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CONTRATO DE FORNECIMENTO N" 082/2O22FOR-PMSS

PREGÃO ELETRÔNICO NO PEOOS/2022

Termo de Contrato de Fornecimento que

entre si Íazem a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES e a Empresa RAIR SA

TELES BISPO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, estado da Bahia, inscdlo no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídiãs, sob o no 13.922.5í/oooí -98, tocatizado à Avenida José Sampaio, n" 08, 'lo Andar, CentÍo, Souto Soares-Ba.

nã"t" áto r"pr"""ntado pelo prefeito Municipal, senhor (a) ANORÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO, Brasileiro (a), inscrito no

CpF - Cadástro de peisoas Fisicâs sob o n' 916.397.19+04 e portador do RG. n"74.60'1.393-0 SSP-BA' Íesidenle e

áomiciliado na Ruâ GlóÍia Sampaio, no 47, Centro, Souto Soâres-BA, nêsta Cidade, doravante denominado

õóliúiame, e a empresa, RAiR sA TELES BlSPo, inscrita no CNPJ sob n" 39.750.0420001-85, com sede na Rua

E|sl" Guana"eC 128, Centro, nesta Cidade, denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste alo, o presente

contÍato, na forma e condições que sê seguem;

cúUSULA PRIMEIRA . OBJETO
ii ó ou;ãro a. presente licitâÉo ê a escolha da proposta mais vântajosa para a aquisiçáo e instalaçáo-de jânelas de vidro

tempàracío para atender às nécessidades da PrefeiluÍa Municipâl de Souto Soares, coníorme condições, quantidades e

àii!ãncias ástaUetecidas neste Edital e seus anêxos em especial no TeÍmo de Referência que integra este edital do Pregáo

Eletrônico No 008-2022

cúUSULA SEGUNDA . REGIME DE EXECUçÃO
2.1, O Regime de Execuçáo do presente Contratô é de contrataÉo lndireta, em obediência ao Editalde Pregão N'008/2022

á seus nn-exos, que a esie integra, independenlemente de tranicrição, e à Lei Federal N'8.6ô6de21/06i l993 Lei Federal

no 1O.52ol2OO2, Decreto Federal no 10.02412019.

CúUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E INSTALAçÃO DO OBJETO

á.i. À unt"g" e instalaÉo dos produtos deveÍá oconer em até 10 (dez) dias conidos após o Íecebimento dâ Ordem de

Êomecimenio, que deverá indicar o local e quantidades a ser Íomecido e inslâlado'

a; ó licitante vencedor deverá fornecer e instalar o produto nas unidades indicadas, mediante a solicitaÉo da secretaria

iásponsável, sendo que todos os custos relativos a entrega e instalação será do proponente vencedor. 
-

Oj-fuà entrega e instalaçao dos materiais, o gêstor dã contrato da Prefeitura Municipal de Souto Soares âtestará o

recebimento dos trabalhos conÍorme contralado.
cj ó materiayproduto, obieto desta licitação, deverá ser fomecido conformê as exigências de qlalidade.

Oi O ContratjOo se compromete 
" "nirégri 

u instalar os produtos com observância das condiçôes que seguem relativas

aos respectivos prazos dê validade previstos no Edital

e) Atraso na ent;ega será crbrado multa de acordo com normas legais'

1;'Náo 
".rao 

permitidos os produtos experimenlais ou sem aprovaÉo do registro pelo órgão competenle..

ií ô pioJrrá i.A recusado no caso de especiÍicaçÕes fora dos padrões, eno quânlo ao produto solicitado, volume menor

que o solicitado.

üõ prááriã-rãLr"udo deverá ser substituido no prazo máximo 46(quarenta e oito) horas, contad-o-a partiÍ do recebimenlo

Éuro'ôOrtrnerAoo da ÍormatizaÉo da recusa pelo 69NTRATANTE, arcândo o coNTRATADo com os custos dessa

operaÉo, inclusivê os de reParaÉo.

"iÉÃ'Ão'a" 
p"""i, casos'fortr-itoi o, de força maior, oCONTRATADO deveÍá providenciar allemativas de fomecimento

"â" 
,."Ãã" 

"i"aiçoes 
acoroaoas, ná páo niaximo aâ +elquarenta e oito) horas, após o recêbimento da formalizaçáo de

descontinuidade dó fomecimento emitiàa pelo CONTRATANTE, sob pena de soÍrer as sanções previstas no mntrato

CúUSULA OUARTA - VGÊNCIA
l.i õ ánirato rea vatidade de '12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eÍicácia após a publicaÉo do

seu extrato no oiário OÍicial do trluÀicipió, podendo ser prorrogado mediante acordo enlÍe as partes e nos lermos da Lêi

8.666r'93.
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cúUSULA QUINTA - PREçO, CONDIçÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAIT,IENTO

5.1-O valor global para o íomecimenlo oÍa contÍalado importa em R$í2.723,00 (doze mil, setecentos e vinte e úês íeais),

rêsuttante das quantidades constantes da propostâ de Preços, objeto do Edital de Pregâo No.008/2022.

5.2 - O pagamento será efetuado mensâlmente, alravés de ordem bancária (lransÍerência ou depósito), no prazo de até o
gO" (trigesimo) dia do mês subsequente ao fomecimento, mediante apresentaÉo de Nota Fiscal/Faturã, devidamente

alestado o cumprimento da obrigaÉo do objeto da licitaçáo.
S.3 - O prazo para pagamento leiá contado a partir da data de entrada, no setor competente, da Nota Fiscal ê Recibo,

devidamente atêstados pelo setor responsável.
5.4. Os preços sáo Íixos e irÍeaiustáveis.
5.6. Ficá ressalvada a possibilidade de revisáo do preço ofertado, dentro do princípio da teoria do equilibrio econômi@-

,inanceiro do contrato, conÍorme pÍevisto no art.65 da Lei N'8.ô66/93

CúUSULA SEXTA - ORIGEM DOS RECURSOS
e.i ÁsOespesas decoÍrentês da execuÉo dos seÍviços contratados com bâse no Edital dê Pregão N" 008/2022. mneráo

à conta de iecursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício conente, a saber:

Unidade Orçamêntária: 02.08.0'l Secretaria Municipal de Obras, Serviço§ e Urbanismo

Açáo: 1O'16 - Construçáo e Revitalização de Prédios PÚblicos
Classificaçâo Econômica: 4.4.9.0.51.0o Obras e lnstalações
Fonte: oo-Recursos Ordinário

CúUSULA SETIMA - DIREITOS E OBRIGAçÔES DAS PARTES CONTRATANTES
7.í . DA CONTRATADA:
7.1.1- A CONTRATADA deveÉ fomecer o objêto desta licitaÉo de acordo a necessidade da CONTRATANTE.

7.1.2 - A CONTRATADA será lêgal e Íinanceiramenle responsável por todas as obÍigações e compromissos mnlrâídos com

i"r""iro", p"r, a execuÉo deú Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, prêYidenciários, fiscais, securitáÍios,

comerciáis e outros fns, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao- de solidâÍiêdade'

7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à ooNTRATANTE Ôu a

terceiros, deconenles de dolo ou culpa, negiigência, impericia ou imprudência, na execuÉo do ob.ieto deste Contrato'

àireúÁente, por seus prepostos e/ou empre-gados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizaÉo ou

âcompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos

7.t.1 - - n COTTnATA|A assumirá a responsabilidade total pela execuçáo do fomecimenlo objeto deste Contralo.

7.1.5 - A CONTRATADA obrigâ-se a manter estoques suficienles para atender as necessidades do objeto contido no Edital.

que é parte integrante deste Contrato.
i. t.6 - Reconnãcer os direitos da administração. em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;

7.Í.7 - A CONTRATADA obriga-se a mante;, durante toda execuÉo do contrato, êm compatibilidadê com as obrigaçôes

por eles assumidas todas as úndiçôes de hâbilitaçáo e qualiÍicaçáo exigida na Licitação'

7.1.8 - A CONTRATADA ficará obrigada a âCeitaÍ, nas mesmas condições mntratuais, acréscimos ou supressóes que se

Íizerem no objeto, de até 25% (viniâ e cinco poÍ cento) do valor inicial atualizado do contrato, na Íorma pÍevista na Lei

Federal n. 8.666/93.

7.2 - OA CONTRATANTE:
f .i.,t - C"i^n .onbÍme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigaçóes fnanceiras de@nentes do presente Contrâto. na

integralidade dos seus termos;
7.2.i - Afrsc:]lizacilo do íornecimenlo será por pessoal designado pela CONTRATANTE'

7.2.g - podeÉ a filcalizaçáo ordenar a suspensáo total ou parcial dos seÍviços, caso não seiam atendidas, dentro de 36

(tinta e
àà;"i Àorr", as reclama@es que fzer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.

CúUSULA OITAVA - DA PENALIDADE
A f Co, fundamento nos aÍtigos 86 e 87 da Lei n" 8.666/93, a licitante vencedora ficará suieita, no caso de atraso

úlustúcaoo, assim considerado;ela Administrâçâo, inexecução paÍcial ou inexecuÉo total da obrigação, sem prejuízo das

re'sjánsaUitiàades civil e criminai, assegurada a prévia eampla deíesa, às seguintes pênalidades:

| - Àdvertência sempre que forem constatadas iníraÇões leves'
ll - Multa, na Íorma prevista no instrumento convocatório ou no mntrato;
iir - .ripl"iaã tám'poaria de paíicipaÉo êm ticitaçâo e impedimenlo de conlrâtar com a Administração, por prazo não

superior a 2 (dois) anos;
rv-ôã"ráãà" áe inidoneidade para ticitar ou @ntratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os moüvos

O"t.rminániis aa puniçáo ou até que sê.ia promovida a reabilitaÉo perante a própria autoridade que aplicou a pênalidade,
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que será concedida sêmpre que o @ntralado ressarcir a Adminislraçáo p€los prejulzos resultantes e aÉs decoÍido o prazo

da sançáo aplicâda.
8.2, As-sanfres previstas nos incisos l, lll e lV deste anigo poderão ser aplicadas juntâmente com a do inciso ll, facultada

a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.3. lnexecuÉo contratual, inclusive por atraso injustificado nâ execuÉo do conlrato, su.ieitará o contratado à multa de

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

t - tOZ" lOez poicento) sobre o valor do coÀtrato, em cáso de recusa do adjudicatáÍio em assinar o contrato, dentro de 10

(dez) dias corridos, contâdos da data de sua @nvocação;
it - O,AZ" ltres Oecimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento náo realizado;

lll - ô,7"; (sete decimós por cento) sobre o valor da parte do fomecimênlo náo realizado, por cada dia sub§eqüente ao

trigésimo.
g.i. A Administração se reserva ao diÍeito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa

porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contralo ou ainda, quando for o caso.

cobrada judiciâlmente.
ás. À" írrtr" prêvistas neste item não têm caráter @mpensatóÍio e o seu pagamento não eximiÍá o contÍatâdo da

responsabilidade por perdas e danos decorÍentes das infÍaÉes cometidas'
e.Oi Em quatquer nipbtese de aplicação de san@es, serãô assêgurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla

defesa

GúUSULA NONA. DA INEXECUçÃO E DA RESCISÃO
9.1 - A CONTRATANTE podeÍá rescindir, unilateralmente, esle Contrato, indêpendente de interpelaçáo judicial ou

extrajudicial, sempre que ocoÍrer por parte da CONTRATAOA:
9.1..1-- O náo cuniprimento, ou cumprimento inegular, de cláusulas contratuais, especiÍicaçóes ou prÍzos;

9.1.2 - A lêntidáo ào sêu cumprimento, levando à CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos produtos

adquiridos, nos pÍazos e mndiçóes estipulados;
9.1.3 - O atraso iniustificâdo no inicio dâ enlrega;
ó.f.a - a paraflsaÉo da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicaÉoâ CONTRATANTE;

ó. f .S - n suOconfiataçáo totaiou parcial do objeto deste conlrato, a associaÉo da CONTRATADA com _outrem a çgssão

ár'li"r*"ie*1", totál ou parciat, bem como a fusáo, cisão ou incorporaÉo sem a pÍévia autorização poÍ escrito da

CONTRATANTE;
á.i.0 - O Oesarenaimento peta CONTRATADA das determinações regulares da FiscalizaÉo da CONTRATANTE. bem

como dos seus superiores;
ó,1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na íorma do parágrâÍo primeiÍo do artigo 67

da Lei númeÍo 8666/93 de 21106/93;
9.1.8 - A decretaÉo de falência, insotuência ou concordata da CONTRATADA;
g.f .a.f - no casó de conmrdata ê Íacultado à CONTRATANTE manteÍ o contÍato, com a CONTRATAOA, assumindo ou

nao á *nfot" 0". 
"tividâdes 

que julgaÍ necessárias, a seu exclusivo juizo, de forma a permitir a conclusão da êntrega dos

produtos sem pÍejuízo à Administração;
9.í.9 - A dissoluÉo da CoNTRATADA:
ô.t. t O - a at"raiao sociat ou a modificâçáo da finalidade ou da êstrutura da CONTRAÍADA, que pre.iudique a execução

do contrato;
9..1.11 - Oconendo a rescisáo nos lermos do item acima citado, âcarÍetará paÍa a CONÍRATADA,. as conseqüênoas

"ontia* 
no rrtigo ao da Lei N.8666/93 de 21106/93, sem preiuizo de outras sançôes previstas na citada Lei'

9.2 - A rescisão-contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

à.ã.t - oeterminaaa por aio unitateral e escrito da CoNiRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 91'1 a

9.1.10, ou outÍos contidos na Lei N'. 8666/93 de 21106/93;

ó.2.2 -'nmigaret, por acordo entre as parres COr.rTnereNTES, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE:

ó.ã.ã-r - Ã i"""ijá" amigavel ou adãiiúÍativa deverá ser precedida de autorizaÉo escÍita e tundamentadâ da autoridade

competente da CONTRATANTE;
9.2.2.2 - euando a Íescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, seÍá ressarcido a esle os preiuizos rêgulaÍmente

comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devoluçáo da gârantia "se houver;
uÍ Pagaméntos dévidos pela execuÉo do conlrato até a data da rescisão;

9.2.3 - Judiciat, nos termos dâ legislaçáo em vigoÍ

cúusuLA DÉclirA - coNDlçÔEs GERAIS
io.f'- õ.ra" a" pr"priedade excÍusiva da CoNTRATANTE, os relatórios, planos estatislicos e quaisquer outros documenlos

elaborados pela CóNTRATADA, referente ao obieto executado por ela;



10.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporaÍiamente a execuÉo deste Contrato, quando

necessário por conveniência dos seÍviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA;
10.3 - lntegram o presente Contrato, independentemente de transcÍiçáo, o Edital e seus Anexos e a Proposta de Preços da

CONTRATADA;
'10,4 - Náo Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, suFrogar este Contralo;
10,5 - Este contrato é regido pela Lei n.. 8.66ô/93, a Íim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRÂ - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:
.l 

1 .1. Este conlrato será Íiscalizado pelo seÍvidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o 035.303.545-97, poÍtador

da Matricula de n.o 57í, para exercer as atÍibuições de GestoÍ de Contratos Administrativos do PodeÍ ExecutiYo Municipal,

conforme Decrelo Municipal de n." 172, de 26 de agoslo de 202'1, publicado em 26 de agoslo de 2021 no Diário OÍicial do

Município.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAçÃO
.12.1. O presentê Contrato seÍá publicado sob forma de extrato em Diário Oficial do Municlpio, no prazo de 10 (dez) dias a

partir da data de sua assinatuÍa.

CLAUSULA DÉCIMATERCEIRA- FORO
is.f - À" prrre" 

"iSnatárias 
desle Contrato elegem o Foro da Comarca de Souto Soares, do Estado da Bahia, com renúncia

eipressa ã qratquãr outro, poÍ mais privilegiadó que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato'

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

Â I

Souto Soares Ba, 29 de Abfl de 2022

DR tutz o DOSO
Prefêito Munici
CONTRATANTE

Testemunhas:

No

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sempaio, 08 Cêntro - Bahia CEP - 46990-000
cNPJ 13.922.554/000í -98 - Telefax: (0xx75) 33392í50 / 2128

/:4(brlra a-
RSATE BI PO

CNPJ: 39.750.042/000í{5
CONTRATADO

ü)
2

zr7


