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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares
CNP., 13.922.s54l0001-98 -Telefax: (075) 3339-2150

CONÍRATO DE FORNECIMENTO

NO

1

- 8ahia, CEp 46,990-000
/ 2128

51/2O2OFOR.PMSS.

REF.: D/SPE,VSA DE LtCtTAÇÁO N" 128/2O2OqMSSDl.

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE
âELEBRAM ENrRE s/ o ruuutcÍpto DE souro
soÁREs E A EMPRESA §ÁrVrOS PEÇÁS E
PNÊUS LTDA - EPP.

1-

CONTRATANTES. O UUtttàipto DE SOUTO SOÁRES, Pessoa Juridica de Direito Público tnterno.
com sede na Av José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 13.922.554/0001-98,
doravante denaminado CONTRATANTE e a Empresa SÁ,V7OS PEçAS & PNEUS LTDA - EPP, inscrita no
CNPJ sob o n' 33 897 604/0001-31 , com sede na Rua do Planallo. no 341 . Casa. Salobro. Canarana-BA CEP
44.890-000

REPRESENTANTES: Êepresenta o CANTRATANTE o Preíeito Municipal, senhor ANDRÉ LU\Z
SAMPAIO CÁRDOSO, brasileiro, poíador do RG n.'746013930/SSP-84 SSP/BÁ e CPF n.' 916.397.195-04

ll

residente

e

dotniciliado na Rua Glóia Sampaio,

M 47, Centro, nesta

Cidade,

e

representante da

CQNTRATADA o seu Rêprêsênta nte legal o sonhor, AIRTON COSIÁ DOS SÁNIOS, brasileiro, maior, capaz
empresário, inscrito no CPF 025.791 54ç15 e poÍtador do RG no 00.463.87í10 SSP/BA, residente e
domiciliado na Rua Francisco José Ptres, Bairro Nossa Senhora das GraÇas, Seabra-BA, CEP 46.900-000.

Itt - DA AL)TORIZAÇAO DA D/SPENSÁ. O presente Contrato é celebndo em decoÍência do Processo
Administrativo na 12ü2020PMSSD|. que faz pafte integrante e complementar deste Contrato, como se nele
eslivesse conldo
lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas c/áusu/as e condiçõas nole contidas, pela Lei
8 666n3. e demais normas legais pedinentes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ABJETO

1.1 ObJetivando a contralação de empresa especializada no fornecimento de pneus para manutenção da
máquina pesada Patrol Motoniveladon e CaÇamba lveco placa PKF 9151,lotados na Secretaria dê Transpofte
deste Município.

ctÁusuta sEcuNDA - DA oBRtGAçÃo

DÁs pÁRrEs

2.1 Além das obrigagÕes rêsu/tan,ês da observãncia da Lei 8.666n3, são obrigaçÕes da CONTRATADA:

I

Comunicar imediatamente e por escrito a Administraçáo Municipal, através da Fiscalizaçáo, qualquer
anormalidade verificada. inclusive de ordem funcional. para qus sojam adotadas as providqncias do
u I a riz a Ç â o necessárias;
Atender com prontidáo as reclamações por pade do recebedor dos produtos, objeto do presente contrato.
lll Manter todas as condiçóes de habilitaçáo exigidas na dispensa de licitação:

reg

ll

2.2 - Além das obrigaçóes resultantes da observância da Lei 8.666t93,são obrígaçôes da CONTRATANTE

I CumprÍr todas os compromlssos irn anceiros assumidos com a CONTRATADA;

Notlíicar. formal

e

tempestivamente.

a

CONTRATADA sobre

as

irregularidades obsoNadas no

cu tnprime nto deste Contrato.

Itl Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade;
tV Aplicar

as sanÇões administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplêmento

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUçAO DOS SERY'ÇOS

fe
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3.1 A contratada fornecerá os produtos definidos pela contratante, compreendendo no fornocimento que
originou o Procosso de Dispensa de LicitaÇão no 128Q020PMSSDI. nos termos consÍanÍes, vinculado a este
contrato.

CLÁUSULA QUARTA . DO VALOR E CONDIÇOES DE PAGAMENTO

4.1 O valor global do Fornecimento ora contratado é de R$ 16.396,00 ídezessers mil, trêzantos e novonta e
ssis reair, valor este fixo e irreajustável, relativo aos itens constante da proposta do licitante, conforme planilha
abaixo

t

nettrt

I

DESCRTÇÃO

Pneu

01

1400124

pa r a

UN ID

QUANT.

Und

02

Motoniveladora

VL, TOTAL

RS 4.928,00

RS 9.856,00

R$ 2.180.00

R$ 6.M0 00

I

Pneu 275.80 AÍo 22,5 paÍa

02

VALOR

Und

03

Caçamba lveco

R$ r 6.396,00

TOTAL

1.2. No valor pactuado eslâo inciusos ,odos os tributos e. ou encargos sociais, resultantes da operaçãa
ad)udicatória cancluída inclúsive despesas com fretes e outros
4.3. O pagamento será etotuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva atestação dos setoros cornpêtentos
sobre a execuçào dos servlços a cada mes vencido, mediante apresentaçáo da respectiva Nota Fiscal.

A

Nota FiscalFatura, deverá ser enitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com c
mesmo número de inscriçáo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitaçáo e das proposfas de preços,
bem como da Nota de Empenho:

4.4 -

- Em caso de devolução da Nota FiscalFatuÍa para correçáo, o prazo para pagamênto passará a lluir após
a sua reapresentaçáo.

4.5

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas
obrigações para com o s,sÍema de seguridade social, mediante apresentação das CeftidÕes Negativas de
Débito para com as Fazendas Fêderat, Esladuat e Municipal, para com o FGTS e Ceiidão Negativa de Débitos
Trabalhistas

s- DO PREÇO E DO REAJUSTE'
S.í

-

:

Os prêÇos deverão ser expressos em reais ê de conformidade com o edital, fixo ê ineaiustável.

Fica ressalvada a possibiltdade de alteração dos preços, caso ocona o desequíllbio ê@nômico financeiro
do Contrato, conforme disposto no Art. 65. altnêa "d" da Lei 8.666fr3
5.2

-

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1. O pra\o do contrato será até 31/12,/2020, podendo ser proragado mediante acord_o-e-ntre as paÍles e nos
termos da Lei 8.666/93. obserlando o quanto estabelecido no ad. 24, lV, da Lei no 8.666n3'
CLÁUSULA SÉÍIMA

_

RECURSO ORçAMENÍÁRIO:

7.r. Ás despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato corraráo a cargo da seguinte
dolaçào

otçamentâria

r

) r,<k'

fil-,,vt;"

/-
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ESTADO DA BAHIA

PREFEIIURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEp 46.990-000
CNPJ 13,922.5s4l0001-98 - Telefax: l0Tsl 3339-2150 l 2LzB

UNIDADE ORçAMENTÁRtA: 02.09.01 - Sêcretaria Municipat de TranspoÍte.
PRAJETO/ ATIVIDADE: 2154 - Desenv. e Manut. dâs ÁçÕes da Sec. Municipat de Transpot-te
ELEMENTO DE DESPESÁ. 339A.30 - Material de Consumo

FONTE
8

O

. CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

- Nos termos do ad. 86 da Lei n 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5/o (melo por cento) sobre o
valor inadimplido, a litulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste
pregào, até o limile de 1oyo (dêz por cento) do valor ernponhado
8.í

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razáo do descumprimento de qualquer das
condções avençadas, a contralada ficará suJeita âs seguinros penalidades nos temos do aft. 87 da Let n.
I 666n3

l-

advedência,

ll - multa de 10yo (dez pot c€,nto) do valor do contrato,
/// - suspeÍ,sâo temporária de pafticipar de licitação e impedimênto de contratar com a Administraçào por
prazo nâo superior a 2 (dois) anos e,
lV - declaraçáo ds inidoneidade para licitar ou contntar com a Administração Pública.
8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, náo celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o ceiame, ansejar o retardamento da execução dê seu objeto,
não mantiver a proposta, falhat ou fraudar na execução do contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude íiscal, fícará impedida de licitar e contratar com a Uniáo, Estados, Distrito Fêdoral ou Municípios pelo

prazo de até

5 (cinco) aros, sêm prejuízo das mrl as prev,stas em edital e no contrato e dâs demais

Çominaçôês legais.
8.1. As penalidades somerte poderáo ser relevadas ou alenuadas pela auloidade competente aplicando-se a
Principo da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos teais e comprovados,
desde que formuladas por escrÍto e no prazo máxitno de 5 (cinco) dias úteis da data em que for ofíciada a
pretensão da Administração no sentido da aplicaçáo da pena.

8.5 - As multas de que trata este capitulo, deveráo ser recolhldas pelas êdjudicatárias em conta corrente em
agéncia bancária devidamente credenciada pelo município no prêzo máximo de 05 (cinco) a contar da data da
notificaçáo. ou quando for o caso, cobnda judicialmente.

8.6 - As multas de que tíata este capílulo, seráo descontadas do pagamento evontualmente devido pela
Admin§tração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em coüta corrente om
agéncia bancáÍia devidamente crodenciada pelo municÍpio no prazo máximo de 05 (cinco) días a contar da
notificação. ou quando for o caso, cobrado iudicialmente.

CLAUSULA NONA - DA RESC/SÁO CANTRATUAL
contratual poderá sü determinada por ato unilateral e escÍito da Administração, nos casos
enumerados nos inô,sos /. X/ e XVll do aft. 78 da Lei Federal no 8.666n3

9., - Á rêsclsáo

cLÁUsULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÂO
10.1. Dentro do prazo lega!, contado de sua assinatura,
resumo deste Contrato na imprensa oficial do municipio.

o

CONTRATANTE providenciará a publicaçáo de

a*rl

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA VIGÊNCIA

f/4

",P

O presenÍe contrato tem fulcro legal no ArÍ. 37, lnciso X da CF, na Lei Municipal no. 0277/2001
ei.f , itçm V, alineas "a" e "b" e Legistação Previdenciária e Fiscal, /ei 8666/93 e suas alÍemçôes
posÍenores.
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cLÁusuLAx- DA ALTERAçÃO DO CONTRATO:
de comum acordo, mediante a celebração de termo aditivo.
presente
itterado
O11.1.
termo poderá
O presente
Contratoser
vigorará
do dia 2U10/2020 a 31/12n020.
DO FORO:
CLÁUSULAXI_
CLAUSULA DÉCIMA
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