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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. .losé Sampalo, ne 08, lc andar, Centro, Souto soâÍes - Bâhia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Íêlefax: (07513339-2150 I 2L28

coNTRATo DE pREsrAçÃo DE sERvtço No 126/2022Ps-PMss.

Ref.: D/SPE/VSA DE LICITAçÁO No 086/2022PMSSD|

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
EIVTRE S' A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOÁRES E O SR. ADALTO LOPES SA'ITOS.

tV - FUNDAMENTO LEâAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei

8.666/93, e demais normas legais pettinentes.

cLÁusuLA PRIMEIRA - Do oBJETo

1.1 O presente contrato tem por objetivo contratação de empresa especializada para fornecimento e
instalaçáo de pegas em granito preto São Gabiel, para atender a Secretaria Municipal de Obras,

Servçós e lJrbanismo e a Secretáia Municipal de Educaçáo, de inÍgresse de suas respectivas
secretarias, conforme descitas abaixo:

àLAU9UA SEGUNDA- DA OBRIGAçÁO DÁS PÁRIES

2.1 Além das obrigaçÕes resultantes da obseruância da Lei 8.ô66t93, são obigaçÕes da çoNTRATADA:

I prestar os serylÇos objeto deste contrato, obseNado as normas e exigências, Olspênsa de Licitação no

0862.022PMSSDI a ele vinculado;
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ITEM DESCRI o QUANT. VL. UNIT VALOR TOTAL
I Fornecimento e instalação de lavatório, em

granito preto São Gabriel. (Conforme
demonstrativo nas últimas páginas )

I R§ 1.800.00 Rs L800.00

a Fornecimento e instalação de lavatório, central
em granito preto São Gabriel. (Conforme
demonstrativo nas últimas tnas

l RS l.800,00 RS r .800.00

l Fornecimento e instalação de pingadeiras (160
x22cm

RS r 80.00 R$ 7.020,00

.1 Fornecimento e instalação de soleiras (80 x 20 43 RS 90,00 R$ 3.870,00

Fornecimento e instalação de testeiras (180 x
20 cm

l4 RS 200.00 RS 2.800,00

R$ 17.290,00

l- coA/IRÁ IANIES: O túUNtCÍPtO DE SOUTO SOÁRES, Pessoa JurÍdica de Direito PÚblico lntemo,
com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJ/MF soô o n.o 13.922.554/0001-98,
doravante denominado CONTRATANTE e o Sr. ADALTO LOPES SÁ/VIOS, inscrito no CPF sob no

351.001.918-05 e poftador da cédula de identidade sob no 11.527.804-41 SSP-BA, residente e domiciliado no
Povoado de Pau Ferro, neste Município, denominado CONTRATADO.

- REzRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE o Prefeito Municipat, Sr. ANDRÉ LIJLZ SAMPAIO
CÁRDOSq brasileiro, poftador do Rc n' 746013930 SSP-BA e CPF n' 916.397.19+04, residente e
domiciliado na Rua Gtória Sampaio, No 47, Centro, nesta Cidade.

t - DA AUTOR\ZAçÁO DA D/SPENSÁ: O presente Contrato é celebrado em decorrência do Processo de
Dispensa de Licitação no 086/2022PtlSSDl, que faz pafte integrante e complementar deste Contrato, como se
nele estivesse contido.
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Av. José Sempaio, ne 08, le ânder, Cêntro, Souto Soares - Behle, CEP 46.990-000
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It Comunicar imediatamente e por escríto a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
reg u I a riz açáo n e cessár,ãs;
llt Atender com prontidáo as reclamações por paÍte do recebedor dos serviços, objeto do presente contrato.
lV Manter todas as condições de habilitaçáo exigidas na dispensa de licitação:
2.2 - Além das obrigaçôes resultantes da oôseNância da Lei 8.666/93, são obigações da CONTRATANTE

I Cumpir todos os compromr'ssos fn anceiros assumidos com a CONTRATADA;
ll Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as inegularidades obseruadas no
cumpimento destê Contrato.
lll Notificar a CONTRATADA por escito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade:
tV Aplicar as sançôes administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.

CLAUSULA TERCEIRA. FORTTA DE EXECUçÃO DO FORNECIMENTO

3,1 O contratado executará os seryiÇos, mediante recebimento de ordem de compra emitida pela Secretaia de
Sa(tde, deste Município.

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçÓES DE PAGAMENÍO

4.1. O vator global de R$ 17.290,00 (Dezessete mil, duzentos e noventa reais), confome orçamento anexo.

1.2. No valor pactuado esÍão r,hclusos fodos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação
adjudicatóia conclulda, ínclusive despesas com tretes e outros.

1.9. O pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias, a contar da efetiva atestaçáo dos seÍores competentes
sobre a execução dos servÇos a cada mês vencido, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

1.1 - A Nota FiscalFatura deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obigatoiamente com o
mesmo n(tmero dê insciçáo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitaçáo e das propostas de preços,

bem como da Nota de Empenho:

1.5 - Em caso de devolução da Nota FiscalEatura para coneção, o prazo para pagamento passará a fluir após
a sua reapresentação.

5. DO PREÇO E DO REAJUSTE:

5.1 - Os preços deverão ser expressos em rcais e de conformidade fixo e ineaiustável.

5.2 - Fica ressatvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocoÍa o desequiltbio econômico financeiro

do Contrato, conforme disposto no AÍÍ. 65, alÍnea "d" da Lei 8.666/93

CIÁUSULA SEXTA. DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 31/12/2022, podendo ser pronogado mediante acordo entre as parres e nos

termos da Lei 8.666/93.

àLÁU1ULA SÉTITIA - RECURSO ORçANENTÁRIO:

Z.r. Ás despesa s deconentes da execuçáo do objeto do prêsente contrato coneráo a cargo da seguinte

dotação orçamentária:

2



t ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. .,osé sampaio, ne 08, le andar, Centro, souto soares - Bahla, CEP 45.990-000
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lJnidade Orçamentária: 02.02.01 - Secretaia Municipal de Administração Geral.

Projeto/Atividade: 2008 - Manutenção e desenvolvimento das ações da sec. de Administração Geral
Elemento de Despesai 3390.36 - Outros Serviços de ferceiros - Pessoa FÍsica.
Fonte: 00

I - adveúência;
ll - multa de 10y. (dez pot cento) do valor do contrato'
/// - suspensão temporáia de paÍticipar de licitaçáo e impôdimento de contratar com a Administração por

prazo não superior a 2 (dois) anos e,
lV - declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública'

8.3. euem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, náo celebrar o contrato, dêixar de entregar

ou aplresentar documentação falia exigida pan o certame, enseiar o retardamento da ex9cy919 de seu obieto,

não mantiver a proposta, iathar ou fraudar na êxecuçáo do contrato, compoftar-se de modo inid1neo ou cometer

fraude fiscal, frcarà impedida de licitar e contratar com a Uniáo, Estados, Dlstnfo Fêderal ou Municlpios pelo

prazo de aie S Ginio) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominaçôes legais.

g.4. As penalidade.s somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoidade _competente aplicando-se o

irincpn da proporcionatidade, em razáo de circunstâncias fundamêntados em fatos reais e comprovados,

desdé que formuladas por escríto e no prE zo máximo de 5 (cinco) dias útels da data em que for oficiada a

pretensáo da Administração no sentido da aplicação da pena.

g.S - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adiudicatáias em conta corrente em

agência bancária devidamente credenciada pelo munictpio no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da

notificação, ou quando for o caso, cobrada iudicialmente.

g.6 - Ás multas de que trata este capttulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela

Ããministraçáo ou na impossibilidade de sor feito o desconto, recolhida pela adiudicatária .em .conta conênte em

agência bàncária devidamente credenciada pelo munictpio no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da

notificação, ou quando tor o caso, cobrado iudicialmente-

CLÁUSULA NONA. DA RESC'S/qO CO'VTRATUAL

g.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos

enumerados nos incisos t, Xlt e XVtl do aft. 78 da Lei Federal no 8 666n3:

àLÁUSULA DÉCIMA. DA PUBL,CAçÃO

10.1. Dentro do prazo tegal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de
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Unidade Orçamentáia: 02.04.02 - Fundo Municipal de Educação.
Projeto/Atividade: 2067 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental
Projeto/Atividade: 2062 - Manutençáo das Ações do Fundo Municipal de Educaçáo.
Etemento de Despesa: 3390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.
Fonte: 01 - Educação 25oÁ

8. CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:

8.í - /Vos termos do aft. 86 da Lei n. 8.666n3, fica estipulado o percentual de 0,5yo (meio por cento) sobre o

vator inadimptido, a tÍtulo de mutta de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do obieto deste
pregão, até o limite de 10/o (dez por cento) do valor empenhado.

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razáo do descumprimento de qualquer das

condições avençadas, a éontratada ficará sujeita âs segu,ntes penalidades nos fernos do aft- 87 da Lei n.

8.666n3:
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resumo deste Contrato na imprensa oticial do municlpio.

1LÁUSULA DÉCITTA PRITIE,R,A. DA VIGÊNCIA

11.1 . O presente Contrato vigorará do dia 13/06/2022 a 31/12n022.

âLÁUSULA DÉCIMA SEGU/VDÁ - DA FISCALIZAçÁO DO CONTR,ATO:

A prestação de seruiços deste contrato será fiscalizada pelo seNidor Rodrigo Vieira Andrade, inscito no CPF

de n.o O3S.3O3.S4rd7, poftador da Maticula de n.o 571, para exercer as atribuiçÕes de Gestor de Contratos

Administrativos do Poder Executívo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de

2021 , publicado em 26 de Agosto de 2021 no Diârio Oficial do MunicÍpio.

CLAUSI)LA DÉCIMA TERCEIRA. DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir questÕes oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (ttés) vias de igual teor e forma, as quais toram

tida e assinadas pelas paúes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Souúo Soares-8Á, 13 de Junho de 2022'

,qA Cfr I
DR LUIZ

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Testemunhas:

MPA cÁRDOSO ADAL LOPES SÁ/VrOS
CPF: 351.001.918-05
CONTRAÍADO
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terça-feira, 14 de juntro de 2022 | Aro VII - Edição n'00879 | Caderno I

Proceseo de Dl6psnsâ de Llcltação no 086,2022PMSSD|
Contratants: Prefeitura Municipal de Souto Soares - Estado da Bahia'
Objqtgr Cont'atação de empresa espocializada para Íomecimento e in§tâlação de peç€s em granito

preio Sáo Gabnei para atender a Secretarja Municipal de obras, seMços I Urbanismo e a SectBtária

Municipal de Educação, de int€rôsse de §uas respectivas socíetarias: , - - -.
Condtado: ADALÍo LOPES SANTOS, inscrito no CPF sob n" 351.001.91&05 E poítador da cédula

de idênüdade sob no | 1.527.80441SSP-BA, residento E domiciliado no Povoado d€ Pau FerÍo, neste

MunicÍpio.
Valor Homologado: R$ '17.290,00 (Dezsssete mil, duzentos o nov€nta rôais)

Embasamênto Legal: An. 24, inciso ll, da Lei n'o 8.666/93 e suas postôÍiores alteraçóes.

Homologação/Ratmca Éot 1 3 nG 12022.

ESTADO OA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAI, OE SOUTO SOÀRES

Av. .losé S6mpaio, nc 08, 1c andat, CentÍo, Souto Soarês - Bahia, CEP 45.9íH)00
cÍ{PJ ú.922.554/0001-98 - Telêfex: (075) 3339-2L5O l2L2A

EXTRATO DE OISPENSA DE LICITAçÃO

EXTRATO DE CONTRAÍO
PREFEITURÂ ÍíUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJrÍúF: í3.922.55tV0001 €8

Contráto N' 126/2O22PSfxlSS . Prccesso de Dispensa de LicitaÉo no 086/2022PMSSD|

Contrstante: PrsíEitura Municipal de SâÚde de Souto Soarês- Bahia'
óblsto: Cont'atação dê Empresa €specializada para Íomêcimento s insl,alaÉ! de peçâs êm granito

p,"io Sao O"UeÍ para atgnder a SecÍstaria Municipalde Obras, Serviços e Urbanismo e a Sêcretária

Municipal de Éducação, dê interess€ de suas rêspectÚas secretaJias: 
- - - - . - -

contratador ADALiO LOPES SANTOS, inscrito no cPF sob no 351.00í.918-05 e portador da édula
de identidade sob no 11.527.80441SSP-BA, residênte e domiciliado nO Povoado dê Pau FerÍo, nsste

MunicÍpio,
vâloígiobsl: R$ 17.290,00 (Dezessete mil, duzentos ê noventa reais)

Emb;amênto Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas posteriores alteraçóes.

DotaÉo: LJnidadêbrçamenlária: 02.02'01 - SecÍetaria Municipalde Administ"aÉo Geral'

Projôio/Atiüdado: 200i8 - Manutênçáo e d6sênvolvimênto das açóes dâ sôc- de Administragáo

Geral.
El€m€nlo de Dê§pesa: 3390.36 - Out os Serviços de Têrc€iros - Pessoa FÍ§ica'

Fontei 00

tjnidade Orçamentária: 02.04.02 - Fundo Municipal de EducaÉo.
Projeto/Aüvidadê: 2067 - Manutençáo das AÉes do Ensino Fundamental 

.

Proieto/Atividade: 2062 - Manut€nÇáo das AÉes do Fundo Municipald€ EducaÉo'
Elemento de Dsspêsa: 3390.36.00 - Outros S6rviços d€ Terc€iros - Pessoa FÍsica'

Fonte: 01 - EducaÉo 25%

Prazo de ylgência |l310612022 à 3111212022

Estê dooJm6nto foi assinado digltelmênte por
B5cr091 75D38AO772149C2448C

SEMSA E-xp€nan
1AF5DC

Prefêitura Souto Soare§

,,Rilá.ÊüÉôiq'ViaiiárVrááa ,l,0,l,.Ç.entrol,squtq. §oqFs:tsq


