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CONTRATO N° 012409-2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES E A 
EMPRESA C.T RAMALHO EMPREENDIMENTOS EIRELI, COM 
BASE NO PROCESSO ADM. N° 022409-2021.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARRA DO MENDES inscrita no CNPJ: 13.702.238/0001-00, com sede localizada a Rua 
Álvaro Campos de Oliveira, n° 82, Centro; Barra do Mendes-Ba, legalmente representados, 
respectivamente, pelo Sr. ANTÔNIO BARRETO DÈ OLIVEIRA, portador do RG sob o n° 
516614380 SSP/BA e CPF n° 592.479.755-49, doravante denominado CONTRATANTE, e a 
Empresa C.T RAMALHO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ: sob o n° 
41.075.233/0001-30, sediada a Rua José Peregrino, N° 11, Centro, Xique Xique, Bahia, 
neste ato representado pelo Sr. Carlos Tailan Ramalho Machado, portador do CPF sob o n° 
054.108.295-73, e RG n° 1330584171 SSP/BA doravante denominado CONTRATADO, tem 
justos e contratados o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de Transportes de Alunos do Ensino 
Fundamental e Médio para a Secretaria de Educação do município de Barra do Mendes - 
BA, Conforme condições para contratação e especificado nos Anexos da Dispensa de 
Licitação 01-01-2409-2021. “- •í 'I**-

r :'y^ i
- DO PREÇO E ■. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ECLÁUSULA SEGUNDA 

DISPONIBILIDADES. :

2.1 Fica estipulado em R$ 11.464,80 (Onze miLquatrócéntos é-.sèssenta e quatro reais e
oitenta centavos) por dia letivo trabalhado, sendo o Vaíor de !R$ 10.072,40 (Dez mil setenta e 
dois reais e quarenta centavos) para.o .transporteide áílino.s do ensino fundamental, e R$ 
1.392,40 (Um mil trezentos e noventa e doisTeàis e qúárènta centavos) para o transporte dos 
alunos do ensino médio/trábalhadp durante todojnês, mediantejcomprovação da execução 
dos serviços efetivamenfe^cõhtràtãçlíís.f. 7 l
2.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até o décimo dia subsequente após a 
apresentação da Nota Fiscal ao setor competente.
2.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo 
ou em parte, a tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a CONTRATADA 
tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada para efeito de 
pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
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2.4 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo 
se alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a 
incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.
2.5 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela 
CONTRATADA, que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo 
aditivo.
2.6 Para pagamento dos serviços decorrentes deste contrato a CONTRATANTE utilizará 
recursos provenientes do PNATE, PETE, MDE e recursos próprios do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA

3.1 O prazo de execução deste contrato será de até 90 (noventa) dias, contados a partir da 
assinatura do presente e/ou até a realização de outro processo Licitatório.
3.2 Constatada irregularidade na execução dos serviços fica a CONTRATADA obrigada a 
retirá-los do deposito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independente da 
aplicação das sanções previstas.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato 
correrão à conta seguinte dotação orçamentária

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

ORGÃO: 06000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
UNIDADE 0601- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
PROJETO ATIVIDADE 2071 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERÇEIROS PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS - 0101.001 / 0119.019/0115.015

4.2 A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 2021 e correspondente nos exercícios 
subsequentes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1 Prestar serviço à CONTRATANTE de acordo com o que determina o Edital e seus 
anexos, colocando a disposição do município após assinatura do presente, veículo 
totalmente revisado com motorista.
5.2 Arcar com impostos, mão de Obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 

outros resultantes da execução deste contrato, inclusive taxas devidas sobre os serviços 
executados.
5.3 Arcar com todos e quaisquer danos eventuais que venham causar às pessoas e bens de
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terceiros, ficando o Município isento da responsabilidade de reparar tais danos, podendo 
inclusive reter quantias e pagamentos para o fim de garantir possíveis ressarcimentos, em 
função do objeto do contrato firmado.
5.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
no serviço, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
5.5 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste 
contrato.

6.2 Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
6.3 Disponibilizar roteiro com quantidade de alunos;
6.4 Acompanhar e fiscalizar através de representante credenciado a execução dos serviços; 
6.4 Emitir ordem de serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da7.1 Fica estabelecido que, na 
CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

8.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, 
no todo ou em parte sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

9.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as 
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções 
civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório:

9.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

9.12 Multa por atraso imotivado do fornecimento do Sen/iço, nos prazos abaixo definidos: 

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do Serviço;
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b) superiora 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento
do Serviço;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura dos Serviços.

9.1.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) 
dias;
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, 
no âmbito da Administração Pública Municipal.

multa sobre o valor do contrato, a depender do9.1.4 Suspensão de até 12 (doze) meses e 
prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:

quantitativos estabelecidos no contrato: multaa) não atender às especificações técnicas 
de 10% a 20%;

e os

fornecimento do Serviço, sem justa causa e prévia comunicação àb) paralisar o 
Administração: multa de 10% a 20%;
c) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, Serviço falsificado, furtado, deteriorado 

danificado: multa de 20%.

ou

contratar com a Administração Pública9.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e ~ .
Municipal quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas na clausula
9.1.3 e 9.1.4.
9.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 
Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações 
no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
9.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
9.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) 

deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio
contraditório ou, ainda, cobradasdias ou serão

processo administrativo, garantida a ampla defesa 
judicialmente, a critério da Secretaria Municipal da Administração.

e o
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9.5 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado 
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
9.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender 
do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração 
Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
9.7 As sanções previstas na cláusula 9 deste contrato são de competência exclusiva do 
titular da Secretaria Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista na cláusula 9.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.
9.8 Os danos e prejuízos serão çessarcidos à contratante nô prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA • DA RESCISÃO

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 
Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela lei e neste contrato.
10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando o direito à prévia e ampla defesa.
10.3 No caso de rescisão-deste contrato, a .CONJRATADA receberá apenas o pagamento 
dos serviços já prestados è aprovado pelo CONTRATANTE. /

^ • • . --V .■ } - - - / ' :

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 A CONTRATANTE, :através;:da:-SêGrétaria,de'ÂdmihisYraçâo è Secretaria de Educação 
fica investida dos maís ámplõá podèreSi^pará . fiscalizar tõdõ" os serviços, impugnando 
quaisquer erros ou omissões que considere enr desacordo com as obrigações da 
CONTRATADA. Fica designado a Sr3 Vainéide de Sòuza Pereira, portador do CPF n° 
976.663.355-04, Secretária’ Municipal de Educação, para exercer a gestão/fiscalização do 
contrato, devendo o mesmo representar esta .Municipalidade perante a contratada e zelar 
pela boa execução do objeto pactuado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo 
as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa 
forma produzirão efeito.
12.2 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos 
na Lei Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

13.1 O presente Instrumento de Contrato Administrativo é regido por toda legislação que 
dispõe acerca da matéria, e especialmente, pela Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, para 
execução dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da Cidade de Barra do Mendes, Estado da Bahia, como o competente 
para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma.

Barra do Mendes/Ba, 24 de Setembro de 2021.

MUNICÍPIO DE BARRyyDÕ MENDES - CONTRATANTE 
Antônio Barreto de Oliveira - Prefeito/

C.T RAMALHO EMPREENDIMENTOS EIREIÍI - CONTRATADA 
í, Carlos Tailan Ramalho Machado
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