ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SOUTO SOARES
Rua Eutácio Viêira Viâna, s/n, Centro, Souto Soares - Bahia, CEp 46.990-0ü)
CN PJ 15.420.294/0001-88 - Tel ef ax: (O7 5l 3339 -2lSO I 2tag

CONTRATO DE FORNECIMENTO NO 068/2O2OFOR.FMAS

ReÍ.: D/SPE/VSÁ DE L|C|TAçÃO N. 043/2O2OFMASD|

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE ÁSS'STÉA'C'Á
SOCIAL DE SOUTO SOÁRES E A EMPRESA THAIS
SENNA DE CASTRO LUZ.

t-

CO^lrRÁIÁllrES: O FUNDO MUNICIPAL DE ÁSSTSIE/YC/Á SOCIAL DE SOUIO SOÁRES, Pessoa
Jurldica de Direito Público lnterno, com sede na Rua Eutácio Vieira Viana, s/n, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob
o n.o 15.420.294/0001-88, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa IHÁrS SE^rÂrÁ OE CÁSIRO
LUZ, inscrita no CNPJ 6ob no 32.541.949/0001-95, com sede à Rua Artur Gomes de Carvalho, 164, APT 602,
Pítuba, Salvador - BA, CEP: 41.810.640.

-

o

a

REPRESE/VIÁNIES: Representa
CONTRATANTE
Senhora ÀNGELA PERETRA GUSMÁO,
brasileira, inscrita no CPF
Cadastro de Pessoas Físicas soô o n" 011.407.08í70 e portadora do RG n."
08.484.124-94 SSP-84, residente e domiciliada na Travessa Dr. Otto Alencar,20, Centro, nesta Cdade.

ll

-

f - DA AUTORTZAçÁO DA D/SPENSÁ] O presente Contrato é celebrado em decorrência do PÍocesso
Administratívo no 043n020, que faz paíe integrante e complamentar deste Contrato, como se nele esflyessê
contido.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O prcsente Contrato é regido pelas cláusulas e condiçóes nele contidas, pela Lei
8.666/93, e demais normas legais pertinentes-

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objetivo a aquisição de máscaras de tocido com logomarca a serem distibuídas

aos munÍcipes, como ação de enfrentamento e combate à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-1g),
devido ao Município se encontrar em estado de calamidade pública conforme Decreto Municipal no 802020, de
08 de abril.de 2020, reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, através do Decreto
Legislativo no 2260 de 15 de abil de 2020, tendo seu prazo prorrogado através do Decreto Lêgislativo no 2440
de 29 de junho de 2020, contorme necessrdades da Secretaria Municipal de Assistência Soc,ai

CLÁUSULA SEGTINDA

-

DA OBRIGAçÃO DAS PÁRTES

2.1 Além das obrigaÇôes resu/tanÍes da observãncia da Lei 8.666/93, são obigações da CONTRATADA:

I

Prestar os seviços objeto deste contrato, obseNado as normas e exigências corslanles na Dispensa de
Licitação n' 043D020FMASDl a ele vinculado;

ll

Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalizaçáo, qualquer
anormalidado veificada, inclusive de ordom funcional, para que seiam adotadas as providências de
reg ul a i z ação necsssári as ;
lll Atendor com prontidáo as reclamaÚes por pafta do receôedor dos servlÇos, objeto do presente contrêto.
lV Manter todas as condiçôes de habilitação exígidas na dispensa de licitação:

2.2 - Além das obrigaÇÕes resu/ta,tes da obseNância da Lei 8.666N3, são obrigações da CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

ll Notificar, foflnal e tempestivamente, a CONTRATADA soàre as iregulaidades observadas no
cumprimento deste Contrato.
rito e com antecedência, sobre multas, penalidades a quaisquer
l Notiíicar a CONTRATADA
débitos de sua responsabilidade;

<.-
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lV Aplicar as sanções administrativas contntuais peftinentes, êm caso de inadimplemsnto.
çLAUSULA TERCETRA

- FOR A DE EXECUçÁO

DOS SERy/ÇOS

3.1 A contratada fornecerá os produtos deíinidos pela conlntante nos locars, compreendendo no Íornecimento
que originou no Ptucesso de D,spensa de Liciíação n" 043/2020FMASD|, vinculado a este contrato.

cLÁusULA QUARTA. Do yALOR E coNDIçÓEs DE PAGAMÊNÍa
4.1. O valor global do fomecimento é de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), sendo o valor, relativo ao
item constante da proposta do licitanle, descritos abaixo:
ITEM
01

DESCRTçÁO
MÁSCARA DE

OUAN.
3.500

LAYOT

souro soÁREs

EM

-

TECIDO COM

COMBATE AO COVID

LOGO MARCA

IODOS JUNTOS NESSÁ LUIÁ

UND

VL. UNIT.

UND

R$ 3,40

VL. TOTAL

R$

11

.900,00

19
I

TOTAL

R$ 11.900,00

4,2. No valor pactuado estáo rnclusos Íodos os ÍrbuÍos e, ou encargos aociais, resultantes da operaçáo
adjudicatória concluída, inclusive despesas co,? ÍreÍes o ouÍros.
4.3. O pagamento será etetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da etetiva atestação clos seÍores competenÍes
sobre a execução dos serviç?s a cada mês vencido, modiante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscawatura, deverá ser emitida pela licitante vencadora/contratada, obrigatoriamente com o
mesmo númerc de inscriçáo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das proposfas de preços,
bem como da Nota de Empenho;
1,5

-

Em caso de devoluçáo da Nota Fiscal/Fatura para coneção, o prazo para pagamento passará a tluír após

a sua reapresentaçáo.
4,6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo Çontrato de que sê encontra em dia com suas
obrÍgaçôes para com o sistoma de seguridade social, mediante apresentação das CertÍdÕes Negativas de
Débito para com as Fazendas FedaraL Estadual e Municipal, para com o FGfS e Ceftidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.

5. DO PREçO E DO REAJUSTE,
5.í

-

Os preços de verão ser exprcssos em reais, fixos e ineaiustáveis.

Fíca ressalvada a possibilidade de alteraçáo dos preços, caso ocorra o desequillbrio econÔmico financeiro
do Contrato, conforme disposto no Nt. 65, allnea'd" da Lei 8.666n3.
5.2

-

CLÁUSULA SEXTA . DO PRAZO
6.1. O prazo do contrato será eté 31fiA202A, podendo ser proÍogado nediantg g?rd9 _entre as Paftos e nos
termos da Leí 8.666n3, obseNando o quanto estabelecido no art. 24, , da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA. RECURSO ORçAMENTÁRIO:

7.r. Ás despesas d

tes da execuçáo do objeto do presente contrato conerão

a cargo da

seguinte

dotação arçamenté)ria
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UNIDAOE ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentâria: 02.06.002 - Fundo Municipal de Ação Social.
Projeto/ Atividade: 2192
ENFRENTAMENTO DA EMERSÊNC\A DO COVTD í9 NÁS ÁÇóEs Do suAs.
Elemento de Despesa: 3390.32.00.00 - Malerial de Distribuição Gratuita.
Fonte: 00 - Recursos Odináio
Fonte: 28 TRANSF. DO ESIÁOO - FEÁS
Fonte: 29 - FNAS

-

8.

CLÁUSULA OITAVA

-

DAS PENALIDADES:

- Nos Íermos do aft. 86 da Lei n- 8.666/93, tica estipulado o percentual de 0,5/, (meÍo por cento) sobre o
valor inadimplido, a tltulo de multa de mora, por dia de atraso iniustillcado no fomecimento do objeto daste
pregão, até o límite de 1üt6 (dez por csnto) do valor empenhado.
8.í

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razáo do descumprimento de qualquer das
a Çontratada ficará sujeita âs segu,ntes penalidades nos termos do ad. 87 da Lei n.
8 66683:

condtÇões avençadas,

I - adve,lência;

leÁ (dez por cênto) do valordo contrato,
suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por
prazo não superior a 2 (dois) anos e,
lV - declaraçeo de inidoneidade pan licitar ou contratar com a Administração Pública.
ll - multa de

lll

-

8.3. Quem convocada dentro do prazo de vêlidade da sua proposta, náo celebrat o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida pan o ceftame, ensejar o retardamento da exacução de sou objeto,
não mantivor a proposta, talhar ou fraudar na execução do contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fisca, ficará impedida do licitar e contrataÍ com a União, EsÍadog Distr,Io Faderal ou Munictpios pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, seÍn prejuízo das multas previstas em edital e no contrato o das demais
caminações legais.

8.4. As penalidades someÍlto poderão ser relevadas ou atenuadas pola autoidade competente aplicando-se o
Pincípio da Proporcionalidade, em razáo de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados,
desde que fotmuladas por escito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data am que for oticiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

8.5 - As multas de que trata este capltulo, deverão ser recolhidas pêlas adjudicatáias em conta conente em
agência bancária devidamente credenciada pelo municlpio no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da
notilicação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.6 - As multas de que trata este capltulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administraçáo ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatáia em conta corÍente em
agência bancáia devidamente credonciada pelo munictpio no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
notílicação, ou quando for o caso, cobmdo judicialmente.
CLÁUSULA NONA. DA RESCISAO CONTRATUAL
contratual podeÉ ser determinada por ato unilateral e escr,lo da Administração, nos casos
enumerados nos incisos l, Xll e XVll do aft. 78 da Lei Federal no 8.666/93;

9.í - Á resc,sáo

CLÁUSULA DÉCIMA. DA PUBUCAçÃO
10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua ass,na
rcsumo deste Contrato na imprensa oticial do munic

o

CONTRATANTE provídencíará a publicação de
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA vIGÊNc,A
11.1. O presente Contrato vigorará do dia 29n0n020 a 31/12J2020.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNOA - DO FORO
12.1. Fíca eleito o Foro desta Comarca para

diimir questÕês onundâs dêsÍe Contrato.

E por estarem de aardo, lavrcu-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual toor e forma, as quais foram
lida e assinadas pelas paÍes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Souto Soares-8A, 29 de Outubro de 2020
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ELA PEREIRA G
Secretária Mun. de A

Contratante
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IHÁ,S SE /^rÁ DE CASTRO LUZ 01070306592
CNPJ sob no 32.541.949/0001-95
Contratada
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