
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avênlda José Sampslo, 08 Csntro - Bahla CEP - 4ô990400
CNPJ í 3.922.554/OOOí -98 - Têlêfax: (0xx75) 33392í50 / 2126

CONTRATO DE FORNECIMENTO N" 136/2022FOR-PMSS
PREGÃO ELETRÔNICO N' PEO12I2O22

Termo de Contrato de Fomêcimento
quê entrê sl fazêm a PREFEITURA

MUNICIPAL DE SOUTO SOARES e a

Empresa MF COMERCIO E SERVIçO DE

AUTOMOVEI§ LTDA.

A PREFEITURA MUN|CIPAL DE SOUTO SOARES, eslado da Bahla, lnscÍito no CNPJ - Cadastío Naclonal de
pessoas Jurídicas, sob o n" 13.922.554/000í-98, localizado à Avênida José Sampalo, no 0E, 1" Andar, Cêntro, Souto

Soares-Ba, nêst€ ato reprasentado peto PrêÍeito Municipal, senhoÍ (a) ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO, Brasil€lro

(â), inscrtto no CPF - Cadasto de Pessoas FÍsic€s sob o n' 916.397.19F04 e portador do RG' n'74,60í.393-0 SSP-BA'

ieiiOente e aomicttiado na Rua Glória Sampaio, no 47, Centro, Souto Soares-BA, nesta Cidade, doravante dânominado

CoNTRATANTE, e a empresa, MF COMERCIO E SERVIçO DE AUTOMOVEIS LTOA, inscritâ no CNPJ sob

Millãã-S-6-rõ"út -68, oom sede na Travsssa do Riachão, §/n, 10 AndaÍ, Centro, CEP: 48.130-000, Aramari/BA,

denominada simplesmente CONTFÁTADA, ffrmam neste ato, o presente contrâto Refêrente Pregão Eletrônico no

01212022, na Íorma e condiçóes que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
i.i. O oO;uto da píesente licitação é a sscolha da propostâ mais vanqosa Pqra C9!MIA9IO. DE__EI\,IPRESA

EspEctAilzADA ilo ronltecttrleNro DE PNEUS E BATER|AS, DEsrtNADos A ATENDER As NEcEsslDADEs
óe rnorn DE vEtcuLos DA PREFEITURA E FUNDoS t\4uNtctPAts DÉ souro soAREs/BA, conforme condlçóes,
quantidades e exigências estabelecidas no Ediial ô sêus anexos.

cúUSULA SEGUNDA . REGIME DE EXECUçÃO.
2.1. Estê contrato obedsceé, lntsgralmsnts, asllsposições da Lsi Federal no 8.666/1993 € suas 8ltôraçóss, Lêl Fedgrâl

no 10.52012002.

cúUSULA TERCEIRA - PRAZO/FORNECIMENTO/RECEBIMENTO DO OBJETO.

3.,1. O prazo máxlmo parÊ a entrêgâ do(s) objeto(s) nâo poderá(ão) ser sup6rlor(es) a í0 (dez) diâs conjdos, a contar da

dala de recebimento da "Ordem de Compra'emitlda pelo selor responsável'
ã.r. À il"iü;|" ; rásfàniabitizará peta entrêga e oÍêrecimênto do objêto, 6m pêrÍeltas condiçõês novos ê sem avalias,

ã, su"i respootivas embalagens originals com todos os manuals ou orientação d€ uso e obedBcendo às especmcações

constantês nests instrumento convocâtório
ã.á. õ ãUl"to solicitado deyerá ser entreguê conforms a programação enviada e modlant€ â ordem dê

compras/Íomêclm6nto do Setor ds Compras nos seguintes locais e-hoÉÍioE:

ãi Él"fultriu úrnicipat àe Souto Soares/Ba Av. Jõsé Sempaio no 08, Cantro, Souto SoareVElA - CEP: 46.990-000'

hôrários de Funcionam€nlo das O8:OOh as 12:OOh e 14;Ooh 8s 17:00h horádo de BrasÍlia'

SJ. ú"aÍi"â0, a dêsconformidado de algum objeto, a licitânts vencedoÍa dsYêrá promovêr I subslituiÉo do mêamo, no

frazo máxlmo de 05 (cinco) dias útêis, wJeilando-se às penalldãdês prêüstâs neste editsl'

5.S. ruao seni consld"raúo enÍega reallzada para produtos quê tenham sldo dgvolvidos por não atsnder as

àsfecincaçoes oeÍinidas no TeÍmo d! Refêrência, ou quantidades a menor ou a maior do que a sollcltada.

3.6. No momento da entrega dos produtos conforme cronograma a vencedora d6vsrá fomêcsr a Nota Flscal dos lt€ns

ãnti"gr". ;a totalidad€ ddpedido, qus após a conferênciã, por no mÍnlmo 01 (um) servidor, encamlnhará as Notas

Fiscals para o setor responúvel pelos pagsmentos.
uiíéá"-rát"ri" solicitante terá ó pr".o irá*i.o dê 03 (três) dias para processar a conÍsrência do.que íol eotr€gue,

iírando o termo dê rocebimênto dêflnltivo ou notÍlcãndo a contratada para substitulçáo do objêto entrêgus êm

desacordo com as especlficâçõ8s.
uiôi""ãúirá^tã proriiorto ou d"nnltivo não exclul a responsabllldade d€ oontrâtada pela p€rÍ6lta exoouçáo do contrsto,

nlnao, ,""ra'obrigada a substituir, no todo ou êm partê, o objôto do contrato, so a qualquêr tempo sê vêÍificarem

vÍcios, defêitos ou lnconeções,

cúUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

JOANADECERQUETRAFARIAS:28327993534 â:'J::li.di:;#Í;'Jr.I1i8âI^"o'ouErRÁFARr',ls:28327ee3534



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, OB Centro - Bahlâ CEP - 46990400

ôrliJ r s.gzz.ss+loóo í -98 -Tslefax: (0xx75) 33392'150 / 2í28

4.'l.Estecontratotorávalidadede12(doze|meses'contadosdadatâdasuaassinatura,comêÍ]cáclaapÓsâ
pi'úàê" ,i',i'"ã, 

"r,trrto 
no óiario on"Lt'ããÍinicipro, pooendo ssr prorrogado mediante acoÍdo êntr6 as partes e nos

termos da Lei 8.666/93.

CúUSULA OUINTA - PREçO, REVISÃO E REAJUSTE

s.,t- O vâtor globat para o io,n""ireÀ'ú'-oã 
"ãnitr-tãào 

i.portu em RS 581'710,50 (qulnhêntos 6 oilênta 6 um mil'

setecentos ê dez reais e cinquenta cenú'o4, reÍerente aos ltons 6' 8' 9' 12' 13' 14' 17' 18' ]-91-2-0 
e 21' resultante

ãã" qr""1úr0", *nstantes da propoitá oá Éieço uenceoora, objeto do Edital de Pregáo N'.0142022.

5.2. Os preços sâo Íixos e irreajustáYei§,
5.3. Fica rêssatvada a posstbilioaoe ;;revisão do preço ofertlqo,,-q-Tro do princíplo da tsoria do oquilíbrio Bconômico-

inãnceito oo contrato, conforme preüsto no art 65 da Loi N' 8'666/93

CúUSULA SEXTA - DO PAGAMENÍO E ORIGEM DOS RECURSOS

ãí_ó" ús"r;"tos devidos à contrataãa sÀiáo etetuaoos através de ordem bancáÍia ou crédito sm conta conentê, no

p,á.o-úã 
"tp"ao, " 

30 (trinta) dias, após a apres€ntação da Nota Fiscal-dêvidamonle atêstada'

6.2 - Em havendo atguma penoencta't";iuoü'r" ãã pãã"ru"to, o prazo ffuirá a paÍtlr ds sua ÍegulsrizaÇão por parte da

contratada.
6.3-Asnotasfiscais/faturasqueapre§entâremincorreçõesserãodevolvidasàcontratadâeseuvênclmentoocorrêrá
aoós a data de sua apresentaÉo válida.
ãi:"Ã Éri,iã"ãliJiiári" r!í"ão"i!- á" pÍesenre certame Íica obrisada a emÍlr Nota Flscal ElstrÔnlca, para

pagamento do objeto desta licltâÉo, sendo enüada juntamentê com todas as provas de Íegularidâde paÍa com as
'iui"nOu" 

Federai Estadual e Municipal, bem como para com o F6TS e Justiça do Trabalho'

6.S- Constatando.se a situâÉo de irregularidade da contratada, será provldênciada sua notiflcâção, por escrito, para

qrr, no prr.o dê 5 (cinco) àias úteis, Lgutarize sua situação ou' no mesmo prazo' apr€sentê sua dêÍesa' o prazo

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da conÍratanle'

6.6- peÍsistindo a inegularidâde, a co'ntraiante devorá adotar as medidas nêcêssárias à rêscisáo contatual nos autos

do proc€sso administrativo conespondente, assegurada à contratada a ampla deÍesâ'

6.7- As despesas decorrêntes da oxocução dãs serviços contratados' co[erão à conta de racursos constantsa

ãã a"iiiãÀ5 ".""ún"ã"" 
no otç"."nto Munlcipal para o exorcíslo correnle' a aaber'

Unidadê orçamentárla: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEIÍo
pi"iÃiiriàuiú, zoo3 _ Manut. E Desenvotvimento das Ações do Gabinête do PreÍsito

Eleíento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo

Fonte:00

Unldade Orçamentária: 02'09.01 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

iiâiÃiúiãaà", zrsa _ oesenv. E tilànutençáo dâÊ Açóes da sêcíeta6a Municipalde Transporte

Elemento Despesa: 3390 30.00 - Material de Consumo

Fonte;00

Unidade Orçamentária: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
.

Éi"iÃãriauir", zrsB - Manutençáo e Desenvolvimênto Ações do Enslno lnÍantll

Eleirento DBspesa: 3390.30.00 - lVaterialde Consumo

Fontê: 01,19

Unidade Orçamentária: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EqU94ÇlO
ir"iÃtirlã"à", 2062 - Manulonção das Agõos do Fundo Municipal dê Educação'
prài-ltlviaade:2067 - Manutênção das Açóês do Enslno Fundamantal

Prôi.atlvidade; 2056 - Manulsnção das AçÓes do Ensino lntantll

i."i Àti"raaoe: 2'152 - ManulenÇâo das Ações do Fundeí/PrecalÔdo

;;1:ffiffi;: ãóãi - üãrriã"ia" oas Açóes do Prosrama de rransport€ Escllar

eiefuento oespesa: 3390.30.00 - Material de Consumo

Fonte: 01,19,04,95' 15

Unldade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DEÂSSSTÊNCIA SOCIAL

i."iÃiirrã"à", zoeT -MânutenÉo das Ações da Secretaria Mun de Ação Social

Ele;ento Despesa: 3390.30.00 - MatsÍial de Consumo

Fontê:00

JOANA DE CERQUEIRA FARIAS:28327993534
Aislnãdo dê íoímã dtgltàlporJOANA DÉ CERQUEIRÁ FARIAS,8327993534

Dado!: 2022.06.28 16:50:53 -03'0d



CúUSULA SETIMA - DIREITOS É OBRIGAçÔES DAS PARTES CONTRATANTE§

7.1 .DA CONTRAÍADA:
i'i.r- Á õóf.trmrnDA deverá fornecer o objeto desta Iicitaçáo dê acoÍdo a nscsssidads da OONTRATANTE.

z.t.z - e coltrnerADA sêrá legal e Íinanceiramente responsável por todâs as obrlgaçÕes e compromlssos contraÍdos

"à* 
trr""ià., pàra a execuçãá desle Contrato, bem como, pêlos ancargos ttabalhistas, ,prêüdenciários. fiscais,

sàcurltários, coúercials e outros Íins, a oles não sê vlnculando a CONTRATANÍÉ a qualquer tÍfu|o, nem mesmo âo dB

solidariedade.
i.iã- ÀCórufnnfADA assume lnteiíâ responsabilidâde pelos danos ou prejuÍzos causados.à OONTRATÁNTE ou a

i"rciro., ããcorrentês de dolo ou culpa, negllgêncla, lmperÍcia ou imprudôncia, na execuÉo do obJeto d_oste..ContÍato'

àirãàrànte, po7 seus prêpostos e/ou'empre-gàdos, não exoluindo ou rsduzindo essa responsabilidads, e Íiscalizâçáo ou

acompanhamênto feito pêla CONTRÁTANTE ou por seus prepostos'

7f-.+ I - n Cor.rrnarabA assumirá a responsabilidâde totâl pela ex€cução do Íomeimento objeto dsste contrâto.

7.1.S - A CONTRAÍADA obriga-se a mantêr ostoquês suficiênles para atênd€r as nBcessldades do obiêto contido no

Édital, que é partê integrânts deste Contrato.
7.iã -- n""dnne.", o-s dir"lto, da admlnistração, em caso da rêsclsão administrâtiva prêvisla no Arligo 77 da Lol

8.666/93;
i.l-l - e CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execuçáo do oontrato, em compa1bllldade com as

"l.ig.çõ." 
p* ãf"" assumidas úas as condlçóes de habilitaÉo e qualmcaqão êxigidâ na Liciteçáo

i.t.ã--,l córlfnqfaDA ficará obrigâda a acáitar, nas mesmas mndlçõBs contretuais, acrésclmos ou suprossões que

ià i."r", no objeto, de alé 2s% (vinte e clnco por cento) do valor lnicial âtualizado do contrâto, na Íormâ píeüstâ na

Lel Federal n. 8.666/93.

7.2 . DA CONTRATANTE:
l'.i.{- paiítr contorme estabelecldo na Cláusulâ Quarta, âs obrigaçóos financelras deconênt$ do prss€nte Confato,

na integralidade dos sêus tormos;
t.z.z --anscatizaçao do Íomecimento será por pessoal designado pela CONTRATANTE'

z.i.ã - pooera a rúcallzáçâo ordenar a sr.i"nsão totrt o, pãrclal dos servigos, caso não sejam atsndldss, dsntro de 36

(tinta e
àài.) t or"", 

". 
ruct"maçõos qus fizêr, s6m prejuÍzo de outras sançõss que possam sê apllcar a CONTRÂTADA'

CúUSULA OITAVA - PENAUOADE
g.í. ôã, frnaar"nto nos artigos 86 e 87 da Lêi no 8.666/93, a llcitânte vencedora flcará sulolta' no caso dê atraso

iniustificâdo. assim considerado pela A;minlstraçáo, inexecução parcial ou lnêxecuÉo lotal da obÍigaÉo, sêm prejuÍzo

áái ã"poÃrOifiOrOos ctvtt o crimtnal, asseguradâ a prévla e ampla deÍBsa, às segulnt€s penalldades:

| - Advertôncia ssmprê que forem constatadas inÍÍâ9ões leves.
tl - Multa, na forma preüsta no instrumento convocatório ou no contrato;

irr - 
"r"pàniao 

t"rborária oe participáçãã ám lcttação a impedim€nto de contratar com a Admlnlstração, por prazo não

supsriora 2 (dols) anos;
V'- o""rããdáo Oã rnidoneidade para licitar ou contratar com a Admlnistraçáo Pública enquanto. pordursrêm os motlvos

alte.minantés da punlçáo ou 
"ie ôr" seJE promovlda a reabilitaÉo pêrantê 

_a 
própria autoridad€- q^ue. âplicou a

p"nrfiO"a", que será cóncedida.".iã qríoãntratado rêssarcir a AdátntstraÉo polos pr€juÍzos rssultânlês e após

decorrido o prszo da sançáo aplicada.
ã]lÀ" i".r,!o* p.ustás no! inciJás t, tll s lV deste artlgo poderão sor aplicadas juntam€ntÊ com a do inciso ll'

ããultaoa a o'etesá prévla do inteÍessado, no respsctivo proceiso, no prazo de 5 (cinco) diâs Útels'

;ã. il;;";rçã;;útratuat, inctuslvel-oi'atàsãir",iustmdaoo n" exe"ução do contrato, suisitará o contratado à multâ dê

,ãi", iiiã-.,jã gi"ouada io acordo càm a gravidáde da tnÍração, obed6ctdos o§ ssgulntss limltes máxlmos:

i - f fiyl tããi poi oenro) sobre o vatoi-dã 
"õiú"tã, 

e, caso di recusa do adiudlcatárlo em asslnar o contrato, dsntro de

1o (dez) dias corridos, contados da data do sua convocaçãoi

ll - 0,3% (três décimos por cenb) ;;;;, áiá o trlgesiáo dia dê atraso' sobro o valor da partg do forneclmênto não

realizado;
iÍi õ,-i"a't""t" agcrmos por cento) sobre o valor da parle do fomeclmento náo rêallzado, por cada dla subseqÚentâ ao

tígésimo.
8.4. A Admlnistraqão sê resarva ao dir€ito de dêscontar do pagamento dêvldo à contratadâ o valor de qualquer multa

;il;;ü ffi;;ãá. ui*uã" ao a""curprimenio oas conoiçõãs estipuladas no conrato ou alnde, quando for o cãso'

cobrada judlcialmente.
8.5. As multas previstas n€ste Item não têm oaráter compensatório e o s€u pagamenlo náo €ximlrá o Contralado da

iá"pon""uittà"4à por perdas e danos decorrentes das lnÍrações cometidâs'

à.6:É;;;;Gú;ipáràse oe apscaêãã ;;;çã;;, 
"àrã" 

,ssesurâdos à llcltanto vencêdora o contradltório 6 a ampla

deresa

; ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida Josá Sampalo, 08 C€ntro - B8hla CEP - 46990'000
CNPJ í 3.922,554/000'l'98 - Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

JOANA DE CERQU EIRA FARIAS:28327 993s34 Àínàdo dê íoím. dlglt l por JO,{NA DÉ CERQUEIRÂ FÂR14S2832799353'I

Dador; 2022.06.2a l65l:14 {3'oo'



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

lrerltaa losã sa.palo, 08 centro - Bahla cEP - 46990-000

ôúÉJ risáãsiatoóo1.ó8 - ÍeleÍax: (0xx75) 33392150 / 2'l2E

cúusuLA NoNA - oA lNExEcuÇÃo E DA REsclsÃo
9.1 - A çONTRATANTE poderá ,"i"ía]ii"ii"-tãt"f .""t", este Contrato' independênte do int.rpelação ludicial ou

àxtraludiclal, sempre que oconer por Darte da CONTRATADA:

9.1.1 - o não cumprirn"nto, o, 
"u.pí'i"Àtà 

inelular' oe oausulas contratuais' especiflcáções ou prâzos;

9.1,2. A tentidáo do seu cumprime|;ü: i;üil;'õóüúTANTE a comprovar a lmposslbllidads da entrega dos

orodutos adouiridos, nos prazos e condiÉes estipulados;

b.t.3 - O atraso in;ustificado no inÍcio da €ntrega;

9.1.4 - A parallsação da entrega oos p-rãduiàs,-sám i'st' ca'sa ê prévia comunicação à cONTRATANTE;

9.í.5 - A subconrratação rorat 
"" 

pãr.üi'ãü ãÉiãtoturt" contràto, a assoclaoáo da ..NTRATADA .om outÍem' a

cessão ou transferência, totat ou p".;;i:1*; ";;;; iusáà, 
"tsao 

ou lncorporafáo sem a prévla sutoÍização por escrito

3i:a"-[H]i]Jflenro pera coNTRATADA das detêrmtnaçóôs resular.s da Fiscalização da coNTRATANTE' bem

s:]T-'r;Hffi::[§lii,;,"0. dê Íartas na execuÉo dos serviços, ânoradas na Íormâ do parásraÍo prim.lro do artlso

67 da Lei númsro 8666/93 de 21106/93'

õ.,i--ã i".i"i"çao de Íalência, insolvêncla ou conc'ordata da-coNTRATADA:

9.1.8.1 - No caso dê concoraata e tacuiüãã iêóúúrÁurE msnter o. contrâto. com â CoNTRATADA, assumlndo ou

não o controle das aívidades que Jrü:f;;.-"ã;;;,; sáu e*"úsro Jurzo, de forma a permltir I conclusáo da sntr€sa

dôs orodutos sem prejuÍzo à Adminlstração;

3.1:?; itSi,llliã: s:""r?|,H',á?àrão da nnaridadê ou da estrutura da CoNTRATADA' quo pr€Judrquê a exocueão

3i:ii',ji"":*"" a resctsão nos termos do ttêm actma citado, âcarratará Dâra â CoNÍRATADA, as consêqüênclas

contidas no artigo 80 da Lei N" 8666i"ü oã irrcàlõà' *,n p.'"iuÍzo- de outras sãnções preüstas na citada Lel'

õ.i'-;;;;à;;"irátual poderá tembém oconêr das ssgulntês.foÍmas:

9.2.1 - Determinada por ato unitateraiãã;õi; ôõiiÉÃiÁúTE' nos 
"atos 

acima enumerados nos ltens dB 91'1 â

ó.i.io, ãr'ãrtrot *niidos na Lêi No. 8666/93 de 21106/93;

9.2.2 - Amigável, po, a"ordo 
"nt," 

as-p"aãÃ-cô:u-iürÀúres' desde,que hais convênlência p8Ía a coNTRATANTE:

9.2.2.1 - A rescisão amigável ""'ffiffi;;Ú; 
;"'"à ""' 

precedlàa o" 
"totit'çao 

escrita e tundamentada da

35:i:i'-'ã::ffit:?:*Êri"*HlTnurpa da CoNTRATADA' será ressarcido a ests o8 preiuÍzos resurarmsnte

coÁprovados que houver sofÍido, tendo direito a:

a) DevoluÇão da garantia'se houver'
;í ;;;;;;;i; dã;lJos peta execuçào do contrato até a data da resclsão:

ólz.ã I luoicrat, nos termos da leglslação êm vigoÍ'

?s':8H"t::'Tâ;r??Ifl',o"icf;."rlHt"o*r*,o*"r-o:.j:l3ló'i*' 
pranos ssrâtÍstrcos ê quaisquer outros

ilàli"iiàã 
"ràü"ãiái 

áàücourúiÀDÀ' reÍerente ao oo;êto executado oor ela:

,r0.2 - A ..NTRATANT' reserva-Jo á ãir"tiã o" 
"r"p"no", 

r"rporaiiu,í"ntá á execuçáo deste contÍato, quando

necessáÍio por conveniênciâ do" ."ir"*". 
"",1'aã io-rino[ãçaã, ,*pãit"àài à. iimites tegaii e os otreltos assasurâdos à

?3|1ff"'á3,i; ,"sente contraro, tndopsndenremente de transcrigão, o Edltal e sêus Anêxos e a Proposta ds PreÇos

1ã iSfln'jiâármiridos a ..NTRATADA, sub-emprsitard€ rorma parciat ou, ainda, su'rosaí êsts contrato:

10.5 - Estê contrato é regtoo peta l-eini'à]óà'o7gí ã tii J" alrimlr algumâ dúvida em casos omlssos'

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAçÃO DO C.ONÍRATO:
.11.1 Este contÍ8to será nscari.aoo-iero-s'Jrv]oi, 

'àoorigo vieira Andiade, lnscrito no cPF dê n'o 035 303'545-97'

oortador da r.,latricura de n." s7r: ;# 
"ràri,"-r 

,"- ãiairiç0""- 
-ou 

é""tot àe conlratos Admlnlstrativos do Podsr

Lxecu.vo Munictpat, coníorme o*1."',Í'ít"íJüã'o;;!;;à,';" zo a" adiio d" ro21, publlcado em 26 dB asosto de

2021 no Diário Oliclal do MunicÍplo

11.2. A pÍgsença da fiscslizâção náo atenua' nem elide 8s Íesponsabllldades da CONTRATADA'

?S.'3::*"?f""Hâ":if"1["â;''â::3]":âçl? extrato 6m Diário oncrardo Municrpro, no prazo dê 10 (doz) dias

a pârtir da data de sua asslnatuía'

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORO

JOANA DE cERQUEIRA FARIAS:28327993534 â'"'i::l;od;l#;*xi"'i$flâ',-^'E.ERQUETRÁFARrÂs28327ee3s34



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

avsnida José Sampaio, 06 Cenlro - Bahla CEP - 46990400
CNPJ 1 3.922.554/OO0'l -98 - TElefaxr (0xx75) 33392150 / 2128

13.1 - As paÍtes signatáÍias desle contrato elegêm o Foro da comarc€ de souto so6res' do Eslado da Bahia, com

,"nUncia-"lpÀ"" ã qualquer outro, pái mais i1vltegiaOo_qu€ s€ja. É por estarem justa§ e contratedas, assinam o

pi"iàntã cont 
"to 

em b2 (àuas) vias de igual teor e único êÍêito, nâ pros€nça das testemunhas abaixo

Souto Soares Ba, 28 de Junho dê 2022

ú" eo^tilfi
FARIAS:2g3279g3534 

oàdÔs: 2022'06 28 1 6:52:00

RG làLé2ru« -zv

JOANA DE

CERQUEIRA

, AJsinàdo de Íorma dlgital
' porJOÂNA DE CERQUEIR{

FARIAS:28327E43534

ND LUiZ PAIO
Prêfeito Municlpal
CONTRATANTE

Testemunhas:

L\ LZt ÀLt -7-\

MFM
CNPJ: 1í,198,963/000í-88
CONTRATADO
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Prefeitura Munici al deSouto s

I ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MTJNICIPAL DE SOUTO SOÂRES
AvÊtrid. Jo!é S.mprio, 08 C.olro - Brhh CEP - 4ó990.,000

Cf,*PJ r.1.922.554/000r-98 - TelêÍ.t: (0tt?5) 33392150 / 212t

EXTRATO OE CONTRATO
PRÊFEITURÂ MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ/ttlF: 1 3.922.554/0001 -9E

Contralo N' '136/2022FOR+MSS - Pregão Elevônico n" 01212022
Conlratante: Preíeitura Municipalde Souto Soares- Bahia
ObiEtO: CONTRATAÇÁO DÉ EMPRESÀ ESPÉCIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIAS,
oE§ÍtNADos A AÍENDER As NEcEsstoADEs DA FRoÍA DE vElcuLos DÀ PREFEITURA E FUNDoS
MUNICIPAIS DE SOUTO SOAREStsA,
Proponeíta/Homologado: F COIIERCIO E SERVIçO DE AUTO OVEIS LTDÀ inscÍita no CNPJ sob
N'.11.198.963/0001-68, com sêd6 na Trav6se do Riachão, 3/n, 10 Andar, Centro, CEP: 48.13GO00. Aramari/BA.

Valor Homologado: R$ 581.710,50 (quinhênto§ ê oiiônta ê úm mil, sotôcêntos € dêz rê.is 6 cinqu€nta

centâvos). reÍerent€ aos itens 6. 8. 9, 12, 13, 14,17.18,19,20 e 21.
Embâsamsnto Legal: L€in.o 8.666/93 6 10.520/02 suas postêriorss alterações.
Unldad. OÍçamonú.iâ: 02.0'1.01 - GABINETE DO PREFEITO
Prolâtividâdô: 2OO3 - Mânut. E Oesênvolvimento das rçÕ€§ do Gabinete do ProÍ€ito
Elemênto D6spêaa: 3390.30.00- Matêrial de Consumo
FontE: 00
Unidadê Orçâín.ntári.: 02.09.01 -sECRETARIA MUNICIPAL DE ÍRANSPORTE
P.ol-Attvldadc: 2154 - Oesenv. E MânutênÉo das AÉes da Secretârie Municipal d6 Trânsporte

Elemênlo Dotpeaa: 3390.30.00 - Matedalde Consumo
Fontsi 00
Unidad€ O7ç6n.ntá.ia: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE
Proj.Ativlded.: 2158 - MânutenÉo 6 Dos€nvofuimênto Açôe§ do Énsino lníanül
Elomento Dolpeaa: 3390.30.00 - Material dê Consumo
Fonte: 01. 19

Unldedê Orçrmonlári.: 02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO
ProjÁtividado: 2062 - ManúenÉo das AÉes do Fundo Municipal d6 EducáÉo-
Proi-Ativid.de: 2067 - Manutençáo des AÉes do Én§ino Fundamêntâl
Proi-Atlvid.do: 2056 - ManutenÉo das Açóos do Ensino lnfantil
ProiÁtivided€: 2152 - Menut€nçêo dâs Ações do Fundêf/Pr6catório
ProiÁtivldâd.: 2027 - MânutenÉo dâ§ Açpes do ProgÉma ds Trânsporle Escolâr
Elcmenlo Dêrpêaa: 3390.30.00 - Matonalde Consumo
Fonte: 01, 19,021, 95. '15

unldade O.çsmentária: 02.06.02- FUNDo MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIÀL
Proj.Atlvldâd.: 2087 -{úanutenÉo das Açé€s da SêcÍetârlâ Mun. de AÉo Social
Elomênto Oe.p.aai 3390-30-00- Matêrial de Consumo
Fontê: o0
Prazo de vigãncla: 2810612022 a 2810012023.

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro I Souto SoaresBa

\,rww.soutosoares,ba .br
Este documênlo Ío, assinâdo dErtahenle por SERASA Exp€nan
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