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CONTRATO DE FORNECIMENTO

NO

1

/

Bahia, CEp 46.990_000

ZtzB

46/2O2OFOR.PMSS.

Ref.: o/sPErvsÁ DE L|C|TAçÃO No 123/2O2OqMSSD\.

INSTRUMENTO CONTRATUAL

QUE
CELEBRAM E'VTRE S' O MUNICÍPIO DE SOUTO
SOARES E A EMPRESA MARCOS ANTONIO O.
LOPES.

l-

COA/IRÁIANIES: O MUNtciPlO DE SOUTO SoÁRES, Pessoa Jurídica de Dieito público tnterno,
com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 13.922.554/0001-99,
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa MÁRCOS ANTONIO O. LOPES, inscrita no CNPJ sob o
n'03.679.391/0001-00, com sede na Rod. BA 122, no 28, Segredo, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000.

-

ll
REPRESENIÁ,VIES] RepresenÍa o CONTRATANTE o Prefeíto Municipal, senhor ANDRÉ LUIZ
SAMPAIO CÁRDOSO, brasileiro, portador do RG n.'746013930 SSP-84 e CPF n.' 916.397.195-04, residente
e domiciliado na Rua Glória Sampaio, M 47, Centro, nesta Cidade, e representante da CONTRATADA o seu
Representante legal.

lll - DA AUTORIZAÇÁO DA D/SPENSÁr O presente Contrato é celebrado em decorrência do Processo de
D,spensa de Licitação no 123/2020PMSSD|, que faz pafte integrante e complementar deste Contrato, como se
nele estivesse contido.
lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condiçÕes nele contidas, pela Lei
8.666/93, e demais normas legaís peftinentes.

CLAUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO
1.1 Objetivando a contratação de empresa para aquisíção de material de construção para fabricação de meiofio, para a Rua José Teixeira; para reforma dos corefos das Ruas Albano Gregório e Foftunato Martins, bem
como para recuperação de ruas para escoamento de águas fluviais, no Distrito de Segredo, neste Município,
conforme interesse da Secretaria Municípal de Obras, Servlços e Urbanismo.
CLÁUSULA SEGUNDA

-

DA OBRIGAçÃO DAS PARTES

2.1 Além das obrigaÇões resultantes da obseNância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA

Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de

I

reg

u Ia

ri z aç ã o

ne

cessárlas;

ll Atender com prontidão as reclamações por pafte do recebedor dos produtos, objeto do presente contrato.
lll Manter todas as condiçóes de habilitação exigidas na dispensa de lícitação:
2.2 -

Alén

das obrÍgações resultantes da obseNância da Lei 8.666/93, sáo obrigações da CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

ll

cu

lll

Notifícar, formal

e

tempestivamente,

a

CONTRATADA soôre

as irregularidades obsevadas

mprime nto de ste Co ntrato.

NotÍficar

a

CONTRATADA por escrito

o com antecedência,

sobre multas, penalidades

débltos de sua responsabÍlidade:
lV Aplícar as sançÕes administratÍvas contratuais pertínentes, em caso de inadimplemento

àLAUSULA TERCETRA - FORMA DE EXECUçAO OOS SERy/ÇOS

e

no

quaisquer

--rc
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3.1 A contratada fornecerá os materiais definidos pela contratante, compreendendo no fornecimento, que
origínou no Processo de Dispensa de Licitação no 123/2020PMSSD\, vínculado a este contrato.
CLÁUSULA QUARTA.

Do VAL)R

E colvD,ÇóEs DE PAGAMENT?

4.1. O valor global do fornecimento ora contratado é de R$ 12.724,50 (doze mil, seÍecenÍos e vinte e quatro
raais e cinquenta centavos), valor este fixo e irreajustável, relativo aos lfers consfanles da proposta do
licítante, conforme planilha abaixo:
ITEM

DESCRTçÃO

01

CIMENTO SOKG

02

CARRO TRAMONT CH26
I

QUANT

UND

250

SC

a2

VL. UNIT.

VL. TOTAL

R$ 37,00

R$ 9.250,00

UND

R$ 220,00

R$ 440.00

07

LATA

R$ 120,00

R$ 840,00

03

TINTA EUCALAR 18L BR

04

TINTA ESM. 8R. GL 3,61 BR

a8

LATA

R$ 105,00

R$ 840.00

05

THINER qOOML ANJO

06

LATA

R$ 15,00

R$ 90,00

06

FITA ADERE CREPE 24 X 48MM

05

UND

R$ 10,00

R$ 50 00

07

CORANTE GLOBO PRETO SOML

11

UND

R$ 4,00

R$ 44,00

08

LIXA MASSA 220 NORTON

I

I

I

I

I

20

UND

R$ í,50

R$ 30 00

09

BALDE PLÁSTICO PRETO 12L

06

UND

R$ 8,00

R$ 48,00

10

VERGALHÁO 8,OOMM C/ 12M

25

UND

R$ 36,00

R$ 900.00

11

TUBO PVC ESGOTO lOOMM 6M

02

UND

R$ 80,00

R$ 160.00

12

CJ MANGUEIRA JARDIM 15M

01

UND

R$ s2,50

R$ 32.50

TOTAL

R$ 12.724,50

4.2. No vator pactuado estáo rilrclusos Íodos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação
adjudicatória concluÍda, inclusive despesas com Íretes e outros.

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva atestação dos setores competentes
sobre a execuçáo dos seryiços a cada mês vencido, mediante apresentação da respactiva Nota Fiscal.
Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emítida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o
mesmo n()mero de inscríção no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das proposfas de preços,
bem como da Nota de Empenho:

4.4 -

A

4.5 - Em caso de devolução da Nota FiscalFatura para coneçáo, o prazo para pagamento passará a fluír apÓs
a sua reapresentaçáo.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas
obrigaçóei para com o slstema de seguridade social, medíante apresentação das CerÍldões Negatívas de
OeOito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para com o FGfS e Ceftidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.

5.
5.

í

DO PREçO E DO REAJUSTE:
.- Os preÇos deverão ser expressos em reais e de coníormidade com o edital, fixo e irreaiustável
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5.2- Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos pregos, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro
do Contrato, conforme disposto no Aft. 65, alÍnea "d" da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA sExTA . Do PRAzo
6.1. O prazo do contrato será até 31/12/2020, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as parfes e nos
termos da Lei 8.666/93, observando o quanto estabelecido no aft. 24, lV, da Lei n. 8.666/93.

cLÁusuLA sÉTtMA

-

REcuRso ,RçAMENTÁR!?:

7.r. Ás despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato conerão a cargo da seguinte
dotação orçamentária:

-

tJNIDADE ORçAMENTÁRIA: 02.08.01
Secretaria Municipat de Oôras, Serviços e lJrbanismo.
PROJETO/ ATIVIDADE: 2023 - Desenvolvimento e Manutenção das AÇÕes de Obras, SerylÇos e L)rbanismo.
ELEMENTO DE DESPESÁr 3390.30 - Materíal de Consumo
FONTE: 0- Recursos Ordinário
8 - CLÁUSULA

OITAVA. DAS PENALIDADES:

- Nos termos do aft. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o
valor ínadímptido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste
pregão, até o limite de 10yo (dez por cento) do valor empenhado.
8.í

8,2, Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das
condlÇões avençadas, a contratada ficará sujeita âs segulrtes penalidades nos fermos do ar1. 87 da Lei n.
8.666/93:
I - adveftência;
ll - multa de 10% (dez

///

-

por cento) do valor do contrato,
suspensão temporária de pafticipar de lícitação e impedimento de contratar com a AdministraçAo por

prazo não superior a 2 (dois) anos e,
tV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o ceftame, ensejar o retardamento da axecução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se dê modo ínidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, D/strlto Federal ou Municípios peto
prazo de até 5 (cinco) aÍros, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o
Princípio da Proporcionalidade, em razáo de circunstâncÍas fundamentados em fatos reais e comprovados,

desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias (tteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudícatárias em conta corrente em
agência bancária devídamente credenciada pelo municÍpio no prazo máximo de 05 (cÍnco) a contar da data da
notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.6 - Ás multas de que trata este capltulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhída pela adjudicatáría em conta corrente em

agência bancária devidamente credenciada pelo munícípio no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
notificação, ou quando for o caso, cobrado judícialmente

@
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REsc/sÁo â9NTRATUAL

9,1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos inclsos l, Xll e XVll do aft. 78 da Lei Federal no 8.666/93:
CLÁUSULA DÉàIMA. DA PUBLIàAçÂ)
10,1, Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura,

o

CONTRATANTE providenciará a publicaçAo de

resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

àLÁUSULA DÉàIMA PRIMEIRA - DA uIGÊNâIA
11.1. O presente Contrato vigorará do dia 16/10/2020 a 31/12/2020.

CLAUSULA DECIMA SEGU/VDÁ . DO FORO
12.1 . Fica eleito o

Foro desta Comarca para dirimir questões oriundas desÍe Confrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quaís foram
lida e assinadas pelas paftes contratantes, na presença de duas testemunhas.

SOUIO SOÁRES-BA. 16 de Outubro de 2020

ANDR LUIZ SAM

Prefeito Municipal
Contratante

CÁRDOSO

A*t@-, *-*

D.ioes-,

MARCOS ANTONIO O. LOPES
CN PJ : 03.679.391 /0001 -00
Contratada
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