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CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA E ALFREDO AGLE 
SANTANA BARACAT HABIB EIRELI - ME, CUJO OBJETO É O 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE 
ATENDER DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA: 

CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA-BA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 13.235.726/0001-55, com sede no Espaço Cultural Professor Josué Souza Brandão, localizada 
na Avenida Aziz Maron, S/N, Bairro da Conceição, nesta Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Presidente, RICARDO DANTAS XAVIER, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 348287968, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF n° 503.230.755-68, residente e domiciliado na Rua Inglaterra, n° 416, 
no Bairro São Judas Tadeu, Itabuna - BA. CEP: 45650-000. 

ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 26.130.780/0001-88, com 
sede na Avenida Princesa Isabel, 395, Itabuna Trade Center, Térreo, Sala 04, São Caetano, Itabuna – BA, CEP 
45.607-288, representada por seu Procurador, o Sr. Antônio Baracat Habib Neto, detentor do Registro Geral nº 
099058835-51 e do CPF sob nº 020.034.455-28, residente e domiciliado na Avenida Felix Mendonça, 714, Goes 
Calmon, Itabuna – BA. 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, o qual será regido pela Lei 
nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, bem como pelas disposições constantes na ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018, vinculada ao Pregão Presencial nº 012/2018, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem: 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a o fornecimento de material de limpeza, a fim de atender 
demanda desta Casa Legislativa, conforme especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de 
Pregão Presencial nº 012/2018, que é parte integrante deste contrato, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO 

2.1.  O objeto deverá ser entregue conforme a descrição definida no item 3 deste Contrato. 

3. DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor do presente contrato constitui a importância de R$ 22.450,81 (vinte e dois mil quatrocentos e 
cinquenta reais e oitenta e um centavos), devendo a despesa correr à conta dos recursos 
orçamentários relativos ao objeto. 

3.2. Os itens e seus respectivos valores unitários e totais seguem em tabela abaixo: 
 

LOTE ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTD  MARCA 
VALOR 

UNIT (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 
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1 

1 

ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO, hidratado, 70 

graus GL. Certificado INMETRO e Norma 

ABNT  NBR 5991 e Registro no Ministério 

da Saúde. Embalagem: frasco plástico de 

1l, contendo o nome do fabricante, data 

de fabricação e prazo de validade. 

Unid. 60 
COPERALCO

OL 
9,00 540,00 

2 

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL, hidratado 70%, 

embalagem de 500 ml, bico dosador 

(válvula Pump), com dados de 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, número 

do lote, registro do Ministério da Saúde e 

FISPQ (Ficha de Informação de Segurança 

do Produto Químico), em embalagem 

certificada. Álcool destinado à assepsia 

das mãos. 

Unid 110 
COPERALCO

OL 
8,30 913,00 

3 

ÁGUA SANITÁRIA, composição química: 

hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 

água potável, cloreto, teor cloro Ativo 2 a 

2,50%, classe 8, número risco 85, risco 

saúde 3, corrosividade 1. Embalagem de 1 

litro. 

Unid 110 RIO BAHIA 1,87 205,70 

4 

CARRINHO INDUSTRIAL, usado para 

transporte de caixa e serviços em geral, 

tamanho base útil: 370 x 270 mm, altura 

1200mm, peso 10kg, capacidade 200kg, 

roda macia a 10” com rolete. 

Unid. 3 CRR 543,32 1629,96 

5 

APANHADOR, de lixo, cabo em madeira 

com mínimo de 60 cm, base plástica 

quadrada, dimensões mínimas de 19X19. 

Unid. 10 BETÂNIA 13,30 133,00 

6 
AVENTAL em plástico PVC forrado, tipo 

aflanelado, cor branca. 
Unid. 5 MAICOL 24,67 123,35 

7 

BALDE Plástico, de polipropileno, com 

capacidade para 15 litros, com alça em 

ferro e sem bico, resistente. 

Unid. 5 TOY PLAST 12,97 64,85 

8 

BALDE Plástico, de polipropileno, com 

capacidade para 21 litros, com alça em 

ferro e sem bico, resistente. 

Unid. 5 TOY PLAST 16,33 81,65 

9 

CARRINHO de carregar material de 

limpeza, em polipropileno, com rodinhas, 

suporte com saco de lixo com capacidade 

para 90 L, aproximadamente, duas 

bandejas, lugar para colocar balde com 

espremedor. O carrinho deverá conter os 

seguintes acessórios: 01 balde 

espremedor de 30 litros, 

aproximadamente, com divisão para água 

Unid. 2 BRALIMPIA 1.050,01 2.100,02 
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limpa e água suja; 01 conjunto Mop 

líquido (01 cabo em alumínio, 01 haste, 01 

refil mop líquido 320g, 

aproximadamente,); 01 pá coletora pop; 

01 conjunto Mop Pó (01 cabo em 

alumínio, 01 armação, 01 refil Mop pó de 

aproximadamente 60 cm). 

10 

CERA líquida incolor, para piso lavável. 

Embalagem com 05 litros, com dados de 

identificação do produto, nome do 

fabricante, data de fabricação, validade e 

registro ou notificação no Ministério da 

Saúde. 

Unid. 10 BRYO 40,00 400,00 

11 

COLETOR CONJUGADO de lixo (03 

coletores), material polietileno de alta 

densidade, com proteção UV sem soldas 

ou emendas, suporte metálico com 

tratamento eletrostático e pintura epóxi, 

suporte para 03 lixeiras, cada uma com 

capacidade de 100 litros e tampa 

basculante vai e vem, dimensões 

1370x450x1250mm. 01 coletor na cor azul 

com o símbolo de reciclagem e a palavra 

“Papeis”, 01 coletor na cor vermelha com 

o símbolo de reciclagem e a palavra 

“Plásticos” e 01 coletor na cor marrom 

com o símbolo de reciclagem e a palavra 

“Vidro”.  

Unid. 2 POLYCART 1.100,01 2.200,02 

12 

COLETOR DE LIXO em polietileno com 

tampa e pedal em aço galvanizado, 

medidas 36x 44cm de altura, capacidade 

para 30 litros 

Unid. 5 BRINOX 90,00 450,00 

13 

DESINFETANTE concentrado líquido para 

uso geral. Embalagem com 05 litro. Deve 

possuir registro no MS, ficha técnica, 

FISPQ e laudo de eficiência, a diluição 

mínima de 1 litro do produto para 300 

litros de água, o sistema de diluição 

deverá ser acoplado ao galão para facilitar 

a diluição do mesmo. O preço deverá ser 

da embalagem de 05 litros. Fragrância 

floral.  

Unid 12 BRY PLUS 178,00 2.136,00 

14 

DISPENSADOR de copos, disponibilizar 

apenas um copo cada vez que a alavanca 

for acionada; que libere o copo com a 

boca já voltada para cima conforme será 

utilizado; para copos de 150 a 200ml, com 

Unid. 5 
MULTICOP

O 
36,00 180,00 
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diâmetro de 7,5cm; fornecido com 

parafusos e buchas para ser fixado; em 

material: Plástico; nas Cor(es): 

transparente com detalhes em branco; 

com capacidade: copos de 150 a 200ml; 

dimensões aproximadas do produto sem 

embalagem: 8cm de diâmetro; peso liq. 

aproximado do produto: 0,600kg; garantia 

do Fornecedor: 3 meses contra defeito de 

fabricação. 

1 

15 

NEUTRALIZADOR E ODORIZADOR de 

odores de ambiente, que possua em sua 

fórmula álcoois graxos etoxilados, 

solubilizantes, benzisotiazolin-3-ona, 

controle de PH e água, que possua 

registro ou notificação na ANVISA,  que 

tenha como finalidade principal eliminar 

maus odores em ambientes fechados, o 

qual deverá emitir certificado de 

conformidade e de capacidade técnica. 

Produto em refil onde o compartimento 

deverá ser em regime de comodato. 

Embalagem com 05 litros. 

Unid 5 RENKO 204,00 1.020,00 

16 

LUVA para procedimento não cirúrgico, 

fabricada em látex de borracha natural. 

Tipo não estéril, ambidestra, punho com 

bainha. Caixa com 100 unidades.  

Caixa 30 
DESCARPAC

K 
75,00 375,00 

17 

DESODORANTE EM PEDRA para uso em 

vaso sanitário, higienizado, poder 

bactericida, fragrância alfazema ou 

lavanda. Embalagem: caixa contendo  01 

suporte e 01 refil, não inferior a 30 

gramas e não superior a 50 gramas, 

contendo o nome do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade e registro ou 

notificação no Ministério da Saúde. 

Unid 150 HARPIK 2,33 349,50 

18 

DETERGENTE LÍQUIDO neutro 

concentrado indicado para a lavagem 

manual de louças e utensílios. Deverá ser 

usado na concentração de 10 % para 

aplicação com esponja e de 1% para 

imersão. Deve possui registro ou 

notificação no MS para uso em cozinhas 

industriais. Deverá vir acompanhado  de 

dosador cedido na forma de comodato 

com assistência técnica no prazo máximo 

de 24 horas. O seu preço deverá ser da 

Unid 3 LIMPOL 180,00 540,00 
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embalagem de 5 litros. 

1 

19 

AROMATIZADOR de ambiente, 

embalagem com 360ml/30g aerossol. 

Fragrância: lavanda e talco. 

Unid 29 AIR WICK 9,97 289,13 

20 

ESCOVA para limpeza de vaso sanitário, 

em nylon, com suporte plástico. 

Embalagem com dados de identificação 

do produto e marca do fabricante. 

Unid 5 BRITÂNIA 8,63 43,15 

21 
ESPANADOR PARA TETO, em fibra, cabo 

de madeira. 
Unid 3 JACARANDA 17,63 52,89 

22 

ESPONJA COM ESPUMA de poliuretano e 

fibra sintética com mineral abrasivo, em 

espuma, dupla face para limpeza, 

dimensões 110mm X 75mm X 20mm, com 

variação de +/- 2mm. Embalagem com 10 

unidades e dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

Unid 5 FORTLIMP 6,00 30,00 

23 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO carbono abrasivo, 

para limpeza em geral. Embalagem: 

pacote com 8 unidades, peso líquido não 

inferior a 50 gramas, marca do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade. 

Unid 10 ASSOLAN 2,03 20,30 

24 

FLANELA em 100% algodão, bordas 

overloqueadas em linhas de algodão, 

dimensões mínima 30X50 cm e máxima 

30X60 cm, para uso geral.  

Unid 20 OURO 5,13 102,60 

25 

DISPENSER para papel higiênico rolão de 

30 a 300 metros, em plástico ABS,  branco 

trilho. 

Unid 3 TRILHA 75,86 227,58 

26 

LIMPA ALUMÍNIO a base de tensoativos 

não iônicos, abrasivos, corante e água. 

Embalagem com 500 ml, com dados de 

identificação do produto e marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade.** 

Unid 5 ZAP 5,63 28,15 

1 

27 

TOUCA descartável, confeccionado em 

TNT- Tecido não tecido 100% 

polipropileno, material descartável. 

Atóxico: na cor branco, sanfonada e com 

elástico; embalagem com 100 unidades de 

20g. 

Pacote 3 
DESCARPAC

K 
23,00 69,00 

28 

LIMPA VIDROS, líquido, composição: lauril 

éter sulfato de sódio, coadjuvantes, 

corante e água, biodegradável, aplicação: 

limpeza de vidros em geral, tampa: 

pulverizador, frasco, 500ml. 

Unid. 10 ZAP 8,50 85,00 
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29 

LUSTRA MÓVEL a base de silicone, 

perfume suave, ação de secagem rápida. 

Embalagem: frasco de plástico de 200 ml, 

com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade.** 

Unid 10 BRY 5,07 50,70 

30 

LUVA BORRACHA de cano médio, uso 

doméstico, tamanho M, com boa 

elasticidade e alta resistência.** 

Unid. 10 MUCAMBO 8,33 83,30 

31 

LUVA BORRACHA de cano médio, uso 

doméstico, tamanho G, com boa 

elasticidade e alta resistência.** 

Unid 20 MUCAMBO 8,33 166,60 

32 

MÁSCARA DESCARTÁVEL para proteção 

respiratória contra poeira e nevoas, com 

válvula, com elástico, desing anatômico, 

ajuste automático a face d o usuário, 

confeccionada em material filtrante 

macio, não irritante, cobertura interna e 

concha externa que não murche ou infle 

durante o uso. Embalagem individual, em 

saco lacrado com dados do fabricante. ** 

Unid 30 
DESCARPAC

K 
5,33 159,90 

33 

PANO DE CHÃO, tipo saco, 100% algodão, 

alvejado, bordas com acabamento em 

overlock, alta absorção, dimensões 70 x 

50cm e peso 70g, com variação de +/- 5%. 

Etiqueta com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

Unid 50 LIMPPANO 4,33 216,50 

34 

PANO DE COPA, 100 % algodão, alvejado, 

sem estampa, bordas com acabamento 

em overlock, alta absorção, dimensões 

70X50 cm e peso 70g, com variação de +/- 

2%. Etiqueta com dados de identificação 

do produto e marca do fabricante.  

Unid 30 LIMPPANO 5,60 168,00 

1 35 

PAPEL HIGIÊNICO, neutro, folha dupla, 

fabricado com celulose virgem, não 

reciclado, isento de partículas lenhosas, 

metálicas, fragmentos plásticos ou outras 

substâncias nocivas a saúde, de boa 

qualidade, na gramatura mínima de 25 

gr/m², gofrado (com relevo), crepado 

(com elasticidade),  macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, 

nas dimensões 10cm X30cm,com 

tolerância de 2%. Embalagem de entrega 

pelo fornecedor: pacote com 12 rolos. A 

embalagem deverá conter o nome do 

fabricante, a marca, as dimensões, as 

Unid 100 SUBLIME 24,50 2.450,00 
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indicações de neutro e não reciclado. 

Critérios de conferência e inspeção no 

recebimento: visual, por cheiro, por tato e 

medição. O rolo deverá ser pesado sem 

embalagem e ter o peso mínimo de 750 

gramas. Unidade de medida para 

aquisição e movimentação interna do 

Estado. 

36 
PULVERIZADOR PLÁSTICO com jato 

regulável, capacidade de 500ml.  
Unid 5 PREVIA 12,97 64,85 

37 

RODO para piso com 02 borrachas, base 

de plástico, comprimento 450mm, cabo 

em alumínio, comprimento 1200mm, 

podendo ter variação dimensional  de +/- 

5%, as borrachas deverão ultrapassar a 

base em no mínimo 10mm. 

Unid. 10 
SANTA 

MARIA 
22,67 226,70 

38 

RODO PARA VIDRO, do tipo mop, com 

cabo extensor de alumínio (medindo 

aproximadamente 1,40 m), com base para 

limpar vidro (com luva própria de um lado 

e rodo do outro), medindo 

aproximadamente 40 cm. 

Unid. 5 BRALIMPIA 54,00 270,00 

39 

SABÃO EM BARRA, multiuso, para limpeza 

em geral, biodegradável. Embalagem com 

5 Unidades de 200 g cada, com nome, 

dados de identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação, prazo 

de validade, registro ou notificação na 

ANVISA/Ministério da Saúde.  

Unid 3 BEM TE VI 6,13 18,39 

40 

SABÃO EM PÓ, com tensoativo 

biodegradável, contendo na composição 

água, corante e branqueador óptico. 

Embalagem: pacote com 1kg, com dados 

do fabricante, data de fabricação, prazo 

de validade e composição química. O 

produto deverá ter registro ou notificação 

na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

Unid 10 ALA 9,17 91,70 

1 41 

SABONETE LÍQUIDO, cremoso para 

limpeza de mãos, aroma erva doce, 

lavanda, alfazema ou floral, ph entre 6,5 e 

7,5 (neutro), não irritante a pele e aos 

olhos, aparência perolada, com ausência 

de resíduos suspenso ou precipitações, 

miscível em água. Acondicionado em 

embalagem contendo 5 litros, sem 

rachaduras e vazamentos. Deverá constar 

no rótulo: nome do produto e sua 

Unid 10 GOLD 45,83 458,30 
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composição química permitida por Lei, 

marca do fabricante, seu domicílio e 

inscrição no CNPJ, data de fabricação, 

prazo de validade que não poderá ser 

inferior a 06 meses, lote ou partida, 

registro ou notificação na ANVISA, nome e 

CRQ (Conselho Regional de Química) do 

químico responsável e recomendações 

quanto aos cuidados na conservação, em 

caso de contato com os olhos e ingestão. 

42 

SABONETEIRA DOSADORA (dosagem por 

meio de botão tipo “push”) para sabonete 

líquido, fabricada em plástico ABS de alta 

resistência, com fecho à chave para 

recarregamento, acionamento externo 

frontal, capacidade mínima de 900 ml e 

máxima de 1000 ml, para refil de gel; 

acompanhada de parafusos e buchas para 

instalação diretamente sobre parede 

azulejada, sem suporte metálico. 

Unid. 3 TRILHA 65,34 196,02 

43 

SACO plástico para lixo, para 

acondicionamento de resíduos 

domiciliares (resíduos geral ou misturado 

o contaminado não passível de separação) 

classe I, em resina termoplástica virgem 

ou reciclada, largura 75 cm, podendo 

varias de +/- 1 cm, altura mínima de 105 

cm, capacidade nominal para 100 litros, 

na cor cinza. Embalagem: pacote com 100 

unidades. 

Unid 10 PEG LIXO 48,33 483,30 

44 

SACO plástico para lixo, para 

acondicionamento de resíduos 

domiciliares (resíduos geral ou misturado 

o contaminado não passível de separação) 

classe I, em resina termoplástica virgem 

ou reciclada, largura 59 cm, podendo 

varias de +/- 1 cm, altura mínima de 80 

cm, capacidade nominal para 40 litros, na 

cor cinza. Embalagem: pacote com 100 

unidades. 

Unid 10 PEG LIXO 32,00 320,00 

45 

SACO plástico para lixo, para 

acondicionamento de resíduos 

domiciliares (resíduos geral ou misturado 

o contaminado não passível de separação) 

classe I, em resina termoplástica virgem 

ou reciclada, largura 63 cm, podendo 

varias de +/- 1 cm, altura mínima de 80 

Unid 5 PEG LIXO 29,67 148,35 
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cm, capacidade nominal para 20 litros, na 

cor cinza. Embalagem: pacote com 100 

unidades. 

1 

46 

SODA Cáustica em escamas, concentração 
de 99% (NaOH), embalagens de 1 kg 
constando data de fabricação e data de 
validade. Data de fabricação não superior 
a trinta dias. Ficha técnica, FISPQ (Ficha de 
Informação de Segurança de Produto 
Químico) e registro do Ministério da 
Saúde 
 

Unid 5 INDAIÁ 14,00 70,00 

47 

TOALHA DE PAPEL, interfolhada de 2 ou 3 

dobras. 100% fibras celulósicas virgens, 

sem fragrâncias e impurezas, absorvente, 

interfolhado, gofrado, para uso em 

dispenser de parede. Embalado em caixa 

de papelão resistente, com 1.000 folhas. 

Medidas de 22,5 cm de largura e 21 cm de 

comprimento (variação dimensional de + 

ou – 2 cm). Cor branca, tempo de 

absorção de água <6s e resistência a 

tração úmido de > 140 N/m. Classe 1. 

Unid. 90 BELOPEL 24,17 2.175,30 

48 

VASSOURA, cerdas em nylon, base 

retangular em madeira, largura 250mm, 

cabo em alumínio, comprimento 

1100mm, variação dimensional de +/- 5%, 

com ponteira plástica rosqueável. 

Unid 3 CONDOR 12,63 37,89 

49 

VASSOURA, cerdas em piaçava, base 

retangular, em madeira, largura 220mm, 

cabo em madeira, comprimento 1100mm, 

variação dimensional de +/-5% 

Unid 5 JACARANDA 8,83 44,15 

50 

DESENGORDURANTE MULTIUSO. Material 

para limpeza de superfícies laváveis, 

louças, pias, fogões etc. Com ação 

removedora de gordura, à base de água, 

princípio ativo e fragrância. Com bico 

dosador. Data de fabricação e prazo de 

validade impressos na embalagem. Frasco 

com 500 ml. 

Unid 3 ZAP 5,67 17,01 

51 

DISPENSADOR para papel toalha 

interfolha 2/3 dobras.  Material: Frente: 

Plástico ABS de alta resistência e baixa 

densidade; Base: Styron. Sistema de 

Abertura: Travas laterais acionadas por 

pressão. Tipos de papel toalha utilizados: 

papel toalha interfolha 3 dobras, 23x27cm 

e papel toalha interfolha 2 dobras, 

Unid 2 TRILHA 72,00 144,00 
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23x23cm. Cor: Frente Branca e Base Cinza. 

Medidas: Altura 32cm 

/largura:26,7cm/Profundidade:12,8cm; 

Peso: 818gramas 

VALOR GLOBAL (R$): 22.450,81 

 
3.3. No valor ajustado estão incluídos todos os tributos e demais despesas diretas e indiretas relativas à 

execução deste contrato. 
3.4. Os quantitativos acima são estimativas baseadas na necessidade deste tipo de material pela Câmara, 

não sendo, portanto, de nenhuma forma, obrigatória a utilização total destes por parte da 
Administração 

4. DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta dos seguintes recursos 

orçamentários: 

Projeto Atividade 01.031.001.2001 CAMV – Gestão Manutenção dos Serviços 
Elemento Despesa 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 
Fonte de Recurso 00 Recursos Ordinários - Tesouro 

5. DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. Os objetos deverão ser entregues ao Setor de Almoxarifado, localizado na sede da Câmara Municipal 
de Itabuna - BA, situada na Avenida Aziz Maron, s/n, Bairro Nossa Senhora da Conceição - Itabuna - 
BA, CEP 45.605-412, Espaço Cultural Professor Josué de Souza Brandão, 1º Andar. 

5.2. Os materiais poderão ser entregues de segunda a quinta-feira das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min, ou às sextas-feiras das 08h30min às 13h00min, exceto em feriados e pontos 
facultativos. 

5.3. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento de Autorização de 

Compra/ Ordem de Fornecimento. 

5.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências do depósito 

do Almoxarifado da CMVI é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não 

sendo a CMVI responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;  

5.5. Os pedidos serão efetuados mediante a emissão de Autorização de Fornecimento encaminhada à 

Contratada por meio de e-mail. 

6. DA VIGÊNCIA  

6.1. O prazo de vigência deste contrato é da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2019. 
6.2. O presente contrato não poderá ser prorrogado. 

7. DAS GARANTIAS 

7.1. Não serão exigidas garantias relacionadas à execução do contrato, em virtude de sua baixa 
complexidade e baixo valor econômico. 

7.2 Os produtos deverão ter prazo de validade de no mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de 
entrega, quando não for especificado prazo mínimo maior; 
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8. DOS ENCARGOS DAS PARTES  

8.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

8.2. A CONTRATADA deve: 
8.2.1. Utilizar sempre as melhores técnicas, materiais e equipamentos adequados para execução do 

objeto; 

8.2.2. Obter junto à contratante todas e quaisquer informações necessárias à boa execução do objeto; 

8.2.3. Manter sempre atualizados seus dados para efeito de localização pela contratante, tais como: 
endereços, telefones, e-mails, etc; 

8.2.4. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato; 

8.2.5. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na contratação, 
devendo comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 
condições; 

8.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

8.2.7. Responder pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato; 

8.2.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato; 

8.2.9. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da 
contratante, caso necessário. 

8.2.10. Obedecer às demais obrigações constantes no Termo de Referência que é parte integrante 
deste contrato. 

8.3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

8.3.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 
CONTRATANTE; 

8.3.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

8.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou 
aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de 
seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 
durante a vigência deste contrato. 

8.4. A CONTRATANTE deve: 

8.4.1. Expedir a Ordem de Serviço; 

8.4.2. Efetuar o pagamento dos serviços em tempo hábil;  
8.4.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA; 

8.4.4. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade 
responsável pelo recebimento; 

8.4.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

8.4.6. Obedecer às demais obrigações constantes no Termo de Referência que é parte integrante 
deste contrato. 

 
9. DO RECEBIMENTO 

9.1. O recebimento provisório se dará ao final da execução, com o recebimento da Nota Fiscal, pelo Fiscal 
de contrato designado, que procederá a conferência de sua conformidade com as especificações 
quanto ao objeto contratado, da proposta e da nota de empenho. 
9.1.1. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento. 
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9.1.2. Caso seja verificada alguma inconsistência nos serviços executados, a CONTRATADA terá um 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da expedição da ordem de serviço, para a realização das 
correções necessárias.  

9.2. O recebimento definitivo se dará em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante 
termo circunstanciado assinado pelas partes, após comprovada a adequação aos termos contratuais e 
desde que não se verifique defeitos ou imperfeições. 

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Os servidores designados pela Administração para gestão e fiscalização são os seguintes: 

Eduardo José Soares Brandão - Gestor de Contrato; 
Thales Rodrigues da Silva - Fiscal de Contrato. 

10.2. Os servidores deverão proceder ao acompanhamento e fiscalização da execução do objeto e registrar 

todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 

contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

10.3. O fiscal e/ou gestor designado poderão ser substituídos pelo Presidente mediante ato formal  

10.4. A Contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para sanar os vícios apontados pela fiscalização, 
a contar a partir do recebimento da notificação. 

11. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

11.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

12. DA RESCISÃO 

12.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

12.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá 
reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já 
calculados ou estimados. 

12.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras. 

12.3. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser 
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos 
I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

13. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993 e vincula - se à Ata de Registro de Preço nº 
011/2018, resultante do Pregão Presencial nº 012/2018. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. Os trabalhos deverão ser iniciados após emissão de Autorização de Execução emitida pela 
CONTRATANTE. 

14.1.1. Objetos realizados sem previsão contratual ou sem autorização da CONTRATANTE, não serão 
faturados e pagos. 
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14.2. Os objetos serão medidos, exclusivamente, pelas Autorizações de Compra efetivamente fechadas e 
ratificadas, de acordo com os critérios estabelecidos no contrato. 

14.3. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da conclusão do 
atendimento das Autorizações de Compra, da apresentação do aceite de forma definitiva pela 
CONTRATANTE.  

14.4. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, creditada na conta 
corrente da CONTRATADA. 

14.5. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, números do Banco, Agência e Conta 
Corrente da CONTRATADA, descrição do objeto executado. 

14.5.1. Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer constar 
como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Câmara 
Municipal de Itabuna, CNPJ n.º 13.235.726/0001-55. 

14.5.2. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja 

vedação legal para tal opção em razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, 

juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 

fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

14.6. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do 
constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado 
como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos e quando 
das prorrogações contratuais. 

14.7. A CONTRATADA deverá apresentar, junto com a fatura, as certidões relativas à regularidade fiscal e 
trabalhista, devendo estarem vigentes na data do faturamento. 

14.8. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, ela será notificada, por escrito, sem prejuízo 
do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal 
situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa. 

14.9. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser 
prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

14.9.1. Transcorridos esses prazos, o pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos 
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
CONTRATADA, caso esta persista, bem como da adoção das medidas visando à rescisão 
contratual. 

14.9.2. Até a finalização dos prazos acima previstos a CONTRATANTE poderá suspender o pagamento. 

14.10. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes 

restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE por 

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

14.11. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização 

por parte da contratada. 

14.12. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, de 
forma cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a 
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

14.13. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por 
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

14.13.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos 
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em 
atraso. 
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15. DAS SANÇÕES 

15.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Itabuna-BA, pelo prazo de até 2 
(dois) anos, garantida a ampla defesa e contraditório, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e 
da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA 
que: 
15.1.1. Apresentar documentação falsa; 

15.1.2. Retardar a execução do objeto; 

15.1.3. Falhar na execução do contrato; 

15.1.4. Fraudar a execução do contrato;  

15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.6. Fizer declaração falsa; 

15.1.7. Cometer fraude fiscal. 

15.2. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, 
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

15.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993, nos casos de 
retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou total do objeto, 
garantida a ampla defesa, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as 
multas definidas no presente contrato, com as seguintes penalidades: 
15.3.1. Advertência; 

15.3.2. Multas; 

15.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara 
Municipal de Vereadores de Itabuna - BA, por prazo não superior a dois anos; 

15.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA 
estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

15.5. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA 
estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

15.6. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor da Autorização de Compra, por dia útil de atraso 
injustificado na conclusão do serviço, até o máximo de 30% (trinta por cento), o que poderá 
configurar, segundo o juízo da Administração, a inexecução parcial ou total do contrato. 

15.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

15.7.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 
será descontada da garantia contratual. 

15.7.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

15.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

15.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta 
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da 
CONTRATANTE. 

15.8. O pagamento das multas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Administração, podendo ser aplicadas 
cumulativamente com as demais sanções previstas neste Instrumento. 

15.9. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente 
fundamentados. 
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15.10. No caso de aplicação das penalidades caberá apresentação de defesa prévia no prazo de cinco (05) 
dias úteis a contar da intimação do ato. 

15.11. Aberto o procedimento de penalidade, o contratado será notificado através de via postal, notificação 
pessoal ou por e-mail ou mediante publicação no Diário Oficial do Município de Itabuna - BA para 
apresentar defesa prévia no prazo legal. 

15.12. A apreciação da defesa prévia será efetuada pelo gestor do contrato. 

15.13. Da decisão proferida que aplicar penalidade ao contratado caberá recurso a ser interposto no prazo de 
(05) dias úteis a contar da intimação do ato. 

15.14. O recurso será apreciado pelo gestor do contrato, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 
subir, ao Presidente da Câmara, que proferirá decisão final. 

15.15. A decisão final será publicada no Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Itabuna-BA. 

16.  DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Itabuna-
BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 
102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. 

16.2. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado 
com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

16.3. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 Itabuna - BA, em 06 de agosto de 2019. 

 

 
RICARDO DANTAS XAVIER 

PRESIDENTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA-BA 

ANTÔNIO BARACAT HABIB NETO  
PROCURADOR 

ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI - 
ME 

 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome: LEANDRO LEITE ROCHA                                                                    Nome: JOÃO PAULO P. CUNHA 
CPF/MF: 051.855.085-07  CPF/MF: 014.336.375-10 

 


