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MJbmtaba
CONTRATO ADMINISTRATIVO N» 290/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 100/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 175/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA,
QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE

UBAITABA-BA, E A EMPRESA L LIMA CRUZ -

ME.

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ Nei6.137.309/0001-68, com sede administrativa na Rua
Rafael Oliveira, ne 01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir denominado CONTRATANTE, neste
ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada,

portadora do CPF MF ne 215.788.695-87, RG ne 01.659.478-96-SSP/BA, residente na Rua Cícero Ribeiro de
Castro, 55, Centro, übaitaba-BA, CEP 45.545-000 e do outro lado, a Empresa L LIMA CRUZ - ME, inscrita no

CNPJ (MF) ne 03.829.362/0001-88, estabelecida na Rua Edgar Smith, n° 155, Térreo, Centro, Ubaitaba/BA,
CEP 45545-000, representada neste ato pelo Sr. Luclano Lima Cruz, brasileiro, comerciante, inscrito no

CPF/MF Ne 941.332.475-15, portador da cédula de identidade Ne 0831859992 SSP/BA, residente e
domiciliado à Rua Edgar Smith, n° 155,1° Andar, Centro, Ubaitaba/BA, CEP 45545-000, doravante designado
simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o contrato sob a regência da Lei Federal Ne 8.656/93 e suas
posteriores alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

A presente contratação decorre da DISPENSA DE LICITAÇÃO Ne 100/2018, a qual constitui peça Integrante
deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

0 presente instrumento contratual tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA em
atendimento às Secretarias de Saúde e infra estrutura.

CLÁUSUU TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da execução dos serviços decorrentes
deste Contrato correrão à conta da dotação:

7 ÓRGÃO

03.08.00

SEC.de OBRAS E

SERVIÇOS URBANOS

03.07.00-

SECRETARIA DE

SAÚDE

UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA ■

03.08.08

SEC.de OBRAS E

SERVIÇOS URBANOS

03.07.60-

FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE

PROJETO . 7 "7 'ELEM"ENTO DE
ATIVIDADE ' DESPESA

--'iFONTE,^

2126/GESTÃO DAS
AÇÕES DASEC. DE

OBRAS

2114/GESTÃO DAS
AÇÕES A CARGO DO

FUNDO MUNICIPAL DA

SAÚDE 15%

339039-OUTROS

SERVIÇOS PESSOA

JURÍDICA

339039-OUTROS

SERVIÇOS PESSOA

JURÍDICA

Parágrafo Único: Os recursos têm como origem o orçamento vigente do Município de Ubaitaba (BA) e, em
caso de prorrogação contratual, suas dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

A vigência do presente contrato se inicia no dia 04 de Dezembro di
de 2018, ou com a execução total dos serviços. fí

; se encerra no dia 31 de Dezembro
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Parágrafo Único: O prazo estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, IV e § 2s da lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA- DOS PREÇOS CONTRATUAIS E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total deste Contrato é de R$ 14.140,00 (Quatorze mil cento e quarenta reais), conforme valores

Inseridos nas tabelas abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MATERIAIS

01 Manutenção de portões e estrutura metálica.

02 Serviços de montagem e desmontagem de
divisória

03 Manutenção de portões de rolar

04 Troca de molas de portão de rolar

Serviços de solda com atendimento no local

06 Serviço de solda pesada em maquina de 450

amperes.

07 Serviço de solda em alambrado

Serviços de andaimes: solda e reforma

TOTAL

UNID QT.
VALOR

UNIT. R$

VALOR TOTAL

R$

MT 2 28 50,00 1.400,00

MT 2 20 45,00 900,00

UND 8 280,00 2.240,00

UND 8 200,00 1.600,00

HS 20 120,00 2.400,00

HS 40 50,00 2.000,00

MT 2 15 180,00 2.700,00

PÇS 20 45,00 900,00

R$ 14.140,00

0 pagamento será efetuado após a execução total do serviço, por meio de transferência bancária, mediante

apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável.

Parágrafo Primeiro: • As notas fiscais devem conter a discriminação do serviço com quantitativo
correspondente, acompanhada da comprovação da publicação, quando for o caso.

Parágrafo Segundo; • Ocorrendo divergência no faturamento, a Secretaria responsável pela fiscalização dos

serviços, devolverá as Notas Fiscais/Faturas à Contratada para correção.

CLÁUSUU SEXTA • CRITÉRIO DE REAJUSTE

Os preços serão fixos e irreajustávels.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

Os serviços objeto deste, serão contratados em forma de execução Indireta sob o regime de empreitada por

preço unitário, aferidos e pagos parcelada ou integralmente.

CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização pelo correto e integral cumprimento do contrato competirá ao órgão que a Contratante indicar,
que poderá apontar falhas ou impropriedades na execução dos serviços e determinar sua correção.

CLÁUSUU NONA - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
1 - São obrigações do CONTRATANTE:

a) Remunerar a Contratada na forma prevista na Cláusula Quinta;
b) Orientar a Contratada quanto à melhor forma de execução dos serviços;
c) Prestar todas as Informações solicitadas pela Contratada p^a o bom andamento dos serviços;
d) Declarar os serviços efetivamente prestados. //

II-São obrigações da CONTRATADA:

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP:45.545-000 i cKlPJ: 016137309/0001 -í
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a) Executar serviços de qualidade conforme orientações da CONTRATANTE;
b) Fornecer as informações solicitadas peia Secretaria responsável pela fiscalização dos serviços;
c) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

d) Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa, doio ou ineficiência na execução dos serviços objeto da presente licitação,

isentando, assim, a Contratante de quaisquer reclamações que possam surgir conseqüentemente ao
contrato, obrigando-se outro sim a reparar os danos causados, ou ressarcir as despesas deles
resultantes;

e) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços
objeto deste CONTRATO, bem como, ensejar, por todos os meios a seu alcance, o mais amplo
exercício de fiscalização dos serviços peia CONTRATANTE;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

I  - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem

justificativas aceitas pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará a Contratada às sanções

previstas na Lei Federal n®. 10.520/02 e na Lei 8.565/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo

administrativo.

I I - A inexecuçâo parcial ou total do Contrato, de acordo com a gravidade da infração, ensejará as
seguintes penalidades: advertência, suspensão para licitar e contratar com o Município de Ubaitaba pelo
período de 2(dols) anos, declaração de inídoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito

Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos além de multa, conforme a seguinte gradação:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na realização do objeto

contratado, sobre o valor global do contrato;

b) Multa será de 10% (dez por cento) sobre o vaíor global do contrato, em caso do não cumprimento

do objeto contratado;

§ 19- O valor das multas poderá ser deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso.

§ 29 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

§ 39 - Considera-se não cumprimento do objeto contratual atraso superior a 30(trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Constitui motivo para rescisão do Contrato, as situações previstas no art.78, na forma prevista no art. 79, com

as conseqüências do art. 80, todos da Lei N9 8666/93, garantido o contraditório e ampla defesa da
Contratada.

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, uniiateraimente pela Contratada, acarretará as seguintes
conseqüências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 9 8.666/93 e neste Edital:

a) Responsabilização pelos prejuízos causados à Contratante;
b) Retenção de créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos atos praticados pelo
seu pessoal, eximindo a Contratante de quaisquer reclamações e Indenizações.

Parágrafo Primeiro - Serão de inteira responsabilidade da Contratada todos os danos materiais e morais
causados aos seus empregados ou a terceiros, os seguros necessários à execução dos serviços.

Parágrafo Segundo - Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Ubaitaba (BA), para dirimirem as
questões e/ou controvérsias, com a renúncia expressa a qualquer qót^/^i- mais privilegiado que seja,
mesmo em especial ou de eleição.
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E por estarem, concordantes, Contratante e Contratada, com os termos, condições e cláusulas contratuais,
firmam o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de testemunhas

constituídas, que também assinam para os seus devidos e legais efeitos.

Ubaitaba - BA, 04 de dezembro de 2018.

município de ubaitaba

SUELI CARNEIRO DA ̂LVA CARVALHO - Prefeita Municipal
J \(Contratante)

IsilMA CRUZ-ME

Luciano Lima Cruz

(Contratada)

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA RAFAEL OLIVEIRA, 01, CENTRO - UBAITABA - BAHIA

CNPJ : 16.137.309/0001-68 Telefone ; 7332302977 Email: tributosubaitaba@gmail.com

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

0000542/2018

Diretor do Departamento de Finanças e Tributos da Prefeitura Municipal, no uso de suas
atribuições, a requerimento da pessoa interessada,L LIMA CRUZ - ME, certifica que ATÉ A
PRESENTE DATA CONSTA, nas bases informatizadas e integradas ao sistema tributário
municipal, registros de débitos vencidos, para com a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,
com referência ao CPF ou CNPJ. inscrito no CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES
MUNICIPAL, abaixo identificado.

COD.CONTRIBUINTE: 0005662

CONTRIBUINTE:

ENDEREÇO:

CNPJ n":

LLIMA CRUZ-ME

RUA EDGAR SMITH, N" 155 - TERREO - CENTRO - UBAITABA - BA - CEP:

45545000

03.829.362/0001-88

DADOS ESPECIFICOS DO CADASTRO

Não Aplicável, Certidão por Cadastro Geral

OBSERVAÇÃO

ATENCAO: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

UBAITABA - BAHIA, 21 de Dezembro de 2018

Data de Emissão: 03/t2/20T8 Vaiidà Ate: 19/02/201?

Usuário: LAERT LUIZ SANTOS NASCIMENTO

Uert Luiz Sçntos Nascimento
DIRETOR DE TRIBUTOS MUNIQPAIS

DevTtw 059 2018



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L LIMA CRUZ

(MATRIZ E FILIAIS;CNPJ: 03.829.3S2/0001-88

Certidão n'; 157551849/2018

Expedição; 31/08/2018, às 11:48:29

Validade: 26/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cert i f ica- se que L LIMA CRUZ
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n'

03.829.362/0001-88, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalhe 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 verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça 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.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA

DA UNIÃO

Nome: L LIMA CRUZ

CNPJ: 03.829.362/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http.//www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.761, de 2/10/2014.
Emitida às 11.31.41 do dia 25/08/2018 <hora e data de Brasilia>.

Válida até 21/02/2019.

Código de controle da certidão: CA4B.D75F.F103.8308
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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21/11/2018 https://consulla-crf-caixa.gov.br/Empfesa/Cri/Crf/FgeCFSlmpfimirPapel.asp

CAtKA
CAIXA ECONÔMICA, FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03829362/0001-88
Razão Social: l lima cruz

Nome Fantasia:CERRALHERiA lima

Endereço: av p residente vargas 272 casa / centro /
UBAITABA / BA / 45545-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe
confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica
que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2018 a 21/12/2018

Certificação Número: 2018112204415981593790

Informação obtida em 22/11/2018, às 13:59:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa;
www.caixa.gov.br

htlps://cotisulla-cri.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Cri/FgeCFSIfnprim!rPapel.asp
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