
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA i,IUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampeio, 08 Centro - Behia CEP - 46990-000
cNPJ í 3.922.55/U000í -98 - Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

CONTRATO DE FORN ECIMENTO NO 055/2O22FOR.PM SS.
Reí.: D/SPE/VSÁ DE L\C|TAÇAO N'013/2022FMSD|

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAN A PREFEIÍURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES E A EMPRESA. JOSÉ NETO
NOVAIS DE SOUZA.

NesÍa dafa, a PREFEITTJRA MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ '
Cadastro Nacionat de Pessoas Jurídicas, soô o no. 13.922.554/0001-98, localizada à Avenida José
Sampaio, 08, Centro, Souto Soares-8a, representado neste ato pelo Prefeito Municipat, o senhor. ANDRÉ
LU\Z SAMPAIO CARDOSO, poftador do RG n.' 746013930/SSP-BA, e CPF n." 916.397.19í04, residente
e domiciliado na Rua Glóia Sa
CONTRATANÍE, e do outro lado a
33.041.769/0001-07 com sede no Povoado de Moninhos de Cima, neste MunicÍpio, domvante denominado

I

NTRATADO onde a
inciso ll da Lei 8.666 de
do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

cLÁUsuLA I- DO OBJETIVO E REGIME DE ÜECUçÁO:

O presente contrato tem por objetivo a aquisição e o fomecimento pela contratada de café tonado e moldo
visando atender as necessidades das Sec/Bfaras Municipais de Sa()de, Açâo Social e demais Secretánas

desta Prefeitura.

CLÁUSULA II - DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO:

para cumprimento do que trata a CLÁUSULA l, a CONTFíATANTE pagará o CONTRATADO o valor de R$

15.000,00 (quinze mil reais), conforme planilha abaixo:

CLÁUSULA 
'II- 

DO PERIODO DE VIGENCIA:

O presentê contrato se inicia no dia 07/O2nO22 e expira-se no dia 07/05/2022, término dos seviços, Íindo

este prazo as partos não teráo nenhuma obrigação para com a outra, salvo pagamentos que Por ventura

estejam em atraso.

cLÁsuLA tv - Do cRÉDtro oRçAt ENTÁRto:

Ás despesas dec onentes da execuçãO deste Contrato COrerãO por contA das seguintes dotaçôesi

mpaio, No 47, Centro, nesta Cidade, doravante denominado
empresa. JOSÉ NETO NOVAIS DE SOltZA, inscito sob o CNPJ:

CONTRATANTE. utilizando suas prenogativas /egals, com base no aftigo 24,

21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem e acordam na celebração

VL. TOTALUND VL. UNTQUANTITEM

RS 15.000.00R$ 30,005001

Café torrado e moÍdo. Pacote

contendo 1kS. Rotulagem

contendo no mínimo as segurntes

informaçóes: Denominação do

produto, ingredientes, Prazo de

validade, peso e fabicante. Com

validade mtnima de 90 dias a

contar da data da entrega.

R$ 15.000,00

"- rurÉ Nott"'t ú 5P'/ '

^

DESCRTçÃO

TOTAL
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Unidade Orçamentáia: 02.02.01 - Secretaria Municipal de Administraçáo Geral.
Ação: 2008 - Manutençâo e Desenv. das Açóes da Sec. de Administração Geral
Classificação Econômica: 339030 - Material de consumo.
Fonte: 0

unidade Orçamentáia: 02.06.01 - Fundo Municipal de Açáo Social.
Ação 2087 - Manutenção das Ações da Sec. Municipal de Açáo Social
Classificação Econômica: 339030 - Material de consumo.
Fonte: 0

lJnidade Orçamentáia: 02.05.02 - Fundo Municipal de Sa(tde.
Ação: 2084 - Manutençâo das Açôes da Atenção Hospitalar e AmbulatoiaU Média e Alta Complexidade
Ação 2055 - Manutenção das Ações da Atenção Básica.
Classificaçáo Econômica: 339030 - Material de consumo.
Fonte: 02 - Saúde 15%
Fonte: 14

àLÁUSULA V - INCI DÊNCIAS F,SCÁ,S

Os tnôuÍos (impostos, taxaa, emolumentos, contribuiçôes ,?scais e parafiscais) que seiam devidos em

decorrência direta ou indireta do presente Contnto ou de sua execução são de responsabilidadê do
contibuinte, assim definido na Norma Tributáia.
A CONTRATANTE, quando fonte retentora descontará e recolherá, nos prazos da Lei, dos pagamentos que

eÍetuará a CONTRAÍADA, os tributos a que esteia obigada pela legislaçáo vigente.
No curso da vigência da presente avença, os produtos a serem fomecidos, bem como os encargos oiundos
da relação de trabatho, entre a CONTRATADA e seus empregados, seráo de única e exclusiva

responsabilidade da CONTRATADA, afastando integralmente qualquer obrigação, solidâria ou subsidiária,
por pafte da CONTRATANTE, na forma da legislação de regência.

CLÁUSULA VI - DA RESCISÀO:

O presente contrato será rescindido na ocoÍência das hipóteses previstas em especial nos Attigos 77 e 78,

bem como a quatquer disposrtivo da Lei n' 8.666n3 e suas posteriores alÍêraÇóes e, ainda nos segu,nÍes

casosl

s 1. - lnadimpténcia de quatquer cláusula ou condição deste contrato, por infraçáo de uma das paftes,
quando notificado por escrito pela pafte não infratora e náo atendida no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2' - Transferência das obigações aqui contratadas, parcia,b ou totalmente, a terceiros, sem a expres§a

autoização e concordância de ambas as paftes, por escito;

s 3. - por quatquer uma das paftes, através de aviso prévio por escito com antecedência mínima de 60

ís€ssenÍ4 dias;

s 4. - por atraso superior a 30 (Trinta) dias dos pagamêntos devidos pela Administraçáo conforme previsto

na Lei 8.666p3, de 21.06.93, aft. 78, inciso XV;

CLÁUSULA VII - DO REAJUSTE E ADIÍATIENTO:

O presente contrato poderá ser reajustado deste que ocona fator econômico que afete o equillbrio

ecón,mico do mesmo, sendo tal reajuste no limite do Índice inf,acionáio oficial, divulgado pelo Governo

Federal, mediante a celebraçáo de Temo Aditivo.

CLÁUSULA V'II - DAS PENALIDADES:

âÂ
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O presente contr€tto é regido pela Lei 8.666Á3 a qual as palÍes se sujeitam para resoluçáo dos casos em
que este instrumento for omisso, aplicando as penalidades previstas nos ÁrÍigos 86 a 88, da mencionada
Lei, que as paftes declaram ter pleno conhecimento do teor e ainda.
| - Adveftência escita, quando se tratar de infração leve, a iulzo da CONTRATANTE;
ll - Multa diáia equivalente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato;
/// - Suspensão temporáia de padicipação em licitação e impedimento de contratar com Administração
Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

CLAUSULA IX- DA FUNDAMENTAçÁO LEGAL:

O presente contrato tem fulcro legal no Aft. 37, lnciso lX da CF, na Lei Municipal no. 02772001 4ft.?, item
V, alÍneas'a" e 'b" e Legislaçáo Previdenciária e Fiscal, lei 8666n3 e suas alterações postenores.

Parágrafo único. Pelos seviços enumerados nos itens acima, esc/arece-se que as despesas seráo
computadas da seguinte forma: 50yo (cinqüenta) por cento dos serv,ços serão computados em pessoa/ e
50% (cinqüenta) por cento, serão computados em insuínos, no intuito de náo ser contabilizado todo o valor
dentro do limite estipulado no ar|. da Lei 101/00 de Responsabilidade Fiscal.

àLÁUSULA x - DA ALTERAçÁO DO CONTRATO:
O presente termo poderá ser alterado de comum acordo, mediante a celebraçâo de termo aditivo.

CLAUSULA XII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
O fornecimento desre contraÍo será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscito no CPF de n.o

035.303.54í97, poftador da Matricula de n.ô 571, para exercer as atibuiçôes de Gestor 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 Oficial do Municlpio.

CLÁUSULA Xil - DO FORO:
Fica eleito o Foro desta Comarca de SouÍo Soares para diimir eventuais duvidas deconentes da execução
deste contrato.

Ás partes contratantes obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumpir o prêsente

contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
teor, o representante da COYIBATAW e o CONTRATADO. iuntamente com as testemunhas, abaixo e a

tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

André Luiz José Neto Novais de Souza
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

CNPJ : 33.041.769/0001 -07
CONTRATADO

na: SSyb)làz 'zb

SouÍo Soares-8Á, 07 de Fevereiro de 2022.
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