Üustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei,. ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

. `06,'07/2021

lvllNISTERIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA

uNIÃO

Nome: RD SERVICOS, TRANSPORTES, LOCACOES EIRELI
CNPJ: 08.402.832/000146
Ressalmdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrev3r quaisquer dívdas de responsabilidade do
suieito passiw acima identificado que Merem a ser apuradas, é certificado que não constam

pendências em seu nome, relativas a créditos tnbutános administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscnções em DÍMda Ativa da União (DAU) iunto à Procuradona-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matnz e suas filiais e, no caso de ente federatiw, para
todos os Órgãos e fijndos públicos da administraçãc) direta a ele Mnculados. Refere-se à situação do
sujeito passiw no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusiw as contnbuições sociais preMstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paragrafo único do art.11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991

®

A aceitação desta certidão está condicionada à w=rificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfl9. gov br> ou <http://www. pgft.gov br>
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04,58 do dia 06/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2022.
Código de controle da certidão: 562A.FDIO.7D2E.10FB

Qualquer rasura ou emenda inulidará este documento.

®

1
GOVERNO D0 ESTAl)O DA BAHIA

Emissão:

16/08/202111.55

SF.CRETARIA l)A FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts.113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N° 20213309447

F`AZÃO SOCIAL

RD SER\'lc()S. TR.\`SPORl`F,S, LO(T.\(`OF,S EIRELl
CNPJ

INSCRIÇÃC) ESTADUAL

072Jól.002

lt8.J()2.832/000 [ -J6

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jurídica acima
identificada. relativas aos trlbutos administrados por esta Secretaria,

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na DÍvida

Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahla

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente

®

Emitida em 16/08/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação coniunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da

Secretana da Receita Federal do Ministério da Fazenda
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Eu ECLmo Carvalho Bnto lavreí a presente em 01/07/202115 54 54, que vai assinada e subscnta
pelo DÍÍ.etor ae D)visão

As £`,eri`F:1ões fomec!das não exc:ui o cHre!to cia Fazenda Mumc!pal cobrar em qualquer tempc) os
i3éid:c>s qje \íenr!am a ser apuracios pcstermrmen{e pe!ã Âutorídaoe Admmistrativa

\_`--,®á2t*

-

F{ OSI L DO S ( LVÀ 8 OM F 1 fvl

Dire:.or 3ep Tr)Oi.:açào
Jecre`c 352,'2`J21

MUNICÍPIO DE ITAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
BAHIA
14.147.938/0001-43

NOTA DE EMPENHO N° 0000369/2021
0 ordenador da Despesa, para efeito de execução
orçamentária nos termos da ]egisLação vigente, determina

xercício : 202l

Tipo: Global

Ficha : 0000459

Data : 24/09/202l

que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo : 0000056/2021
especiricada.
Despesa: Sem Especificação

Orgão
Unidade orçamentána

Valor : 5.000,00

6 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC`AÇÃO E CULTURA
lo -Fundo Municipal da Educação

Função

i2 -Educação

Subfunçãc) ' 361 -Ensmo Fundamental

PTograma . 4000 - Educaçao para Todos
Projeto/Atividade . 2 094 -Manutenção da Alimentação EscolaT do Ensino Fundamental

Elemen[o de Despesa

33903000000 -Material de Ccmsumo

Fonte de Recurso : 15 -TRANSF RECURSOS DO FNDE

Favorecido : 2403 -RD SERVIÇOS, TRANSPORTES. LOCAÇÕES EIREU

Baii.ro : STELA DUBOIS

CN'PJ/CPF : 08 402 832/000146
Cidade :JAGUAQUARA

Eiidcreço : RUA R G DO LOTEAMENTO JARDIM AMERICA

Telefone Fixo: 7335342424

l'F : Bahia

Celular:

PLS PASEP :

Histói.ico : DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS A SEREM DESTINADOS
AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR OU MONTAGEM DE KITS. PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19. VISANDO ATF.NDER
A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISCRIMINADO NO EDITAL, PARTE INTEGRANTE DO
PREGÃO ELETRÔNlco 015/2021. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE). DESTE MUNICÍPIO, PRmESSO ADM.
N° 056/2021. CONTRATO N° 075/2021
Subelemento: 3390301 ] 000 -Gêneros Alimentícios -MeTenda Escolar

32.000,00

Despesa Empenl)ada

Saldo Disponíve]

(cinco mil i.eais )

LICITAÇÃC
Número/Àno Licitação: 000056/202l
r`úmero/Ano proce§so Adm:

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

00C)0056/2021

Cla§siíicação : Compras e serviços

CONTRATO
Tipo^.úmero/Ano :

Compras N° 000075/202 i

LANÇAMENTO£
Emp®nho - Emlssao de Empenho - Outras Despesas Corr®ntos
5229201010000
6221 101030000

EMISSAO DE EMPENHOS
0UTRAS DESPESAS CORRENTES

5 000,00 62213010000000 -CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
5 000,00 Ô2292010100000 -EMPENHOS A LIQUIDAR
82112010800000 -DDR -COMPROMETIDA POR EMPENH

5 000.00

5 000,00

Local/Dat8/Assinaturas
ITAPE, 24 de setembro de 2021

E&l. Coriiabilidade l'úhlica Eleirônica |S|

l'age 1 ol 1

F,&I, Produções de So|iware l, l`I)A

