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CONTRATO D E FORN ECIMENTO NO 1 1 5/2O22FOR.PMSS.

REF.; DISPEÂ,SA DE L|C|TAçÃO tto 075/2022PMSSDr

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
ENIRE S/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUIO SOÁRES E A EMPRESA EDUARDO
TEIXEIRA DE CARVALHO.

l- CONIRAIÁNIES: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES, Pessoa Jurídica de
Direito Público, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Predb, Centro, inscito no CNPJ/MF sob o n.o
1 3.922.554/001-98, doravante denominado CONTRATANTE e a emprcsa EDUARDo TEIXEIRA DE
CARVALHO - CNPJ No 08.459.55í/0001-20, com sede na rodovia BA 122 km 27, Centro, lraquara/BA,
CEP:46.980-000.

ll - REPRESENIÁNIES; Representa o CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE
souTo soÂREs, a sr. ÁNDRÉ LUts sAMPAlo cÁRDosq 746013930/SSP-BA e CPF n.'
916.397.195-04, residente e domiciliado na Rua Glória Sampaio, No 47, Centro, nesta Cidade.

ttt - DA AUTORIZAÇÃO DA D/SPENSA: O presente Contrato é celebrado em deconência do
Processo de Dispensa de Licitação no 075/2022PMSSD| de ,rÍeresse da PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOÁRES, que faz pafte integrante e complementar deste Contrato, como se nele
esÍiyesse confido.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei 14.1332021, com base no caput do aft. 72 e art. 75, ll, quando reza que é dispensável a
licitação para contratação que envolva valores infeiores a R$ 50.000,00 (cinguenta mil reais), no
caso de outros servlços e compras; e demais normas legais peftinentes.

CLÁUSUA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto_deste contrato a coNTRATAçÁo DE EffiPRESA PARA FORNECITENTO DE PNEUS
PARA MANUTENçÃO DE ÔNIBUS DO ÍRANSPORTE ESCOLAR E CAII//INHÁO PIPA, PERTENCENTES A
FRoTA DESTE ÍüUNtclP,o, de interesse da Prefeitun Municipal de SouÍo Soares/BÁ, deste Município,
conforme proposta vencedora na Dispensa no 07Y2022PMSSD|.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAçÃO DÁS PÁRTES

2.1 Além das obrigações resultantes da obseruância da Lei 14.133/2021, são obrigações da
CONTRATADA:

I Fomecer o objeto deste conÍrato, observado as noffnas e exigências constanÍes do Processo de
Dispensa de Licitação no 075/2022PMSSD|, a ele vinculado;
ll Comunicar imediatamente e por escito a Administnção Municipal, atnvés da Fiscalização,
qualquer anormalidade veificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providê ncias de regularização necessánas;
lll Atender com prontidão as reclamações por pafte do recebedor dos seruços, obieto do presente
contrato.
lV Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispensa de licitação:
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3.1 A contntada fomecerá os produÍos de forma total e imediata definidos pela contratante,
compreendendo no fomecimento de PNEUS PARA MANUTENÇÁO DE ÔNlAuS DO TRANSPORTE
ESCOTÁR E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENIES A FROTA DESTE MUNICíPIO, NOS TETMOS

consÍanÍes no Processo de Dispensa de Licitação no 075I2022PMSSD|, vinculado a este contrato.

CLAUSIILA QUARTA. DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAMENTO

2.2 - Além das obigações resultanÍes da observância da Lei 14.133Í2021, são obigações da
CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromlssos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
ll Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as inegulaidades observadas no
cu mpi me nto de ste Co ntrato -

lll Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedéncia, sobre muftas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
lV Aplicar as sanções administrativas contntuais peftinentes, em caso de inadimplemento.

CLAUSULA TERCEIRA. FORMA DE FORNECIMENTO

1.1. O valor global dos produtos ora contntados é de R$ 20.072,@ (vinte mil e sêÍênúa e dois
reais), valores esÍes fxos e ineajustáveis.

1.2. No valor pactuado estão r,hclusos Íodos os tibutos e. ou encatgos sociais, rcsultantes da
operação adjudicatóia concluída, inclusive despesas com Íretes e outÍos.

1.3. O pagamento será efetuado em até 30 ftnnb) dias, a contar da efetiva entrega dos mateiais
desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.1 - A Nota FiscahFatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obigatoriamente
com o mesmo número de inscição no CNPJ apresêntado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Emrynho;

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

4.6. O pagamenlo só será efetuado após a comp,ovação pelo contnto de que se encontra em dia
coín suas obrigações para com o sistema de seguidade social, mediante apresentação das Ceftidões
Negativas de Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para com o FGIS e
Ceftidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5. DO PREçO E DO RÉAJUSTE:

5., - Os prêços deverão ser exprBssos e m reais e de confomidade com a proposta vencedora, Íixo e
ineajustável.

5,2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocoffa o desequilíbrio econômico
financeiío do Contrato, conforme disqsto no Aft. 135, parágrafo 3o da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA Sá(7A. DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 01/07n022, podendo ser pronogado mediante acordo entre as
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paftes e nos tetmos da Lei 14.133/2021 .

CLAUSULA SÉTIMA - RECURSO ORçAMENTÁRIO:

7.1. As despesas deconentes da execução do objeto do presente contrato @nerão a catgo da
seg u i nte dotação otçame ntáia :

UNIDADE ORCAMENTARIA: O2.U.O2- FTJNDO MUNIC\PAL DE EDUCAÇÃO
PROJ. ATIWDADE: 2067 _ MANUTENÇÃO DÁS AÇOES DO ENS'NO FUNDAMENTAL
ELEIúENTO DESPESA: 33903o MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

UNIDADE ORCAITENTARIA: 02.09.01 _ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PROJ. AT|V\DADÉ: 2154 - DESEN. E MANUTENÇÃO DAS AÇÓES DA SECRETARTA
MUNICI PAL DE TRANSPORTE.
ELEMENTO DESPESA.. 339030 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:00

8. CLÁUSULA OITAVA. DAS PÉNALIDADES:

8,í - Nos termos do aft. 155 e 156 da Lei n. 14.1$n1, fica estipulado as segurhÍes penalidades:

Art. 'Í55.O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infraçôes:

| - dar causa à inexecução parcial do contrato;

ll - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Adminístração, ao
funcionamênto dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

lll - dar causa à inexecução total do contrato;

lV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, safuo em decorrência de fato superveniente dêvidamente
justificado;

Vl - não celebrar o contrato ou náo entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Vll - ensejar o retardamento da execução ou da entÍega do objeto da licitação sem
motivo justiÍicado;

Vlll - apresentar declaração ou documentação Íalsa exigida para o certame ou prestar
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

lX - fraudar a licitação ou praticar ato Íraudulento na execuçáo do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

Xll - praticar âto lesivo previsto no art. 50 da Lei no í2.846, de 10 de agosto de 2013.

Art. 156. Seráo aplicadas ao responsável pêlas infraçôes administrativas previstas nesta
Lei as seguintes sanÇóes:
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| - advertência;

ll - multa;

lll - impedimento de licitar e contratar;

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ ío Na aplicação das sançóes serão considerados:

| - a natureza e a gravidade da infração cometida;

ll - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

lV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

8.2. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente
aplicando-se o Pincípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos
reais e comprovados, desd6 que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias útêis
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

8.3 - Ás multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta
conente em agência bancáia devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de OS
(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.1 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido
pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatáia em

-.-f-

V - a implantaÉo ou o apeíeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

§ 20 A sançáo prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente
pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se
justificar a imposição de penalidade mais grave.

§ 30 A sanção prevista no inciso ll do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou
do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (kinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contrataçáo direta e seÉ aplicada ao
responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

§ 40 A sanÉo prevista no inciso lll do caput deste artigo seÉ aplicada ao responsável
pelas infraçÕes administrativas previstas nos incisos ll, lll, lV, V, Vl e Vll do caput do ârt. 155 desta
Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta ê indireta do entê federativo que tiver
aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 50 A sanÉo prevista no inciso lV do caput deste artigo seÉ aplicada ao responsável
pelas infrações administrativas previstas nos incisos Vlll, lX, X, Xl e Xll do caput do art. 155 desta
Lei, bem como pêlas infrações administrativas previstas nos incisos ll, lll, lV, V, Vl e Vll do caput do
referido artigo que justifiquem a imposiçáo de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4o
deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indirete de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6
(sêis) anos.

,r
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EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO
CNPJ sob no 08-159.551/0N142
ContaÍa,da

q

conta conente em agência bancáia devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
(cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA NONA. DÁ RESC'SÁO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administnção, nos
casos enumerados nos rncisos art. 138 da Lei Fedenl no 14.13321.
cLÁusuLA DÉctMA - DA PUBLtcAçÁo

10.1. Dentro do prazo legal estipulado na Lei no 14133n1, contado de sua assinatun, o
CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprcnsa oficial do
município.

cLÁusuLA DÉcfitA pRfiúEtRA- DA F,scALtzAçÃo

A prestação de seruiços deste contrato sera ftscalizada pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito
no CPF de n.o 035.303.54U97, poÍtador da Matricula de n.o 571, para exercer as atribuições 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 Municípb.

CLAIJSULA DÉCIITA SEGU'VDA - DO FORO

12.1 . Fica eleito o Foro desta Comarca pan diimir questões onundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as
quais foram lida e assinadas plas paftes contratantes, na presença de duas testemunhas.

SOUIO SOÁRES-8Á, 01 de JUNHO de 2022

,--,4*+ d,,.7 §r.gal C."ls,
ANDRE LUIZ SATTIPAIO CARDOSO

ilL-á 1:tt/içí+ á n

Prefeito unicipal
contratantê

Testemunhas:

CPF.

/í/ 7
I
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EXTRATO DE D|ÍIPENSÂ DE LlCaÍAçÁO

Dlrpontr do Llclü.çào N' 075r20z2P SSDI
ContEtanta: Prsfuitura Municipal de Souto Soarqs
CNPJ: 13.922.59/000'l-96
Obtcto: Constitul obj€to destg @nt"ab a contratação de ompl€§€ Para fom€cimento do pnsus para manutgnÉo
de ônibus do transportg Êscolar s caminhão pipa, pê.tsncanto§ a frota dssts municÍpio, coníorms píopGta
vencedorE na Dispêôsa no 07í2022PMSSO|.
Proponont /Homolog.do: EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHo - CiIPJ N' 0E'tr59.55'tr000í'20, com sed6
na rodoúa BA 122 km 27. Cenbo, lraquara/BA, CEP: 46.98G«)0.
v.lor GlobrÍ: R$ 20.072,00 (vintê mil e setenta € dois rEâi8)
Emb..rm.nto Lrg.L Aí. no 75, inciso ll da Loi 14.133f2021
Pêíodo do Vlgôncl.: úrc8r2022 a 01n7nO22.
Data Homologãç"ão: 0l de Junho de 2022.
Prrí3lto Ííunlclpal: Andrá Lulz Ssmpalo CardGo

EXTRATO OE CONTRATO

Contrlto do Fomsclmc o N'íí5f2022FORr SS
Corúrabntc: PrebitJrs Municipal dê Souto Sosrês
GNPJ:, 3.922.5t1/0001-98
oblsto: Consühri objeto d€ste cont'ab a contÍstação ds empross Para foÍn€cimento de pn€u8 para manuterÉo
de ônibus do t"ansport€ escolar s caminhão pipa, perEncont6 s ffia de§to municÍpio, coíoíme pro9ctâ
vencedore na oispensa no 075/2022PMSSD|.
PropononlorHomolog.dor EDUARDO TEXEIRA DE CARVALHO - CNPJ t{Ô 0t.459.551/000í'20, com sods
na rodoüa BA 122 km 27, Cênto, lÍaquaE/BA CEPi46.980-000.
Valor Globll: R$ 20.072,00 (vlnts mil ê s€tenta s dois realE).
Emb...m.nto Lêg6l: ÂÍt. no 75, inciso ll dâ Lsi 14.133n021
unldldr orc.mrnt d!: 02.04.02 - tundo munidpel de 6ducaçáo
pror. .tlvldldli 2067 - manutsnção das açoo§ do ensino fundam€ntal
ql€mcr o d..p.!a: ili)9030 matêrialde con§umo
Íorts: 04 - s€lárlo educação
Unld.dc oÍc.msntril.l 02.00.01 - secrêlária municipel d€ lransporto
pÍol, atlvldad.: 21í - d€ggn. 6 manutonÉo das aÉo§ da soq9tariã munblpal de lÍ8nsporto.

êaomo o daapo!.: 339030 materialdê con8umo
tunt : 00
Poíodo dt vfgôncla do ConttÍo: 01/06/2022 a O1n7 n022.
PÍsfolto Íúunlclpal: AndÍé Luiz Sampaio Cardo§o

E3lê docJmenio foi ssslnâdo digitalmônto por SERASA Experbn
79E087EADF2ÁÂE4447498521 090F64FF

Diório oíciol ao tlunlCíPlO C

Prefeitura de Souto Soares
Contrato

Rua Eutâcio Viôira Viana | 0 I C€ntÍo I


