ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CN Pi 13.922. ss4l0001-98 - Tel êfax: lO7 51 3339-2t5o 1 2728

CONTRATO DE FORNECIMENTO N' 147/2O2OFOR.PMSS.
REF.j D/SPE ISA DE LICITAçAO N" 124/202OPMSSD\.

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
S' O MUNICíPIO DE SOUTA SOARES E A
EMPRESA VIA SELCO COMERCIO E PRESTAçÁO
DE SERY/ÇOS EM SINALIZAçÁO DE TRANSITO
EA/7RE

EIRELI.

l-

CONTRATANTES: O MUNICíP|O DE SOUTO SOÁRES, Pessoa JurÍdica de Direito Ptiblico lntàrna,
com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 13.922.554/0001-98,
doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa VIA SELCO COMERC|O E PRESTAçÃO DE
sERyrÇos EM slNALlzAçÃo DÉ TRANSTTO ElRELl, inscríta no CNPJ n' 07.151.870/0001-00, com sede na
Rua Pera D'âgua, 390 - Jardim Británia - Sáo Paulo - Se CEP: 05.269-130.
ll REPRESENIÁNIEST Represenfa o CONTRATANTE o Prefeito Municipal, senhor ANDRÉ LU\Z
SAMPAIO CÁRDOSO, brasileiro, poftador do RG n." 746013930ISSP-BA SSP/BÁ e CPF n." 916.397.19í04,
residente e domicilíado na Rua Glória Sanpaio, M 47, Centro, nesta Cidade.

Itl

-

DA AIJTORIZAÇÁO DA D/SPENSA: O presente Contrato é celebrado em decorrência do Processo
n" 124/2020, que faz pafte integrante e complementar deste Conttâto, como se nele ês/,vesse

Adminístrativo
contido

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presento Contrato é regido pelas cláusulas e condiçÕes nele contidas, peÍa Lei
8.666/93, e demais normas legais peftinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1,1 Objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de Tachinhas Bidirecionais para
finalização asfáltica do Trecho 01 no Bairro Outro Lado, conforme /rÍeresse da Secretaria Municipal de Obras,
Serviços e Urbanismo, deste Municlpio.

CLÁUSULA SEGUNDA

-

DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

2.1 Além das obigagÕes íesu/Íanfes da obseNáncia da.Lei 8.666/93, sáo obrigações da CONTRATADA:

Comunicar imediatamente e por escito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejan adotadas as provídências de

I

u I a ríz açã o n ecessárias;
ll Atender com prontidão as reclamaçÕes por pafte do recebedar dos produtos, objeto do presente contrato.
lll Manter todas as condiÇões de habilttação exigidas na dispensa de licitação:

reg

2.2 - Além das obigaÇões resu/fantes da obseNâncía da Lei 8.666/93, sáo obrigações da CONTRATANTE

I Cumpir todos os compromissos financer,Tos assum/dos com a CONTRATADA;

ll

Notificar, formal

e

tempestivamente,

a

CONTRATADA sobrê

as

irregularidades obseNadas no

cumprimento deste Contrato.
lll Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades
débitos de sua resp onsabilidade;
lV Aplicar as sançÕes administrativas contratuais pedinentes, em caso de inadimplemento.

cLAusuLA TERCETRA - FORMA DE EXECUçÃO

e

quaisquer

DOS SERy/ÇOS

contratada fornecerá os produÍos deíinÍdos pela contratante, compreendendo no fornecimento que
oiginou o Processo dê Drspersa de Licitação no 124/2020PMSSD|, nos termos consÍanÍes vinculado a este
3-1

A

contrato.

s
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àLÁUSULA QUARTA . Do vALoR E coNDIçõEs DE PAGAMENT1
4.1. O valor global do fornecimento ora contratado é de R$ 3.900,0A (t.Íês mil
planilha abaixo:
ITEM

I

DESCRTç.AO

I

e novecentos Íeais), conforme

UND I AUANI
I

01

Tachinhas Bidirecionais amarelas lncluso a cola só fomecido

02

Tachínhas Bidi,ecionais bnnca/vermelha incluso

a cola so

vL.

I

I

VL.TOTAL

1

UNIT.

pç§

204

R$ 6,50

R$ 1 .300,00

pçs

440

R$

R$ 2.600,0a

6,

50

fomecido
TOTAL

"$

*rJr

]

4.2. No valü pactuado estão inclusas Íodos os tributos e, ou encargos sociaís, resultantes da operação
adjudicatóia concluÍda, mclusive despesa s com fretes e outros.
4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da etetiva atestaçáo dos selol.es competentes
sobre a execução dos serviços a cada mês vencido, mediante apresentação da respectiva Nata Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deveré ser emitida peta licitante vencedora/contratada, obrÍgatoiamente com o
mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documenlas de habílitação e das propostas de preços,
bem como da Nota de Empenho:
4.5

-

Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo pan pagamento passará a fluir após

a sua reapresentação.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas
obigações para com o s,sÍerna de segundade.social, mediante apresentaçâo das CerÍidÕes Nagatiyas de
Débíto para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para com o FGIS e Cerlidão Negativa de Débitos
Trcbalhistas

5. DO PREçO E DO REAJUSTE:
5.í

-

Os preços deveráo ser expressos em reais e de conformidade com o edital, fixo e irreajustável.

5,2- Fica ressalvada a possibilidade de alteraçáo

dos preços, caso ocorra o dasoquilíbrio econômico financeiro

65, alínea "d" da Lei 8.666/93,

do Contrato, conforme disposto no

^rt.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
6,1. O prazo do contrato será até 30/11n020, podendo ser prorrogado medíante acordo entre as partes e nos
termos da Lei 8.666/93, observando o quanto estabelecido no aft. 24, lV, da Lei no 8.666/93.

àLÁUSULA 9ÉTIMA

-

RECURS9 ORçAMENTÁRI9:

7.í, As despesas decorrentes da execução do obleto do presento contrato coneÍão a cargo da

seguinle

dotação orçanentária:

-

Secretaria Municipal de Oóras, Servrços e lJrbanísmo.
UNTDADE ORçAMENTÁRIA: 02,08,01
PROJETO/ ATIVIDADE: 2023 - Desenvolvimento e ManuÍenção das Agõês de Obras, Serviços e Urbanismo
ELEMENT) DE DESPESÁ; 3390.30 - Material de consumo.
FONTE: 0

s

a
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S. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

- Nos termos do aft. 86 da Lei n. 8.66ü93, fica estipulado o percentual de A,íy. (meio por canto) sobre o
valor inadimplido, a tÍtulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste
pregão, até o limite de 109Á (dez por cento) do valor empenhado.
8.í

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimenlo de qualquqr dâs
condições avençadas, a contratada ficara sujeita âs segumÍes penalidades nos termoa do aft. 87 da Lei n.
8.666/93:
I - advertência;

ll - multa de 1oyo (dez por cento) do valor do contrato,
líl - suspensão temporária de pafticipar do licitaçáo e impedímento de contratar com a Administração por
prazo náo supeior a 2 (dois) anos e,
lV - 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 execuçâo de seu objêto
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, compoúar-se de modo ínidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impodida de licitar e contratar com a União, Estados, Dislrito Federal ou Municípios pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sern prejuÍzo das multas previstas em edital e no contrato e dâs demals
cominaçÕes legais.

8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela aLttoridade competente aplicando-se o
Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais a comprovados,
desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis da data em que for oficiada a
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.
8.5 - As multas de que trcta este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em
agência bancária devidamente credenciada pelo ,lnunicÍpio no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da
notificação, ou quando far o caso, cobrada judicíalmente.

8.6 - As multas de que trata este capÍtulo, serão desconÍada s do pagamento eventualmente devido pela
Admínistração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em
agência bancária devidamente credenciada pelo municlpio no prazo mâximo de 05 (cinco) dias a contar da
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmenté.
àLÁUSULA NoNA - DA RESC,SÁo 9oNTRATUAL

9., - Á resclsão contratual poderá ser

determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
I,
xll
do
nos
incisos
e
XVll
art.
78 da LeÍ Federal no 8.666/93;
enumerados

àLÁUSULA DÉCIMA . DA PUBLICAçAO
10,1, Dentro do prazo legal, contado de sua assinafura,
resumo deste Contrato na ímprensa oficial do município.

o

CONTP,ATANTE provídencíará a publicação de

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VTGÊNCIA
11 .1

. O presente do Contrato vigorará do dia 22/10/2020 a 30/11/2020

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
2.1. Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir questões oriundas deste contrato

s

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

SOUIO SOÁRES-BA, 22 de Outubro de 2020

ANDR LUIZ SAM
Prefeito Municipal
Contratante

o

VIA SÉLCO COM. E PR
SERV. EM SINAL DE TRAN. EIRELI
CNPJ : 07.1 51.870/0001 -00

Contratada

Testemunhas:

lkol-

Wo:3.Y7-xzt-o7-
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