
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne (18, PÍédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990400
CNPJ 13.922.554/@01-9E - Telefax: í075) 3339-21s0 / 2128

CoNÍRATO DE FORNECfiúENTO tf 03/UI022FOR-PÍÚSS.
REF.: DISPETVSÁ DE LICITAçÃO No 019/2022PttSSDl.

INSTRUIÚENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAIÚ
E'VrRE S' O MUNICIPIO DE SOUTO SOÁRES E Á
EHPRESA RENATO LOPES DA SILVA.

I - CONTRATANTES: O MllNlCiPlO DE SOIITO SOÁRE§ Pessoa Juridica de Direito Público lntemo,
@m sede na Av. José Sampaio, no 08, Pt io, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 13.922.554/0001-98,
doravante denominado CONTRATANTE a a empresa RENATO LOPES DA SILVA, insdita no CNPJ sob no
41.594.538/0001-59, com na Rua Portugal,2221, baiÍo Vicente Ferein, Capim Grosú/BA, CEP: /U.965-000,
CONTRATADA.

ll - REPRESEIVrÁNrES: Representa o CONTRATANTE o Prefeito Municipat, senhor ANDRÉ Llttz
SAITPAIO CÁRDOSq brasileiro, podador do RG n" 74601393USSP-&4 SSP/BA e CPF n" 916.397.19544,
residente e domiciliacto na Rua Glóia Sampaio, ff 47, Centro, nesta CidadF- e Repre*ntante da
CONTRATADA o Sr. Rerab Lopes da Sllva, inscrrto no CPF no 028.N1 .1 35-02 e Rc 1 1 693621 50 SSP - &q.

lll - DA AIJTORIZAçÀO DA D,SPE/VSA: O presente Contato é celebrado em deconência do Processo
Administrativo n' 019/2022, que faz pade integnnte e complementar deste C,onúato, @mo se nele estllesse
contido.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é twido pelas cláusulas e cond'rFes írele cuntidas, pela Lei
8.66fl94 e demais nomas legais peftinentes.

aúUSULA PRi,TEIRA. Do oBJETo

1.1 Objetiw deste @ntnto é a @ntratação de empresa especializada no fomecimento de Troféus e Medathas
que serão utilizados na premiação de evento espdtivo, organizado e executado pela Associaçáo
Quilombola do DistrÍto de Segredo, por intemédio do Depadamento de EsporÍes, confotme solicitaçáo da
se c reta i a re q u i s ita nte.

cLÁusuLA sEcuNDA - DA oBR cAçÁo DAs pÁRrEs

2.1 Além das obigaç&s reslrftantes da obseMância da Lei 8.666n3, são obigaçÕes da CONTRATADA:

I Comunicar in ediatamente e pr esc,ito a AdministraçÃo Municipal, através da Fisâlizaçáo, qualquer
anoímalidade verificada, inclusive de otdem funcional, para que sejam adotadas as providências de
reg u I a i z a çá o n e@ssá i a s ;
ll Atender @m Wntidão as reclama@es pr paúe do recebedor dos produtos, objeto do $esente contrato.
Itl Mantet todas as @ndiÉes de habilitaçáo exigidas na dispensa de licitaçÂo:

2.2 - Além das obrigações resultantes da obs.lNánda da Lei 8.666f,3, sáo obrigações da CONTRATANTE

I Cumpir todos os comrymissos financeiros assumrdos ctm a CONTRATADA:
ll Notificar, formal e tempestivamente, a CONTP.ATADA soôÍe as inegularidades observadas no
cu m pi me nto deste Corrtrato.
lll Notificar a CONTRATADA por escito e com antecedência, sobre muttas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidacle;
N Aplicar as sançôes administntivas contraludis pedinentes, em caso de inadimplemento.

CLAUSULA TERCEIRA - FIOR A DE üECUçÁO OOS SERWçOS
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3.1 A contratada fomecerá os píoduÍos definidos pela contratante, compreendendo no fomecimento que
originou o PÍocesso de Dispensa de Licitaçáo n" U9aq2ZPMSSD|, nos termos @nstantes, vinculado a este
contrato.

3.2 Os produtos, objeto deste contrato, deveÉo sor fomecidos de acodo @m as necossrrades de @nsumo do
Contratante a partir do dia 07/Un022.

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CON,,//çôES DE PAGATENTO

1.1 . O valor global da PrcstaçÁo de Servip ora contratado é de R$ 1.350,(N (Um mil e tre.zêntos e clnquenta
rcais), confome danilha abaixo:

1.2. No valor pactuado esráo ll]c/usos Íodos os tributos e, ou encargos soc,ars res{.r/ÍarÍes da operaçÁo
adjudicatória concluída, inclusive despesas com freÍes e odros.

1.3 A retirada dos produÍos será atavés de Autorização de Fomecimento emitida pelo setor responsável da
Prefeitun. Caso a contratada tomecer os produtos sem a devida autorização de abastecimento, o Municipio
não sê rcsponsabilizará pelo pagamento destes prcdutos.

1.1 - A Nota FiscauFatura, devêrá *r emitida pela licitante vencedora/contrctada, obrigatoiamente @m o
mesmo número de inscriçáo no CNPJ arysÉ,ntado nos documentos de habilitação e das p/oposÍas de preços,
bem como da Nota de Empenho;

1.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscamatura para coneçeo, o pÉtzo pdía paganrento passará a fluh após
a sua reapresentaçâo.

1.6. O pagamento sô *rá efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas
obigações para com o sr§Íema de Wuidade social, mediante arysentação das Ce,tidôes Negativas de
Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municípal, para com o FGTS e Ceúidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.

5 . DO PREçO E DO REAJUSTE:

5.1 - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade cr,m o edital, fixo e ineajustável.

5.2 - Fica rcssalvada a possibilidade de alteraçáo dos preços, caso o@Ítd o desequilíbrio ecÃnômico f inanceiro
do Contrato, conÍome disposto no Art. 65, alinea "d'da Lei 8.66ü93.

CLÁUSULA SÜTA. DO PRAZO

6.1. O pnzo do @ntrcto será até 311O3n022, podendo ser pmnogado mediante acordo entre as parles e nos
termos da Lei 8.66ü93, obseruando o quanto estabelecido no art. 24, lV, da Lei no 8.666/93.
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ITEM DES C R t çÁOlE S P ECt Ft CAçÃO QUANT UND VL. TOTAL

01 Troféus em MDF em fomato rctanguhr

medindo 25x1scm.

CJ R$ 25,00 R$ 375,00

02 Medalhas em PVC medindo 8x8 com f,ta

estampada, persnalizada confome

solicitaçáo.

75 PC R$ 13,00 R$ 975,00

ÍOTAL R$ 1.350,U)

VL. UNT



§%
ctÁusute sÉnue - necunso oaçauextÁato:

7.r. Ás despesas deconentes da execuçáo do objero do presente @ntato coÍerão a cargo da *guinte
dotaçáo orçamentáia:

Unidade OrçamenÉna: 02.07.01 - Secretaria Municipal de EspoÍte e Lazer.
Projetol Atividade: 2051 - ManúençÀo das Ações de ln@ntivo e Apoio ao Espode, Lazer e Qualidada de vida
Elêmenlo de Despesa: 3390.30.00.00 - Mateial de Consumo.
Fonte: 00

8. CLÁUSULA OT|AVA. DAS PENAUDADES:
8., - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666t93, fica estipulado o per@ntual de 0,5% (melo por cúto) $bre o
valor inadimplido, a tltulo de multa de mora, por dia de at aso injustifrcado no fomecinanto do objelo deste
pregão, até o limite de 1(P/o (dez por cqrÍo) do valor empenhado.

8,2. Em caso de inexecução total ou parcbl do pactudo, em Êzão do descumpimento de qualquer das
condições avençadas, a contratada frcará sujeita ás seguinres penalidades nos termos do aft. 87 da Lei n.
8.66ü93:

8.3. Quem convocada dênto do pnzo de validade da sua p@,Ú,sta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentaçáo falsa exigida para o ceftame, ensejar o Íetadamento da execuçâo de seu objeto,
não mantivet a proposta, falhar ou fraudar na execução do @ntrato, compodar-se de modo inidôneo ou cometer
Íraude fiscal, ficará impadida de licitar e contratar com a Uniào, EsÍados, DisÍíúo Federal ou Municipios pelo
prazo de até 5 (clnco) anos, sem prejuízo das multas Wvistas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.

8.1. As penalidades somenúê pdeÉo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competentê aplicando-* o
Pdncípio da Proporcionalidade, em razáo de circunslâncias fundamentados em fatos reais e camprovados,
desde que fomuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for ofrciada a
pretensão da Administaçáo no sentido da aplicaçáo da pena.

8.5 - As multas de que trata este capitulo, deverão ser re@lhidas pelas adjudicatárias em conta coÍente em
agéncia bancáia devidamente credenciada pelo municípb no prazo máxirno de 05 (cinca) a contar da data da
notiíicação, dt quaúo for o caso, @brada judicialmente.

8.6 - As multas de que trata este capitulo, seáo des@ntadas do pagamento eventualmente devido pela
Administraçáo ou na imryssibilidade de ser feito o desconto, re@lhida pela adjudicatária em conta coÍente em
agência bancária dêvrlamente credenciada pelo município no pÉrzo máximo de A5 (cinco) dias a contar da
notificaçáo, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA i'O'VÁ - DÁ RESC'SÁ O CONTRAÍUAL

9.1 - A rescisâo conbatual poderá ser deteminada W ato unilateral e escrito da Administ,.8,çáo, nos casos
enumendds nos incisos l, Xll e XVll do att.78 da Lei Federal no 8.666n3:

cLÁusuLA DÉcttA - DA PUBLtcAçÁo

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua ass,'harura, o CONTRATANTE providenciaé a publicaçáo de
resumo deste Contrato na imprensa oticial do município.
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I - adveftência:
ll - mutta de 1@/o (dez por cento) do valor do contrato,
,r/ - suspensáo temporáia de participar de ficrtaçáo e impedimento de @ntratar @m a Administnçâo por
prazo não superior a 2 (dois) anos e,
lV - declanÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra,ção Pública.
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aLÁUSULA DÉ0IITA PRI EIRA. DA V,GÊNCIA

11.1. O presente do Contrato villonrá do dia 07/Un022 a 31/Uf2022.

CLAUSULA DÉCHA SEGUNDA - DA FISCAUZAçÀO DO CONTRATO

12.1. O fomecimento desÍe contrato será fiscalizado pelo servidor Rodigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de
n.o 035.303.545-97, pottador da Maticula de n.o 571, para exercer as aÍnibur'Ções de GêsÍor de Contratos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de
2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário OÍicial do Municipb.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro desta Comarca pan dirimir questões oiundas desÍe ConÍrato

E por estarem de acordo, lavrou-* o prêsente termo, em 03 (trs) vias de igual teor e torma, as quais foram
lida e assinadas oelas oades contratantes. na oresenca de duas testemunhas.
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ANDR LUIZ SA lo
Prefeito Municipal
Contratante

Testemunhas

RENATO LOPES DA VA
CNPJ: 41.594.
Contratada
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