
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampeio, 08 Centro - Behia CEP - 46990{00
CNPJ 13.922.554/000í -98 - TêleÍex: (0xx75) 33392150 / 2í28

CONTRATO DE FORNECIMENTO NO O4:I/2O22FOR.FME

PREGÃO ELETRÔNICO NO PEOOS/2022

Termo de Contrato de Fomecimento que
entre si fazem o FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES ê A

Empresa RAIR SA TELES BISPO.

o FUNDO MUNtCtpAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ - cadastro Nacional dê
Pessoas JuÍidicas, sob o no 30.607.381/000í -32, localizado à Avenida José Sampaio, no 08, ío Andar, Centro, Souto
Soares-Ba, neste ato reprêsentado pela Secrelária Municipal de EducaÉo, a senhora ZAIRA BARBOSA DE SOUZA
ANDRÂDE, portadora do Rc n' 07.584.888-07/SSP-BA, e CPF n" 00'1.319.995-'16, residente e domiciliada na Rua Glória
Sâmpaio, No 64, CentÍo, nesla cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa. RÂlR SA TELES BISPO,
inscíta no CNPJ sob no 39.750.042/0001-85, com sêde na Rua Elsio Guanases, 128, Centro, nesta Cidade, denominada
simplesmente CONTRATADA, Íirmam neste ato, o presente contrato, na Íorma e condições que se seguem:

cúUSULA PRIMEIRA . OBJETO
1 . t. O objeto da presente licitaÉo é a escolha da proposta mais vantajosa parâ a aquisiÉo e instalaÉo de janelas de vidro
temperado para âtender às necessidades do Fundo Municipal de Educâção de Souto Soares, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edilal e seus ânexos em especial no Termo de Referência que integra estê
edital do Pregáo Eletrônico N" 008-2022

CúUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUçÃO
2.1. O Regime de ExecuÉo do presente Contrato é de contÍatâçáo Indireta, em obêdiência ao Edital de Prêgáo N'00812022
e seus Anexos, que a este integra, independentemente de tÍanscriçáo, e à Lei Federal N' 8.666 de 21106/1993, Lei Federal

no 10.5201200?, DecÍeto Federal no 10.024/2019.

GúUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E INSTALAçÃO DO OE,ETO
3.1. A entrega e instalação dos produtos deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da OÍdem dê

FoÍnecimenlo, que deverá indicar o local e quantidades a ser fomecido e instalado.

a) O licitante vencedor deverá Íomecer e inslalar o produto nas unidades indicadas, mediante a solicitaÉo da secrêlaria

responsável, sendo que todos os custos relativos a entrega e instialaÇão será do pÍoponente vencedor,

b) lrla entrega e instalaçáo dos materiais, o gestor de contrato da Prefeitura Municipal de Soúo Soares ateslerá o
recebimento dos lrabalhos conforme conlratado.
c) o materiauproduto, objeto desta licitâção, deverá ser fomecido conforme as exigências de qualidade-

di O Contratado se compromele a entregar e instalar os produlos com observáncia das condições que seguem relativas

aos respectivos prazos de vâlidade previstos no Edital-
ê) Atraso na entrega será cobÍado multa de acoÍdo com normas legais.

0 Náo serão permitidos os produtos experimentais ou sem aprovação do registro pelo órgáo competente.
ji O produto será recxsado no caso de especificaçóes fora dos padrões, eno quanto ao produto solicitado, volume menor
que o solicitado.
lj O produto recusado deveÍá ser substituido no prazo máximo 48(quaÍenta e oito) horas, conlado a partir do recebimento

ie|o CONTRATADO da formalizaÉo da recusâ pelo CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa

operaÉo, inclusive os de reparação.
ni Em caso de panes, casos Íortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá pÍovidênciar altemativas de fomecimento

nãs mesmas condiçôes acordadas, no prazo máximo de 48(quarenta e oito) hoÍas, aÉs o recêbimênto dâ formalização de

descontinuidadê dó fornecimento emitida pelo CONTRATANTE, sob pena dê sofrer as sanções previstas no contrato.

cúUSULA QUARTA - UGÊNCIA
4..1. O contrâto teÍá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinalura, com eficácia aÉs a publicaÉo do

seu êÍrato no DiáÍio Olicial do MuÍiicipio, podendo ser pronogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei

8.666/93.

cúUsULA QUINTA - PREçO, CONDIçÔES DE PAGAi,tENTO E REAJUSTAÍÚENTO

t
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5.'l-O vâlor global para o fomecimento ora contratado importa em R$ 62.277,00 (sessenta e dois mil, duzentos e setenta e
sete reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital de Pregão No. OOal2O22.

5.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem banéria (transferência ou depósito), no prazo de até o
30" (trigésimo) dia do mês subsequente ao fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestâdo o cumprimento da obrigação do objeto da licitaçáo.
5.3 - O prazo para pagamento será contado a partir da data de entrada, no setor competentê, da Nota Fiscal e Recibo,
devidamente atestados pelo setor responsável.
5.4. Os preços são Íixos e irreajustáveis.
5.6. Fica ressalvada a possibilidade de revisáo do preço ofertado, dentro do principio da teoria do equilibrio econômico-
financeiro do contrato, conforme previsto no art.65 da Lei N'8.666/93

CúUSULA sExTA - ORIGEÍIII DOS RECURSOS
6.1. As despesas decorrentes da execuÉo dos serviços contratados com base no Edital de Pregão No 008/2022, correráo
à conta de recursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a sâber:

Unidade Orçâmentária: 02.04.02 Fundo Municipal de Educação
Ação: 1012 - ConstruÉo, AmpliaÉo, reforma ê Aparelhamento das Esmlas de Ensino Fundamental RegulaÍ e Tempo
lntegral.
Ação: í0í3 - Construção, AmpliaÉo, Reforma e Aparelhamento das Creches e Pré-Escolas.
Classificeção Econômica: 4.4.9.0.5'1.00 Obras e lnstalaÉes.
Fonte: 1g-Fundeb 40%
Fonte: 95-Ação Judicial FUNDEF Precatórios

CúUSULA SETIMA. DIREITOS E OBRIGAçÔES DAS PARTES CONTRATANTES
7.í . DA CONTRATADA:
7.1.1- A CONTRATADA deveÍá fornecer o ob.ieto desta licitaçâo de acoÍdo a necessidade da CONTRATANTE.
7.1.2 - A CONTRATADA será legal e frnanceiramente responsável poÍ todas as obrigaçôes e compromissos contraídos com
têrceiros, para a execuÉo deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais, securitários,
comerciâis e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pêlos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execuÉo do objeto deste Contrato,
diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizâção ou

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos.
7.1.4 - - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execuçáo do Íomecimento objeto deste Contrato.
7.1-5 - A CONTRATADA obrigâ-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades do obieto contido no Edital,
que é parte inlegrante deste Contrato.
7.'1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisáo administÍativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
7.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por eles assumidas todas as condições de habilitaÉo ê qualiÍicaÉo exigida na Licitaçáo.
7.1.8 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, acréscimos ou supressóes que se

fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial alualizado do contrato, na forma prevista nâ Lei

Federal n. 8.666/93.

I

7.2 - DA CONTRATANTE:
7.2.1 - PagaÍ caalÍorme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigaçóês financeiras deconentes do presente Contrato, na

integralidade dos seus termos;
7 .2., - Afiscalizaúo do Íomecimento será por pessoal designado pela CONTRATANTE.
7.2.3 - PodeÍá a íscalização ordenaÍ a suspensão total ou parcial dos seÍviços, caso náo sejam atendidas, dentro de 36

(tinta e
seis) horas, as reclamaçóês que Íizer, sêm prejuízo de outras sançóes que possam se aplicar a CoNTRATADA

CúUSULA OITAVA - DA PENALIDADE
8.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n'8.666/93, a licitante vencedora Íicará sujeitâ, no caso de atraso

injustificado, assim considerado pela AdministÍaÉo, inexecuçáo parcial ou inexecuÉo total da obrigaÉo, sem prejuízo das

responsabilidades civil e criminal, assegurada a píévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

| - Advertência sempre que Íorem constatadas infrações leves
ll - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no conlrato;
lll - suspensáo temporária de participaçáo em licitaÉo e impedimento de contralar com a AdministraÉo, por prazo não

superior a 2 (dois) anos;
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lV - DeclaÍâção de inidoneidade para licilar ou conlratar com a Administraçáo Pública enquanto perdurarem os molivos
deteÍminantes da puniÉo ou alé que seja promovida a reabilitação perante a prôpÍia autoÍidade quê aplicou a penalidade,
que será concedidâ sempre que o contratado ressarcir a AdministraÉo pelos prejuízos resultantes e aÉs deconido o prazo

da sanÇão aplicada.
8.2. AJsançôes previstas nos incisos l, Ill e lV deste aÍtigo poderão seÍ aplicadas juntamente com a do inciso ll, facultada

a defesa prévia do interêssado, no respectivo proc€sso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
8.3. lnexecuÉo contratual, inclusive por atraso injustificado na execuÉo do contrato. sujeitará o contratado à multa de

mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infraÉo, obedecidos os seguintes limites máximos:

| - 107o (dez poi cento) sobre o valor do conlrato, em cáso de recusa do adjudicatáÍio em assinar o contrato, dentro de í0
(dez) dias conidos, contados da data de sua convocaÉo;
it - O,s% (tres Oecimos por cento) ao dia, atê o tÍigésimo dia de atraso, sobre o valor da paíe do fomecimento não realizado;

lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento náo realizado, por cada dia subseqüenle ao

tÍigêsimo.
8.4. A AdministraÇáo se reseNa ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
poÍventura imposia em virtude do descumprimento das condiçôes estipuladas no contralo ou aindâ, quando Íor o caso,

cobrada judicialmente.
B.S. As multas previslas neste item náo têm caÉter compensatório e o seu pagamento nâo êximiÉ o Contratado da

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8.ô. Em qualqueÍ hipôtese de aplicaçáo de sanções, seráo assegurados à licilanle vencedora o contraditóÍio e a ampla

defesa

cúusuLA NoNA - DA tNExEcuçÃo E DA REsclsÃo
9.1 - A CONTRATANTE podeÍá iescindir, unilateralmenle, esle Contrato, independente de interpelaÉo .iudicial ou

eÍraiudicial, sempre que oconeÍ por parte da CONTRATADA:
g.1.1'- O náo cumprimento, ou cumprimento irregular, de dáusulas contratuais, especificaçóes ou prazos;

9.1.2 - A lentidáo áo seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entÍega dos produtos

adquiridos, nos prazos e condiçôes eslipulados;
9.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega;
9..1.4 - A paralisaÉo da entrega dos pÍodutos, sem jusla causa e prévia comunicaçáoã coNTRATANTE;

9.1 .s - A iubcontiataçáo total ou parcial do obieto desle conlrato, a associaÉo da CONTRATADA com _outÍem, 
a cessáo

ou transÍerência, totál ou parcial, bem como a fusão, cisáo ou incorporaçáo sem a prévia autorização por escÍito da

CONTRATANTE;
9.1.6 - O desatendimento peta CONTRAÍAOA das determinações regulãres da Fiscalizaçáo da CONTRATANTE, bem

como dos seus superiores;
9..1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos seÍviços, anotadas na forma do parágÍafo primeiro do artigo 67

da Lei número 8666/93 de 21106/93;

9-1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata dâ CONTRATADA;

ó.t.g.t - No casó de concordata é facultado à CONTRATANTE manler o contrato, com a CONTRATADA, assumindo ou

não o contÍole das atividades que iulgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a pêrmitir a @nclusáo da entÍega dos

pÍodutos sem prejuizo á AdministÍação;
9.1.9 - A dissoluÉo da CONTRATADA;
9,1..10 - A alteraçáo social ou a modificação da fnalidade ou da estÍutura da CONTRATADA, que prejudique â execução

do contrato;
9..t.11 - OcorÍendo a rescisão nos termos do item acima citado, acánetaÉ para a CONTRATADA,. as conseqüências

àntiaas no artigo ao da Lei No 9666/93 de 21n6,93, sem prejuizo de outras sançóes previstas na citada Lei.

9.2 - A rescisão contratual poderá também oconer das seguintes formas:
ó.ã.r - óárerminaaa por aio unitateral e escíito da CoNiRATANÍE, nos Glsos acima enumerados nos itens de 9.1.1 a

9.1 .10, ou oulros contidos na Lei No. 8666/93 de 21106/93;

à.2.2 -amigaret, por acoÍdo entrê as partes CONTRATANTES, desde que haia conveniência para a CONTRATANTE;

ó.z.i.r - À i.".i"áo amigável ou administraliva deverá ser prêcedida de auloÍização escrita e tundamentada da autoridade

competente da CONTRATANTE;
9.2.à.2 - euando a rescisão ocorÍer, sem culpa da CONTRATAOA, será ressaÍcido a este os prejuizos regularmente

comprovados que houver sofíido, tendo direito a:

a) DevoluÉo da garanlia "se houver;
u) Pagamántos dãvidos pela exeorÉo do contrato até a dala da rescisáo:

9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor

cúusulA DEctMA - coNDlÇÕEs GERAIS
iof - õãra. J" propriedade exciusiva da coNTRATANTE, os relatórios, planos estatísticos e quaisquer outros documentos

elaboEdos pela CoNTRATADA, reÍerenle ao obieto executado por êla;
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í0.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execuÉo deste Contrato, quando

necessário por conveniência dos serviços ou da AdministraÉo, respeitados os limites legais e os direilos assegurados à
CONTRATADA;
'10.3 - lntegram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta de Preços da

CONTRATADA;
10.4 - Náo Será permitidos a CONTRATADA, Sutsempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato;

10.5 - Este contrato é regido pela Lei n". 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRÂTO:
'l 1 .1. Este contrato será Ílscalizado pelo servidor Rodígo Vieira Andrade, inscÍito no CPF de n.o 035.303.545-97, poÍtador

da Matricula de n.o 571, para exercer as atribuiçôes de Gestor de Contratos Administrativos do PodeÍ Executivo Municipal,

conforme Decreto Municipal de n.o ,l72, de 26 de agosto de 2021 , publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário OÍicial do

Municipio.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAçÃO
í2.'1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato em DiáÍio Oficial do Município, no prazo de 10 (dez) dias a

partir da data de sua âssinatura.

CLAUSULA DÉCIMATERCEIRA. FORO
13.'l - As paÍtes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarcá de Souto Soares, do Estado da Bahia, com Íenúncia
expressa a quâlqu;r outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e mntÍatadas, assinam o presente Contrato,

em 02 (duas) vias de iguâl teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo

Souto Soares Ba, 29 de Abtil de 2022

ZAIRA BARBOSA DE SOUZA AND DE
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO
CONTRÂTANTE
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