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CONTR,ATO DE FORNECIMENÍO N" OOI|2OZ2FOR-FME
REF.; D/SPEÂISÁ DE LtCtrAçÃO No OO1/2OZ2FMED|

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAçAO DE SOUTO SOARES E
A EMPRESA DANIEL BISPO OLIVEIRA.

Nesta data, o FUNDO MltNtctPAL DE EDUCAÇÃO, Estado da Bahia, inscita no CNPJ -

Cadastro Nacionat de Pessoas Jurídicas, sob o no. 30.607.381/0001-32, localizada à Avenida
José P. Sampaio, no 08, Centro, representada nesÍe ato pela Sf ZAIRA BARAOSA DE SOUZA
ANDR/,DE, poftadora do RG n" 07.584.888-07 SSP-BA, e CPF n" 001.319.99í16' residente e

domicitiada na Rua Gtória Sampaio, No 64, Centro, nesta cidade, donvante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa DANIEL BISPO OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o no

08.382.894/0001-33, com sede à Rua José Vilas Boas, s/n, So/ Nascenfe, Senolândia-BA, CEP:
44.71G000, doravante denominada CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando suas
preÍogativas tegais, com base no aftigo 24, inciso ll da Lei 8.666 de 21 de iunho de 1993 e
alterações posteiores, resolvem e acotdam na celebração do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

I.t Constitui Objeto do presente contrato a aquisição de bolsas tipo mochila personalizadas, a

serem distribuídas para servidores público da Educação, na Jomada Pedagógica 2022, confome
interesse da Secretatia Municipal de Educação, deste Município.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DA OBRIGAçÃO DÁS PARTES

2.1 Além das obigações resultantes da observância da Lei 8.66il93, são obigações da

CONTRATADA:

I prestar os seíviços objeto deste contrato, observado as normas e exigências constantes na

Dispensa de Licitação no 001/2022FMED| a ele vinculado;
Comunicar imedlatamente e por escito a Administração Municipal, através da Fiscalização,

qualquer anormalidade verificada, inctusive de ordem funcional, para que seiam adotadas as
providências de regularizaçáo necêssáras,''ttt 

Atender com prontidão as reclamaçÕes por pafte do recebedor dos se/viços, obieto do
presente contrato.
w Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispensa de licitação:

2.2 - Alén das obigações resu/Íartes da obseruância da Lei 8.66il93, são obigações da

CONTRATANTE

I Cumpir todos os comprom,.ssos ,7n anceiros assumidos com a CONTRATADA;
It Notificar, fomat e tempestivamente, a CONTRATADA soóre as irregulaidades observadas
no cumpimento deste Contrato.
Ilt Notihcar a CONTRATADA por escito e com antecedência, sobrc multas, penalidades e
quaisquer debitos de sua responsabilidade;
iV Aplicar as sanções administrativas contratuais pedinentes, em caso de inadimplemento.

ãLAUSULATERCETRA - FORIúA DE. AGCUçAO DOS SERWÇOS
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3.1 A contratada fomecerá o mateial nos /ocars definidos pela contratante, conforme solicitados
pela Secrctaia de Educação, que oiginou no Processo de Dispensa de Licitação n"
0Ua022FMED|, vinculado a este contrato.

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçOES DE PAGATTENTO

4.1. O valor global para fomecimento ora contratado é de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e
noventa reais), confome planilha abaixo:

4.2, No vator pactuado estão inctusos Íodos os tibutos e, ou encargos sociais, resultantes da

operação adjudicatóia concluída, inclusive despesas com frctes e outros.

ITEM DESCRIçÃO DETALHADA QID VL. UNIT VL. TOTAL

0'r Bolsa tipo mochila em poliéster
600, medindo 41cm Altura x 31 cm
de Latgura x 11 cm de
profundidade, com divisóia intema
para notebook, fonada em NYLON
210, com acabamento de 25mm.
Do,s ôolsos frontais, sendo um com
fechamento em zíper n" 6, o outro
sem zíper; estampa com logo
personalizada na pa,7e frontal do
bolso. Alça de ombro removível
medindo 1,14 cm e 30 mm de
largura em polietileno. Duas alças
de coslas em poliéster 600 com
acabamento em polietileno de 25
mm, duas a/ças infeior em
polietileno de 30 mm medindo 57
cm, duas alças de mão.
Fechamento da bolsa em zíper n"
6, cursor niquelado, logomarca
aplicada em mateial acetinado

UND R$ 49,95 R$ 9.990,00

VALOR TOTAL R$ 9.990,00

UND

200

4.3. O pagamento será efetuado em ate 30 (tinta) dias, a contar da efetiva atestação dos seÍo/es
competeites sobrc a execuçáo dos sery,ços a cada mês vencido, mediante apresentação da

rê spectiva Nota Fiscal.

1.4 - A Nota Fiscat/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contntada,
obigatoiamente com o mesmo n(tmerc de insciçáo no CNPJ apresentado nos documentos de

habititação e das proposÍas de preços, bem como da Nota de Empenho;

4.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscawatura pan coneção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

1.6. O pagamento só seÉ efetuado após a comprcvação pelo contrato de que se encontra em dia
com suas obigações para com o s,stema de seguidade social, mediante apresentação das
ceftidões Negativas de Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, parc com o
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FGTS e Ceftidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

ctÁusute our,NTA - Do pREço Ê Do REAJUSTE

5.1 - Os preços deverão ser expressos em rpars, fixos e ineajustáveis.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocoffa o desequilÍbrio
econàmico financeiro do Contrato, conforme disposto no Ai. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEfiA. DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 31/03/2022, podendo ser pronogado mediante acordo entre as
paftes e ros ,e/mos da Lei 8.666/93, obseruando o quanto estabelecido no aft. 24, ll, da Lei no
8.666R3.

cLÁusuLA sÉrMA - REcuRso oRÇAMENTÁRro

7.1. As despesas decorrenÍes da execução do objeto do presente contrato conêrão a cargo da
seg u i nte dotação orya me ntá i a :

Unidede Orçamentáia: 02.01.02 - Fundo Municipal de Educação.
Ação: 2062 - Manutenção das ÁÇóes do Fundo Municipal de Educaçáo
Classiliceção Econômica: 3390.30 - Material de Consumo
Foníe: 01 - Educaçáo 25%.

CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES

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

8.2. Em caso de inexecuçáo total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficaá sujeita ds segu,ntes penalidades nos
temos do aft. 87 da Lei n. 8.666193:

I - adveftência;
ll - multa de 1096 (dez por cento) do valor do contrato,
/r/ - suspensão tempoáia de pafticipar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo náo supeior a 2 (dois) anos e,
lV - declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Quem convocada dentro do pnzo de validade da sua proposta, náo celebnr o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, EsÍados, Distito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.4. As penalidadês sornenÍê poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente
aplicando-se o Pincípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em
fatos reais e comprovados, desde que fomuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis da data em que for oficiada a prctensão da Administração no sentido da aplicação da
pena.
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8.5 - Ás multas de que trata este capltulo, deveráo ser recolhidas pelas adjudicatáias em conta
corÍente em agência bancáia devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, abnda iudicialmente.

8.6 - Ás muftas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente
devido pela Administnçáo ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela

adjudicatária em conta cofiênte em agência bancáia devidamente credenciada pelo município no

prazo máximo de OS (cinco) dias a contar da notifrcação, ou quando for o caso, cobrado
judicialmente.

CLAUSIJLA NONA - DA RESC'SÂO CONÍRArUAL

9.1 - A rescisão contratual podeá ser deteminada por ato unilateral e escito da Administraçáo,
nos casos enumerados nos incisos l, Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666n3;

CLAUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAçÃO

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua asstnaÍura, o CONTP.ATANTE providenciaú a
publicação de resumo deste Contrato na imprensa oÍicial do municÍpio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA WGÊNCIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 03/Uf2022 a 31/0il2022.

âLAUSULA DÉCtttA SEGU,úDÁ - DA FISCALIZAçAO DO CONTRATO

A prestação de seív,ços deste contrato será fiscalizada pelo seNidor Rodigo Vieira Andrade, inscrito no

CpF de n.. 035.303.54*97, podador da Matricuta de n.o 571, paft, exercer as atribuições de Gestor de

Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decrcto Municipal de n.o 172, de 26

de agosto de 2021, publhado em 26 de Agosto de 2021 no Diáio OÍicial do Municipio.

CLA'JSULA DÉCIMA TÊRCEIRA. DO FORO

12.1 . Fica eteito o Fom desta Comarca pan diimir questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acodo, lavrou-se o presente temo, em 03 (ttês) vias de igual teor e foma, as
quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na prcsença de duas testemunhas.

Sou .laneigde 2022.
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ZAIR,A BARBOSA DE SOUZA
Secretária de Educação
Contratante

Testemunhas:

DE DANIELBISPO OUVEIRA
CN PJ : 08. 38 2. 89/r/0001 -33
Contretada
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