
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46,990-000
CN PJ 13.922. 554/0001-98 - Telefax: lO7 Sl 3339-2150 I 2128

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE SOUÍO SOÁRES E O SR
RENATO RODRIGUES DE SOUZA.

I - CONTRATANTES: O ,lUNlCÍPlO DE SOUTO SOÁRES, Pessoa JurÍdica de Direito Púbtico tnterno,
com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 13.922.554/0001-98,
doravante denominado CONTRATANTE e o Sr RENATO RODRIGUES DE SOUZA, inscito no CPF sob o n"
039.209.70*27 e cédula de ldentidade/Rc sob no 52.673.897-2 SSP-SP, resldenfe e domiciliado na Rua Glóia
Sampaio, 250, Centro SouÍo Soares-BÁ, CEP 46.990-000.

ll - REPRESENIÁNIES: Representa o CONTRATANTE o Prefeito Municipal, senhor ANDRÉ Llttz
SAiIPAIO CARDOSO, brasileiro, portador do RG n.' 746013930/SSP-BA SSPzBA e CPF n." 916.397.19í04,
residente e domiciliado na Rua Glóia Sampaio, ff 47, Centro, nesta Cidade.

lll - DA AUTORIZAçÁO DA D/SPENSAi O presente Contrato é celebrado em decoÍência do Processo
Administrativo no 028f2022, que faz pafte integrante e complementar deste Contrato, como se nele esÍrvesse
contido.

2.1 Além das obrigações resultantes da obseruância da Lei 8.666E3 são obigações da CONTRATADA

I Comunicar imediatamente e por escito a Administração Municipal, através da Fiscalizaçáo, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
reg u I a riz açã o necessánas;
ll Atender com prontidáo as reclamações por pafte do recebedor dos produtos, objeto do presente contrato.
lll Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispênsa de licitaçáo:

2.2 - Além das obigações resultantes da observância da Lei 8.666n3, são obigações da CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos ,?nanceiros assumidos com a CONTRATADA;
ll Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as inegularidades obseNadas no
cumpimento deste Contrato.
I Notiticar a CONTRATADA por eacito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua respoBabilidade;
lV Aplicar as sançÕes administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.

CLAUSULA TERCEIRA. FORMA DE EXECUçAO DOS SERY'ÇOS

3.1 A contratada fornecerá os produtos definidos pela contratante, compreendendo no tornecimento que
oiginou o Processo de Dispensa de Licitação no 028.2022PMSSDI, nos termos constantes, vinculado a este
contrato.
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âaNTRATO DE PRESÍAçAO DE SERV'çO No 042/2022PS-PilrSS.
REF.: D/SPEíVSÁ DE LIC|TAçAO N' 028/2022PMSSD,.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei
8.666/93, e demais normas legais peiinentes.

CLÁUSULA PRI,TEIRA . Do OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objetivo a confecção de Blocos de Cimento para uso da Secretaia Municipal
de Obras, Serviços e Uhanismo, deste Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAçÁO DÁS PÁRTES
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CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIÇOES DE PAGAMENTO

1,1. O valor global do Fornecimento ora contratado é de R$ 17.380,00 (dezessete mil, trezentos e oitante
reais). conforme planilha abaixo:

ITEM DESCRTçÃO UNID. QUANT. VALOR VL. TOÍAL

01 Blocos de Cimento 12 cm Und 4.700 R$ 1,40 R$ 6.580,00

02 Blocos de Cimento 15 cm Und 7.200 R$ 1,50 R$ 10.800,00

R$ 17.380,00

1,2. No valor pactuado êsfáo r,nclusos Íodos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação
adjudicatória concluÍda, inclusive despesas com fretes e outros.

1.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da eíetiva atestação dos sefores competentes
sobre a execuçáo dos sê/'viços a cada mês vencido, mediante apresentaçáo da respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota FiscalFatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obigatoiamente com o
mesmo n(rmero de inscição no CNPJ apresêntado nos documentos de habilitaçào e das propostas de preços,
bem como da Nota de Empenho.

1.5 - Em caso de devolução da Nota FiscauFatura para cofieção, o prczo para pagamento passará a fluir após
a sua reapresentação.

1.6. O pagamento só será efêtuado após a comprovaçáo pelo contrato de que se encontra em dia com suas
obrigações para com o s,stema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de
Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para com o FGIS ê Ceftidáo Negativa de Débitos
Trabalhistas.

5 - DO PREçO E DO REAJUSTE:

5., - Os preÇos deverão ser expressos em reais e de conformidade com o edital, fixo e ineajustável

5,2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocoÍa o desêquilÍbrio económico financeiro
do Contrato, conforme disposto no Aft. 65, allnea "d" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA. DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 31n 2/2022, podendo ser pronogado mediante acordo entre as parles e nos
termos da Lei 8.666n3, obseNando o quanto estabelecido no aft. 24, lV, da Lei no 8.666/93.

àLÁUSULA 9ÉTIMA - REcURso aRçAMENTÁRIo:

7.í. Ás despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato coÍerão a cargo da seguintê
dotaçáo orçamentária:

UNIDADE ORçAMENTARIA: 02.08.01 - Secretaria Municipal de Oôras, Serviços ê lJtbanismo.
PROJETO/ ATIVIDADE: 2022 - Manutenção das AçÕes de Oôras e Servlços.
ELEMENTO DE DESPESÁ: 3390.36 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Flsica.
FONTE: 0
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8. CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:

TOTAL



@

I - advertência:
ll - multa de 109Á (dez por cento) do valor do contrato,
Itl - suspensáo temporáia de pafticipar de licitaçáo e impedimento de contratar com a Administraçáo por
prazo náo supeior a 2 (dols) anos e,
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8,3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de êntregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o ce,7ame, ensejar o retardamento da execução de seu obieto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscat, ficará impedida de licitar e contratar com a Uniáo, Estados, Distrito Federal ou MunicÍpios pelo
prazo de até 5 (cinco) aaos, se/n prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.

8.4. As penalidades somenlê poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente aplicando-se o
Princlpio da Proporcionalidade, em razáo de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados,
desde que formutadas por êscito e no pft,zo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a
pretensáo da Administraçáo no sentido da aplicaçâo da pena.

8.5 - Ás mulfas de que trata este capítulo, deveráo ser recolhida.s pêlas adiudicatárias em conta corrente em

agência bancáia devidamente credenciada pelo municlpio no prírzo máximo de 05 (cinco) a contar da data da

notificação, ou quando for o caso, cobrada iudicialmente.

8.6 - Ás multas de que trata este capítuto, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela

Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adiudicatáia em conta corrente em

agéneia bàncáia devidamente credenciada pelo municlpio no prazo máximo de 05 (cina) dias a contar da

notificação, ou guando for o caso, cobrado iudicialmente.

CLÁUSULA NONA- DA RESC'SÁO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratual poderá ser deteminada por ato unilateral e escrito da Adninistraçáo, nos casos

enumerados nos incisos l, Xll e XVll do aft. 78 da Lei Federal no 8.666R3;

CLAUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAçÃO

10.1. Dentro do prazo tegat, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicaçáo de

resumo deste Contrato na imprcnsa oficial do municlpio.

CLÁUSULA DÉCITIA PRI,IIEIRA . DA VIGÊNCIA

11.1. O presente contrato vigorará do dia 21nl2022 a 31n2/2022.

âLÁUSULA DÉCIT,A SEGUNDA- DA FISCALIZAçAO DO CONTRATO:

O fornecimento deste contrato será fiscalízado pelo seNidor Rodigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o

035.303.54*97, poftador da Maticula de n.o 571, para exercer as atibuiçÕeE d9 Gest?r de contratos
Administrativos dio Poder Executivo Municipal, contotme Decreto Municipal de n.'172, de 26 de agosto de

2021 , publicado em 26 de agosto de 2021 no Diáio Oficial do Município.
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8.í - /vos termos do aft. 86 da Lei n. 8.666193, tica estipulado o percentual de 0,59á (meio por cento) sobre o
valor inadimplido, a tttulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado no tomecimento do objeto deste
pregão, até o limite de 1ori (dez por cento) do valor empenhado.

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das
condiçôes avençadas, a contratada ficará sujeita âs sêgu,ntes penalidades nos termos do ai. 87 da Lei n.

8.666n3:
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO FORO

2.1. Fica eleito o Foro desta Comarca para diimir questões orurdas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente temo, em 03 (trés) vias de igual teor e foma, as quais foram
lida e assinadas pelas paftes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Soufo Soares-8Á, 21 de Janeiro de 2022.

M" 6dw
LUIZ

Preíeito Municipal
Contratante

Testemunhas:

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (0751 3339-2150 / 2128

RENA
CPF: 039.209.70í27
CONTRATADO

)q zzç ,+as., )-.a)
o

4


