
§fl
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEp 46.tXrO-ü)O
CNPJ 13.922.554/m01-98 - Telefax: lOTSl3239-ZLSO | 2t2B

INSTRUMENÍO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
EA/TRE S' O HUNTCíPIO DE SOIJTO SOÁRES E A
EMPRESA N.T DA SILVA .NE,

t - CONTRATANTES: o nuÜciPto DE souTo soÁREs, Pessoa Jurídica de Dteito pubttco tnterno,com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 13..g22.554/OOO1-gg,
doravante denominado 9oNTRATANTE e a empresa N.T DA stLvA -trE, inscrita no cNpJ sob n"
33.093.94a0001-10, com sede à Rua Do Corpo Santo. 41. loja. Térreo, Beino do Comércio. S,atvador/Ba, CEp:40.01í200. CONTRATADA

ll - REPRESEíVIÁNIES: ReprêsoÍ,ta o CONTRATANTE o Prefeito Municipat. senhor ANDRÉ LU;ZsAlüPAlo cARDoso, brasiteiro, poftador do RG n" 746otgg3o/ssp-BA ssp/BA a cpF ;; gt6.3gr.1gí04,
residente e domiciliado na Ru_a Gtôna sampaio, tf 47, centro, nasta cidadé e Representante dacoNTRATADA o Sr. lüadene Trtndade da si!và, inscrito no cpF n" 045.772.14u63 e RG 0302703594 SSp -BA.

lll - DA AUT)RIZAçÁ) DA D/_SPENSA: O presente contrato é celebrado em decorrência do processo
Admnistrativo no 022n021' que raz paÍte inte§rante e complementar deste Contrato. como se relê estvesseconttdo.

lv 
---FUNDAMENT) 

LEGAL: o presente contrato é rêgido petas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei8.666/93, e demais nomas tegais pertinentes

CLÁUSULA PRI'IEIRA - DO OBJETO

l'1 obielivo deste contrato é a .aquisição de Mateiais Esportivos paru atendq as atividades da Diretoia deEspone e para futuros eventos eslorÍrvos, conforme rnte.esse àa secretaia uuniipã de espode e Lazerdeste Município.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA OBRtcAçÂo DAS pÁRrES

2'1 Além das obrigações rêsultantes da obseruáncia da Lei g.666tr.3, sáo obigações da })NTRATADA:

I comunicar imediatamenle ? por elcnl@ a Administração Municipal, através da Fiscalizaçáo, qualqueranormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências dereg u I a i z a çáo necessiínãs;
ll.A-tander com prontidão as reclamaçôes por parte do recebedor dos prdutos, obieto do presente contrato.lll Manter todas as condições de habilitação ;xigidas na dispensa de'licitação:

2'2 - Além das obigações resuftantes da observância da Lei 8.666113, são obigações da })NTRATANTE

l--cu-mpnr todos os compromissos financeiros assumidos com a ?)NTRATADA:ll Notiíicar, formal e tempestivamente, a 1)NTRATADA sobre as iegularidades oôseryadas nocu m p ri m e nto desto Contrato.
lll Notilicar a ooNTRATADA por escrito e com antecedência, sobre muttas, penalictades e quaisquerdébitos de sua íosponsabitidade;
lv Aplicar as sançôes administrativas contratuais peÍTinentas, em caso dê inadimpremento.

CLAUSULA TERCE'RA - FORr'A OE EXECUçÃO DOS SERy,ÇOS

tÀ

ctcln$;li\§'.

CONTRATO DE FORNECIMENTO N" 037/2O22FOR.PMSS.
REF.: DISPE VSÁ OE LtCtTAÇÃo N. 022/2O22qMSSD|.
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3.1 A cgntratada fomecerá os produtos definidos pela contratante, compreendendo no fornecimento que
originou o Processo dê Dtspensa de Licitação no 022/2022PMSSDI, nos termos constantes, vinculado a este
contrato.

3.2 Os produtos, objeto deste contrato, deverão ser fomecidos de acordo com as necessida des de consumo do
cantratante a paftir do dia 18n1n022.

cLÁusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDI/çóES DE pAcAnENTO

4.'1. O valor global da Prestação de Seviço ora contratado é de R$ 16,660,N íO€zesserb ,|rir, seiscenÍos 6
sêsseata reai9, conforme planilha abaixo:

ITEM DESCRllçÃO UND VL. UNT VL. TOTAL
1 Rede de Futsal Fio 02 Und 15 R$ 180.00 RS 2 700.00

Bola Futsal Und 7Ã R$ 60.00 R$ 4 500.00
j I Troféu Paftic Und 30 R$ 17.00 R$ 510,00
4 Troféu 20 Und R$ 78.00 R$ 1.950.00
5 Troféu 3" Und 25 R$ 55.00 R$ 1.375,00

Ttoféu 10 Und R$ 225.00 R$ 5.625.00
TOTAL R$ 16.660.00

1.2. No valor pactuado êstâo ircrusos todos os tibutos e, ou encargos sociais, resultantes da opeÍã,çáo
adjudicatória concluÍda, inclusive despesas com tretes e outros.

4.3 A retirada dos produtos será através de Autodzação de Fomecimento emitida Wlo setor responsáye, dâ
Prefe ura. Caso a contratada fornecer os produtos sem a devida autoizaçáo de abastecimento, o Municipio
não se responsabilizará pelo pagamento destes produtos.

1-1 - A Nota FiscalFatura, deverá ser emitida Wla licitante vsncedora/contratada, obigatoriamente com o
mesmo nÚmero de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitaçáo e das p/.opostas de preços,
bem como da Nota de Empenho:

1.5 - Em caso de devoluçâo da Nota Fiscal/Fatura p.ra correção, o prazo paru pagamento passará a fluir após
a sua reapresentaçeo.
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4.6. O pagamento só será efetuado epôs a comprovaçáo pêlo @ntrato cle que se encontra em dia com suas
olnga@es para com o srsÍema de seguddade social, mediante apresentaçáo das Certidões NegaÍrvas de
Débito para com as Fazendas Federal, E§adual e Municipal, para am o FGiS e Ceftidão Negativa âe Débüos
Trabalhistas.

5. DO PREçO E DO REAJUSTE:

5., - Os preÇos develáo sor expÍessos eín /ears ê de confoÍmiXade @m o edital, fixo e iÍreajustávet.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteraçáo dos preços, caso (rcoÍa o desequiltbrio economico financeiro
do Contrato, conforme disposto no Aft. 65, altnea "d" de Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA. DO PRAZO

6-1. O prazo do contrato serâ eté 31n2/,2022, poctendo sàr pronogado mediante a@tdo entre as partes e nos
te4rlos c,a Lei 8.66ü93, obseNando o guanto estabelecido no art. 24, tV, da Lei no 9.666R3.
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CLÁUSULA 9ÉTIMA - REcURso o,RÇA,TENTÁRIà.
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7.r. Ás despesas deconentes da execução do objeto do presente contrato coneráo a cargo da seguinte
dotaçáo orçamentária:

Unidade Orçamentáia: 02.07.01 - Secretaria Municipal de Espofte e Lazer.
Projeto/ Atividade: 2018 - Desenvolvimênto e Manut. Das Áçõ€s dâ Sec. Mun. De Espofte e Lazer.
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 - Material de Consumo.
Fonte: 00

S. CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:
8., - /Vos termos do art. 86 da Loi n. 8.66 93, fica estipulado o percentual de 0,57o (meio por cento) sobre o
valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do obieto deste
pregâo, até o limite de 101/0 (dê2 por cento) do valor empenhado-

8.2, Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimonto da qualquer das
condições avençadas, a contratada ficará sujeita âs sêgtu,nles pendlidades nos termos do aft. 87 da Lei n.

8.6661931

I - adveftência,
ll - multa de 10o/a (dêz pot canto) do valor do contrato,
lll - suspensão têmporáia dê participar de licfiaçeo e impedimento de contratar com a Aclministraçeo por
prazo nâo superior a 2 (dois) anos e,
lV - declaraçáo de inidonêidade para licitar ou contratar am a Administração Pública

8.3. Quêm convocada dentro do prazo de validade dê sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentaçào talsa exigida para o ceftame, ensejar o retardamento da execução de seu objato,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçâo do contrato, componar-se de mdo inidôneo ou cometer
traude Ftscal, frcará impedida de lbitar e contratar ccm a Uniáo, Estados, Distrito Federal ou Municlpios pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejulzo das multas previstas em edital e no conlrato e das demais
cominaçóes legais.

8.1. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o
Pincipio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em tatos reais e comprovados,
desde que tormuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias .iúeis da data em que for oficiada a
pretensáo da Administraçáo no sentido da aplicaçâo da pena.

8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em
agência bancáia devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da
notificaçâo, ou quando for o caso, cobrada judicialmenle.

8.6 - Ás multas de que trata este capÍtulo, seráo descontadas do pagamento eventualmênte devido pela
Administração ou na impossibilidada de ser feito o desconto, recolhida pela adjudbatária em conta coÍente em
agência bancáia devidamente credenciada pelo municlpio no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da
notiftcação. ou quando for o caso, cobrado judicialmento.

CLÁUSULA NONA . DA RÊSC'SÁO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos l, Xll e XVll do a,t. 78 da Lei Federal n" 8.66ü93:

cLÁUsuLA DÉcuA. DA PUBL,àAçÃo

10.1. Dentro do pÍezo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de
resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

cLÁusuLADÉc,xAPRtnERA'oAv,GÊNctA 
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11.1. O presênte do Contrato vigcrará do dia 18n12022 a 31n2/2022.

CLAUSULA DÉCMA SEGUNDA- DA FISCAUZAçAO DO CONTRATO

12.1. A prestação de sê/vços deste contrato será fiscalizada peto sevidor Rodr4lo Vieia Andrade, inscito no
cPF de n." 035.303.54í97, portador da Maticula de n.o 571, para exercer as aÍnbuiçôes de Gestor de
Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, contorme Decreto Munbipat de n.o 172, de 26 de
agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diáio Oficial do Municipio.

CLAUSULA DÉCI'IA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro desta Comarca para diimir questóes oriundas dese Contrato.

E Wr estarem de acordo, lavrou-se o prc§€,nte termo, em 03 (ttés) vias de iguat teor a forma, as quais foram
lida e assinadas pelas parles contratantes, na presença de duas testemunhas.

SOUIO SOARES-BA. 18 de Janeiro de 2022
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Conüatada

Prefeito Municipal
Contâtante

Testemunhas
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M. T@\slLVA
Rua oo Corpo (ant( 4{ - Lola Térreo

I Comàrcro CEP 40 015-200 I
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