ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares

-

Telefax: (0751 3339-2150

/

CNPJ

13.922.554/0001-98

-

8ahia,
2128

CEP

46.990-0ü)

C;aNTRATO DE PRESTAçÁO DE SERVIçOS t{o N$no22PS-PirSS.

Ref.: DISPEíVSÁ DE LICITAçÁO No 020/2022PMSSD|
INSTRUMENTO CONTP"ATUAL QUE CELEBRAN
EVrRE S' O t UN\CíP\O DE SOllrO SOARES E O
SR, JOSE DE SOUZA LII'A

-

coNTRÁ IANIES: O MUNTCíq\O DE SOUTO SOÁRES, Pessoa Jurldica de Direito PÚblico lnterno,
Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscito no CNPJTMF sob o n.o 13.922.554n0ü-98,
doravante denominado CONTRATANTE e o Sr. JOSE DE SOUZA LIMA, inscrito no CPF sob o no 919.877.33í
68 e RG 07.766.53091, residente e domiciliado na Travessa Eronildes Souza SanÍos, 320, Centro, Mulungu do
Mono-BA, CEP: 44.88í000.
t

com sede na

-

REPRESENIÁNIES: Reprcsenta o CONTRATANTE o Prefeito Municipal, sr. ANDRÉ LUlz SAMPAIO
CÁRDOSO, brasileiro, portador do RG n." 7460139301SSP-BÁ SSP/BÁ e CPF n." 916.397.19í04, residente e.
domicitiado na Aua Gitória Sampaio, M 47, Centro, nesta Cidade representante do CONTRATADO o SP JOSÉ
DE SOTJZA LIMA, inscrito no CPF: 919.877.33t68 e RG 07.766.530-91, residente e domiciliado na Travessa
Eronitdes Souza Sanfos, 320, Centro, Mulungu do Mono-BA, CEP: 44.88í000.
It

Itt

- DA A|)TORIZAçÁO

DA D/SPENSÁ: O presente contrato é celebrado em deconéncia do Processo

Administrativo no 0202022, que faz pafte integrante e complementar deste Contrato, como sê nele êsfivêsse
contido.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei
8.666n3, e demais normas legais pe,tinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

e lnstalaçáo de Motor Bomba em Poços Aftesiano, bem
como visita in-loco nos Povoadõs de (Laiedinho, Baniguda, Panguai, Mundo Novo, Manoel Joaquim, Lagoa
Queimada, Lagoa Funda, Pocinho, Arcênio, Cercado, Campo Fomoso, Campos de Fora, Boa Softe, Moninhos
de Baixo, Ás Lagoas, Caatinguinha e Riacho), neste Municlpio, durante o pertodo de Janeiro a Dezembro de
2022, conforme íntêresse da Secretaia Municipal de Agdcultura e Recursos Hídicos deste Municlpio.
1.1 Objetivo

a prestação de

CLÁUSULA SEG'INDA

-

serviços referente Retirada

DA OBRIGAçÁO DAS PÁRTES

2.1 Além das obrigações rêsultantes da observância da Lei 8.666R3, sáo obigações da CONTRATADA:

I

prestar

os serviços objeto deste contrato, obsevado as normas e exigências consÍanÍes na Dispensa de

Licitação no 0202022PMSSDI a ele vinculado;
It Cointunicar imediatamente e por escrito a Administraçáo Municipal, através da Fiscalizaçáo, qualquer
anormatidade veificada, inclusive de ordem funcional, pan que sejam adotadas as providências de
reg u I a riz ação necessán'as;
lÁtendei com prontidão as reclamações por paftê do recebedor dos seviços, obieto do presente contrato.
tV Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispensa de licitaçáo:
2.2 - Atém das obigações resultantes da obseNencia da Lei 8.ô6683, são obigaçÕes da CONTRATANTE

I Cumpir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

ll Noiificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as inegulaidades obsevadas no
c m imento de ste Con trato.
lll Notilicar a CONTRATADA por escito e com antecedéncia, sobre muftas, penalidades e quaisquer
u

p

débítos de sua resqonsabilidade;
tv Aplicar as sanções administntivas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.
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àLAUSULA TERCEIRA - FOR TA DE EXECUçÃO DOS SERy,çOS
3.1 A contratada executará os seryiÇos deíinidos pela contntante nos /ocals, compreendendo na prestação de
seNiços que originou no Processo de Dispensa de Licitação no 0202022PMSSD|, vinculado a este contrato.

àLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçÔES DE PAGAMENTO
1.1- Os valores globais dos serviços
proposta do licitante:

on

contntados são de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme

DESCRTçÁO

ITEIT

Retirada e

1

Bomba

de

lnstalação de Motor
6 polegada, 18-Cv

tifásico, Bombeador-Rl 1.28 estágio
com tubulaçáo de ferro galvanizado
em poço adesiano. E Motor Bomba
de 4 Polegadas 2-Cv trifásico,
Eombeador 4,B.P,S com bana de

UND

QUANT.

VLR. UNT,

VLR. TOÍAL

UND

32

400,00

12.800,00

100,00
TOTAL

16.000,00

cano P.V.C em poÇo Aftesiano.
Visita in Loco

2

UND

3.200,00

4.2, No valor pactuado estão inclusos Íodos os tibutos e, ou encatgos socra,s, Ígsunante s da operaçáo

adjudicatóia concluÍda, inclus,ve daspesa s com fretes e outros.

1.3. O pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias, a contar da efetiva atestação dos setorcs competêntes
sobre à eíecução dos se/viços a cada mês vencido, medianta apresentação da respectiva Nota Fiscal.

deverá ser emitida peta ticitante vencedora/contratada, obigatoiamentê com o
preços'
mesmo número de inscição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitaçáo e das propostas de
bem como da Nota de EmPenho;

l.l - A Nota FiscalFatura,
1.5

-

Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para coneçáo, o prczo para pagamento passará a f,uir após

a sua reapresentaçáo.
1.6. O pagamento sô será eÍetuado apÓs a comprovação pe!9 contrato de que se encontra.em dia com suas
de
oing"iauí para com o sisÍêma de ieguidade socià|, mediante apresentaçáo djs 99tti96es Negativas
de
Débitos
Negativa
pan
e
certidão
FGTS
com
o
Municipat,
e
oeiiti p"o'*^ as Fazendas Federal, Éstaduat
Trabalhistas.

5. DO PREçO
5.,

-

E DO REAJUSTE:

Os p/eÇos de veráo ser expressos em reais, Íixos e ineaiustáveis'

financeirc
Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocona o desequillbio econÔmico
"d"
Lêi
8.666n3'
da
65,
allnea
do Contrato, conforme disposto no Aft.
5.2

-

CLÁUSULA

SilTA.

DO PRAZO

pa.Íes e nos
6.1. O prazo do contrato será atâ g1/12/i2022, podendo ser pronogado mediante acordo -entre as
n
8.666193.
Lêi
ll,
da
no
a,t.24,
quanto
estabetecido
i"^oi a, Lei 8.6ôü93, obseNando o
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RECURSO ORçAN ENTÁRIO:

deconentes da execução do objeto

do

presentê contrato conerão

a caryo da

saguinte

dotaçáo otçamentáia:

UNIDADE ORçANENTÁRIA:
Secrctaia Municipal de Agicultura e Recursos Hldicos.
UNTDADE ORçAMENTÁRIA: 02.11.01
1ROJETO/ ATIVIDADE: 2072 ConseÍação e Manutenção da Rede de Abastecimento de Água

-

-

ELEMENTO DE DESPESÁ: 3390.36.00.00

-

Outros Serviços de Têrceiros P. Flsica.

FONTE:00
S

- CLÁUSULA OTTAVA

-

DAS PENALIDADES:

Nos termos do aft. 86 da Lei n. 8.666n3, fica estipulado o percentual de 0,5?6 (meio por cento) sobre o
valor inadimplido, a títuto de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do obieto deste
pregão, até o limite de 10?6 (dez Por cento) do valor empenhado.

8.,

-

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumpimento de qualquêr das
condições avençadas, a Contratada ticará suieita âs segu,nfes penalidades nos termos do ad. 87 da Lei n.
8.666R3:
I - adveftência;

ll - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
í// suspensão ténpórária de pafticipar de licitaçáo e impedimento de contratar com a Administração por
prazo não superior a 2 (dois) anos e,
'lV
- declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração P(rblica.

-

g.g. euem convocada dentro do prazo d6 validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou ap;resentar documentação faléa exigida pan o ceftame, enseiar o retardamento da exgc!?1? de seu obieto,
não'mantNer a proposta, íathar ou traudar na exacução do contrato, compodar-se de modo inidôneo ou cometer
pelo
fraude fiscal, fiàará inpedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distito Federal ou Municípios
e
das
demais
previstas
e
no
contrato
em
edital
prejutzo
multas
das
pft)zo de aie S Ginéq anos, sêm
cominações legais.

As penatidades somente pode,áo ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente aplicando-se o
iAnApA da proporcionatidade, em razão de circunstâncias tundamentados em fatos reais e comprovados,
desde que formúladas por escrito e no pnzo máximo de 5 (cinco) dias útals da data em que for oficiada a
g.1.

prêtensáo da Administração no sentido da aplicação da pena.

g.S - As muttas de que trata este capttulo, deverão ser recothidas pelas adiudicatáias em conta conente em
da
agência bancáia devidamente credênciada peto munictpio no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data
quando
cobrada
for
o
caso,
nôtificação, ou
iudicialmente.

g,6 - Ás muttas de que trcta este capÍtuto, setáo descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Ãdrini"hçao ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adiudicatáia em conta corrente em
da
agência báncáia devidamente credenciada pelo munictpio no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar
notiÍicação, ou quando for o caso, cobrado iudicialmente.

àLÁUSULA NONA. DA RESC,SÁO COilTRÁTUAL
g.1 - A rescisáo contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos t, xtl ê XVll do ai.78 da Lei Federal no 8'666n3;
CLÁUSULA DÉCITIA. DA PUBLICAçÁO
10.1. Dentro do prazo tegal, contado

de sua assinatura, o

CONTRATANTE providenciará

a publicação de

3
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