ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nc 08, Prédlo, Centro, Souto Soâíes - Bahia, CEP 46.990-0d)
CNPJ 13.922.SS4/ü)01-98 - Telefax: {O751 3339-2150 / 2128

CONTRATO DE FORN ECITTENIO NO 065/2O22FOR.PMSS.
Reí.: DISPEIVSÁ DE LlCtÍAÇÁO N. 050a)22PMSSDI

,NSTRUIIENTO CONTRATUAL

QUE
CELEBRA'T ENTRE SI O TIUNICIPIO DE SOUTO
SOÁRES E A ENPRESA LOJAS DUCAL LTDA

ttE.

l- CONIRAIANIES: O MllNtCíPtO DE SOUIO SOÁRES, Pessa Juridica de Direito Púbtico
lntemo, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJNF sob o n.o
13.922.554/0001-98, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa LOJAS DUCAL LTDA
llE, inscrita no CNPJ sob no 1 1 .269.082J@01-9O, com sede à Av. Adolfo ltbitinho, 318, lrecê-Ba.
-

REPRESENIÁNIES.'Rep/esenta o CONTFr/.TANTE o Prefeito Municipat, Sr. ANDRÉ LUIZ
SAlttPAlO CARDOSO, brasileiro, portador do RG n." 746013930/SSP-BA SSP/BA e CPF n."
916.397.19í04, resfulente e duniciliado na Rua Glória Sampaio, No 47, Centro, nesta Cidade e

tl

repre se ntante da

C ON T

RATAD A.

-

DA AUTORIZAÇÃO DÁ DTSPENSÁ: O presente Contrato e celebrado em deconência do
Processo Administrativo no 050/2022PMSSDI, que faz parte integrante e complementar deste

lll

Contrato, cotno se nele estMesse cont do.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contnto é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei 8.66ü93, e demais normas legais pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

a aquisição de Motor pan bomba suômersa 5.5, para manutenção do stistema de
abastecimento de água da Comunidade de Lagoa Funda, coníorme necessdades da Secretaria
Municipal de Agicultura e Recursos Hidicos, deste Município.

1.1 Objetivo

CLÁUSULA SEGUNDA- DA OBRIGAçÁO DAS PÁRIES

2.1 Alem das obrigações

resultantes

da observância da Lei 8.666/93, são obigações

da

CONTRATADA:

I

Prestar os serviços objeto deste contruto, obseNado as noímas e exigências constantes na
Dr.spensa de Licitação no 050/2022PMSSD| a ele vinculado;
ll Comunicar inediatamente e
escrito a Administração Municipal, através da Fiscalizaçáo,
qualquer anormalidade verifrcada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providências de regularizaç ão necessánas,'
lll Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos servrios, objeto do presente
contrato.
N Manter todas as condições de habilitação exilidas na dispensa de licitação:

pr

2.2

-

Alem das obigações resu/ÍanÍes da obseruância da Lei 8.66&93, sào obrigações

da

CONTRATANTE
I Cumpir todos os compromissos financeiros assumriCos com a CONTRATADA;
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í

ll

Notificar, formal e tempestivaÍrente, a CONTRATADA sobre as írregularidades observadas no
nto de ste C ontrato.
lll Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidade s e
quaisquer débitos de sua respon sabilidade;
M Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimdemento.
c u mprime

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUÇÃODOS SERWçOS

3.1 A contratada fomecerá os proddos definidos pela contratante nos /oca,b, compreendendo no
fomecimento que oiginou no Processo de Dr:spensa de Licitação no 0fl2022PMSSDl, vinculado a
este contrato.

cLÁusuLA QL,ARTA - DO VALAR E CONDTçÕES DE PAGATúEIfiÍO

11. O valor global do fornecimento é de R$ 1.546,52 (um mil, quinhentos e quarenta e seis rears e
cinquenta e dois centavos), sendo o valor, relativo aos rtens constantes da proposta do licitante,
conforme planilha abaixo:

ITEM

DEscR/,çÁo

01

MOTOR OM4NT 5.5HP" 38OV TRIF EBARA

VL. UNT.

VL. TOTAL

R$ 1.546,52

R$ 1.546,52

UND QUANT.
UND

01

TOTAL

R$ 1.516,52

1.2. No valor pactuado esÍão rnclusos Íodos os tributos e, ou encargos sociais,

resu/Ía ntes da

operação adjudicatóia concluída, inclusive despesas coÍn freÍes e ouÍros.

13. O pagamento será efetuado em até 30 (trintQ dias, a contar da efetiva atestação dos seÍores
competentes sobre a execução dos seruços a cada mês vencido, mediante apreserúação da
res pectiv a Nota Fiscal.

1.1 - A Nota FiscaEatura, deverá ser emitkia pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente
com o mesÍn número de inscrição no CNPJ apresentado rtos documentos de habilitação e das
proposÍas de preços, bem como da Nota de Emrynto;
1.5 - Em caso de devolução da Nota FiscaWatura
fluir apos a sua reaprcsentação.

Wa coÍeção,

o prazo para pagamento passará a

1.6. O pagamenÍo só será efetuado aús a comüovação pelo cqttrato de que se encontra em dia
com suas obrigações para com o sistema de seguidade seial, mediante apresentação das Cerlldões
NegaÍivas de Débito para com as Fazendas Fedenl, Estadual e Municipal, para com o FGIS e
Ceúidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
5-

Do PREçO

E

DO REAJUSTE:

- Os preços deverão ser expressos em reals, fxos e ineajustáveis.
5.2 - Fica ressalvada a possibilidade & afteração dos preças, caso ocona o desequilibrio econômico
5.í

financeiro do Contrato, conforme disposto no Aft. 65, alínea "d" da Lei 8.66&93.
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CLÁU S U LA SEXTA - DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 3U01n02! pdendo ser pronogado mediante acordo entre as
paftes e nos termas da Lei 8.66il93, obseruando o quanto estabelecido no aft. 24, ll, da Lei no
8.666t93.

cLÁusuLA sÉttuA - REcuRso oRçAMENTfiIO:
7.r. As

despes

as deconentes da execuçáo do objeto do

presente contrato conerão a cargo da

s€g,uinte dotaç ão orc ame ntáia :

UNIDADEORçAltENTy'ntA:
lJnidade Orçamentáia: 02.11.01 - Secretaia Municipal de Agicuftura e Recursos Hídicos.
Profutd Atividada: 2072 Conseruação e Manutenção da Rede de abastecinpnto de Agua
Elemento de Despesa.' 3390.30.00.00 - Mateial de Consurno.
Fonte: 00

-

8.

CLÁUSULA O'TAVA. DAS PENALIDA,DÊS:

fica estipulado o percentual de 0,5oÁ (meio por cento)
sobre o valor inadindido, a tÍtulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do
objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez Wr ento) do valor empenhado.

8.í

- Nos termos do aft. 86 da Lei n. 8.66il93,

8.2. Em caso de inexecuçâo total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer
das condrÇóes avençadas, a contrctada frcaá sujeita às segulnÍes penalidades nos ÍerÍnos do art- 87
da Lei n.8.66ü93:
I - advertência;
ll - multa de 1úÁ (du por canto) do vabr do corírato,

suspensão temporária de pafticipar de licitação
Administ?,çáo por p,azo náo superior a 2 (dots) anos e,

///

-

e

impdirnento de contratar com a

tV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração PÚAica.

8.3. Quem convocada dentro do gazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pan o ceftame, enseiar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a propa,sta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedkJa de licitar e contratar com a
união, Estados, Distrito Federal ou Municipios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem preiuízo das
mulÍas prevrsÍas em edital e no contrato e das demais cominaç&s legais.

8.1. As penalidades somenÍe pderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente
af,icando-se o Pincipio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatas
reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no Wzo máximo de 5 (cinco) dias úteis
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no senüdo da aplicação da pena.
8.5 - Ás multas de que trata este capítulo, deveráo ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
(cinco) a contar da data da notiftcação, ou quando fot o.caso, cobrada iudicialmente.
8.6 - Ás muftas de que trata este capitulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido
peta Administraçáo ou na impossiülidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudic atáia em
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