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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

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

cNP! 13.922.55410001-98 - TeleÍax: lo75l3339-2lso I 2t28

âoINÍRATO DE PRESTAçÁO DE SERVIçOS No 030/2023PS-Pi,SS
REF.: DTSPENSA DE LICITAçÁO No 028/2023PMSSDr

INSTRUI/.ENTO CONTRATUAL QUE CELEBRATT
E' TRE S' O NUMCÍPIO DE SOUÍO SOÁRES E Á
EMPRESA JAI E'IPREENDIMENTOS DA
co N sT RUçÁo ctvt L Et REL[.

t- }}NTRATANTES: O MUNICípto DE souTo soÁRE§ Pessoa Jurídica de Dkeito Público lnterno,

com sede na Av. Jose Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscito no CNPJ/MF sob o n.o 13-922.554n0U-98,

doravante denominado CONT{ÁTANTÉ e a empresa JN EMPREENDIiIE TIOS DÁ CONSTRUçAO CIVIL

itRELl, inscito no CNPJ sob o n' 34.440.983/0001-07, com sede à Rua Hildete Silva, 22, Centro, João

Dourado - BA, CEP: 44.92G000.

tt - REPRESENIÁNIES: Representa o })NTRATANTE o Prefeito Municipat! ,r: Alt2RÍ 
-LUIZ 

SAMPAIO

CÁRDOSq brasileiro, portador cio RG n." 74ô013930/SSP-BA SSP/BÁ e CPF n." 916.397.19F04, residente e

àomiciliado'na Rua clória sampaio, lf 47, centro, nesta Cidade, e representante da C1NTRATADA o seu

iàiãi.itãrtit"gi, õ sr. nÃó NaiNEs DE souzA, brasileiro, maior, capaz, inscito no RG de n'901914207

s§pZan, e no õpÉ Ooz.tga.t25l60, residente e domicitiado na Rua Hildete Silva, 22, Centro, João Doundo -
BA, CEP:44.920-000..

l - DA AUTORTZAçAO DA DISPENSÁr O presente contrato é celebrado em deconência do Processo de

óxpán"" de LicilaÇao no 12aDO23PMSSD| de interesse da Secretaria municipal de obras' seÍviços e

Úti,a,nismos, que fai pafte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido

tv - FUNDAMENTO LE1AL: O presente contrato é regido petas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei

14.1$f2.021, com base no caput do aft. 72 e aft. i5, ll, quando Êza que é dispensável a licitação para

conittraação' que envolva vatoràs inferiores a R$ 54.OOO,OO (cinquenta e quatro mil reais), no caso de outros

serviços e ampras; e demais normas legais pe,tinentes.

CLÁUSULA PRIITEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta contratação de empresa especializada para sinalização gráfica hoizontal (faixas e

marcas teitas no pavimento) com tinta retroríêíletiva no trecho com extensáo de 2.300 metros que liga o distito

de cistema ao povoado de Enítia, ambos neste municÍpio, de ,nteíssse da secretaia Municipal de obras,

sery,ços e tJfuanismo, municÍpio de souÍo soares/BA, conforme proposta vencodora na Dispensa no

028/2O23PMSSDI. Conforme planilha aba ixo:

1LÁUSULA SEGUNDA- DA OBRIGAçÁO DÁS PÁRTES

2.1 Além das obrigaÇõês resu,tantes da obseryância da Lei 14.1332021, são obrigaçÓes da joNTRATADA:

t Fomecer o obieto deste contrato, obsevado as normas e exigências constantes do Procêsso de Dispensa

de Licitação no O2Ü2OZ3PMSSD\, a ele vinculado:

VL TOTALQNTUNDITEM

Rs 26.008,87787,87 Rs 3s,68M21

sr NALTZAçÂO HORIZONTAL RODOVI

COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE

VIDRO.

Ánra,
DESCRTçÃO VAL. UNT



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ns 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 45.990-000
CNPJ 13.922.554/0ü11-98 - Telefax: (075) 3339-2150 I 2128

ll Comunicar imediatamente e por escito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
reg u I a iz a ção n ecessár,ãs;
lll Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos seryiços, objeto do presente contrato.
lV Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispensa de licitaçáo:

2.2 - Além das obigaçÕes resultantes da obseNância da Lei 14.133/2021, são obrigações da CONTRATANTE

I Cumpir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
ll Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregulaidades obseNadas no
cu m pri m e n to d este Contrato.
lll Notificar a CONTP.ATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
lv Aplicar as sançÕes administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

âLAUSULATERCETRA- DA EXECUçÂO DOS SERy,ÇOS

3.1 A Contratada deverá prestar os serviços descnÍos na cláusula pimeira, nas especiÍicações exigidas;
3.2. Os fextos a serem publicados pela CONTRATADA deveráo ser enviados por meio eletrônico pela

CONTRATANTE.
3.3. Os Íextos deverão ser publicados ern d,as úfels, conforme demanda da CONTRATANTE.

3.4. As publicações deverão obedecer às regras da legislação vigente.

3,5 Os se/.v,Ços deverão ser iniciados imediatamente, a paiir da assinatura do contrato.

3.6. Poderá ocorrer agendamento de publicação, em data(s) a se4em) definida(s) pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçÓES DE PAGAMENTO

4.1. O valor global da prestação dos sery,ços ora contratados é de R$ 26.008,87 (vinte e seis mil, oito reais e
oitenta e sete centavos), valores estes fixos e irreajustáveis, conforme planilha.

4,2. No valor pactuado esfão inclusos fodos os tibutos e, ou encargos sociais, resultantes da operação
adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e ouÍros.

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta
licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedoru/contratada, obigatoiamente com o
mesmo número de insciçáo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das proposÍas de preços,
bem como da Nota de Empenho;

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

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas
obigaçôes para com o slsterna de seguidade social, mediante apresentação das Ceftidões Negativas de
Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para com o FGfS e Ceftidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.

Rs 3s,68 R$ 28.008,871

srNALrzAÇÃo HoRTzoNTAL RODOVTÁRrA,

COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE

RESINA ACRítICA COM MICROESFERAS DE

VIDRO.

M2 787 ,87

ITEM DESCRIçÃO UND QNT VAL. UNT VL TOTAL



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES
Av, José Sampaio, íte 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahla, CEp 46,9!rG{Xr0
CNPJ 13.922.554/mO1-98 - Tetefax: (O7sl 3339-2tSO I 2t2g

5. DO PRÉÇO E DO REAJITSTE:

5.2 - Fica ,essaluada a possibiltlade dê alteraçáo dos pre{pa, ca§ @fia o desquitíbrio e@nômi@ frnancÍ,im
do Contrato,funfome disposto no Aft. 135, parágrafo ? dâ Lei 14.133n021.

cüusutÀ sEír.A - Dto pRAzo

6.1. o Nam do @ntrato será até 2&offi023, Nene *t pofiwa& múanta a@tdo enfre âs parÍes ê rros
teímos da Lei 14.1332021.

cLÁusuLA sÉ"ÍtyA - REcuRso oRÇAnENÍÁRto:

7-í- Ás d8spesas deco/ÍBrÍÊs da execução e objeto do preserb @ntato @nwfu a caryo da *guinto
clatação oçament*ia:

U_|!P49E-OR9A[fiENTÁRiA: OZ(8.01 - Smrr,tada Huntc,Bt de Oôrar, Scíyifos . thbnkmo.
PRaIEÍal ATMDADE: 2022 - Manutênçáo e *senvotvitrr,ni,o aas 4oes ae cSoras a serv@s.
ELEUENTo DE DESPESA: 3390.39.00.00 - outrcs sarvÍ;os de rarcerilos - Fessoa Jurtdica 

'
FCNTE:1500

8 . CLÁUSULA OITAVA. DÃS PENALIDADES:

8.í - Nos telÍrros b art. 18 e tfi da Lei n. 14.19y21, fra edipulado as §É,guit bs rP.,naH€des:

Art. 155.0 lkilanÍe ou o @ntratdo será responsbílizado admini§rativanenÍe peras seguirrÍesin@s:
I - ddr âusa à inexeeuÉo patdat do @ntrcto;

ll - dat cau§ à ircxecrrç/ío Frcial ao @ntrato que c€usê gftrr€ dara à Administracrão, a
func)cnamento dos *ryiços Nblit,§ ou ao inte'!,s* detivo;

lll - dar caua à ircxecryáo r,.al do @ntÍato;

lV - deixar clo entrqg,aÍ d M)rnentação exigida paÍa o @tbn e;

V ' não maÍrter a píopo§/ía, §€llw em defoÍência de fato su,f,ltwnienle davtlamen|€ justifrcdo;

vl - náo @lebrar o @ntrato an n& entrqar a cleunenta& .-,ligicla Nn a ctntata&, quando
@nveado dentro ú ,l,azo de valkla& de sua proposa,.

Vll - enejar o rr'da amênto da execuçáo ou da srtrÉp,a fu objeto cb lia.Wo sm nlc,tiw
ju§ifcaclo;

vlll - aprê§É,ntar düta@ ou &unúta* fatsa exok a ,E,ar o @úame @ 
'red,ar 

Ma@o
fal§€ dunnte a licitaçáo ou a e,\e-u@ & @n@a;

lX - trauúr a licit€@ ou ,/ã,tlraí ala fiaudulento na exacuçéo ú e,ntato;

X - @mfp,dar-§ dê ,nú ink#na ou @nF/lêr hal* & qualgtar nah.rreza;

xl - praf@r atos ilÍúos coí, r/,sÍas a írusÍrs I os obFÚws cta lk i@;
Xl - graticar ab lesiw ptêvisto no art. 5o da l.€i no 12.046, cle lc de agosto de 2013.

Il'lE ItüENIOS
CNP 1-07

5., - os prêÇos devêrâo seí expípssos em nais e de @níomk a& @m a Norcta vr,nÉdoía, fixo e
ifieaju§ável.



ESTADO DA BAHIA

PREFEIruRA MUNICTPAL DE SOUTO SOARES
Av, José Sampaiq ne gg, PrÉdio, Centro, Souto Soar€s - Bahia, CEp r16.990,,{XXl

CNPJ 13.922.554/@01-98 - Telefaxr lgtsl t339-2tSO I 2t28

Att. 1ü. Seráo adicadas fi res,onsável ,P.llas infra@s ad,ninistrativas prewstas í,6sra Lêi as
sêguinres sânções:

I - advedência;

ll - multa;

tlt - inpedimento de licitar e contrata|

lV - úclaÊçáo de inidE,naidad§ pa.a lk tar au @ntretar.

§ 1. Na aplicação das sar@s sÉráo corsiderádosl

I - a natureza e a gravidade da infração @fi1etida;

- as peliatiddes do caso ooacrelo,

lll - as chcunstât cias agrawntes ou atenuantes;

lV - os danos gue dêla p/c,vierer'l. paÉ a Administraçào pí,blica;

- .v'.a implantação ou o apedêiço€,mento de prqrama dê int€{,üadê, @nfome tr,,rmas eoienta*s dos óA/íf,s de @nttule.

- § 20 A sançáo file,vista. no inciso I do caput deste atligo *rá aplicada exctusivamente Wlainlraçáo adninistâtiva pÍeúsúa no ri?crso t ú c.put b aà. ,ss dêía tá, guanao'não se juanar a in166i6p
de Nnalidade mais grave_

- § 3" A sançáo píEri§Ía no inci$ It do caput d€§e adigo, calattda na lorma do ditat ou do
@ntrato, não @e,á ser in{erbr.a 0,5% (cin@ d&imos @r ente nen sugior a §}96 (triota pr @nto) ú
valor do @ntrato licit& ou @rebratu @n @nt'.iártaqi,tr' direta e €tá apticd; ao Íesponsáiet pi qualqueí dasinfta*s adminisfiafuas píêrlisfas no aft. 1ü desalei.

§ 40 A sanÉo ptêvisia no inciso lll do caput desÍe aftigo saíé apticada ao respnsável plas
iníraç&s adminisrdtivas prêvrbtas ,ros inobos lt, t , tv, v, vl e vil clo ;aput b ;t. És i,f,s€, Lei, quaú não* iustifrcer a imgtr,s{Éo de Nnalid* ndis graw, e im@ká o respnsÁvd & ticitar w @ntratar N embito cla
Adninidraçáo Púbfta dirêta e iúiata b ente Íederatiw que tiver-adkâdo a sa.rçcrr., No pÍazo máximo de 3
íffis) anos.

, § 50 A sançáo ptevista no incifi tV do caput dês|ê artigo *rá apticada ú responsáwt Étasinh?*1 administntivas píevrdas /ros iÍE sos v t, lx, x, xl e xtt do caput * ân. t ss aesa t_ei, bm '@mo

Êlas infta*s úninMralivas prêvrstas nos riaciisos tt, ltt, tv, V, Vt a' Vtt cto caryrt * rebriao aíigo gue
iustttiguer, ? iln,€,!çãa de penalidde ?ais grave que a sE,nçáo ,F,ffia no § 4.'dasÍe arbq e impairâ o
rcs,onúve/ de lhi/É,r ou @ntatar no âmbito cla lt«lninistrxfio Púbtb didà e iúitda ai Oaos os enlgs
Êderativos, pelo pnzo mlnimo dê 3 (três) anos e náxino de ôísêis) aÍ,os.

8:?. 4s.Flahlades emente NeÉo ser rêbvâdas ou atelluadas pela auffiade @mpetente aptírndo-g.' o
tuincÍpb da PrcrporcionaHade-, em âzeo de circun§âncias turdrámentús en faÍos'rgais e @mpova&s,
de§de que íomuladds por esdib e no pram mávinrc de 6 (ctnco) tt/FlE úters da dda en que íor úciada a
D,áensàa da Administraçáo no &ntkb dd ailtcaçãa da pena.

8.3 - Ás ,nulfa§ de que trata e§e ÊpÍtuto, deverh sr ÍerÍ//hdas peras €d,juücatáias em @nta corrdnte em
agéncia bancária devidamente derrciada pb municíçio no prazõ máximó de Os (cine) a @ntar da data da
notificação, ou quatdo fof o @§, c,bÊcta judahtmente.

8,1 - As muftas de que trata êsto capltuta, s€râo dêsoo,tadas do
Administração ou na imryssibilidade & 9r feito o des@Í,io, Íe,(r,thkla
agência bancária devidamente crÀdencieda peto municlpio no prazo
notificaçãa, ou quaúo for o ca§, @brado judiciatmênle.

pagamento eventudlmente devido pela
pela adjdicetária em @nla @Í€nte em
máximo de 05 (cinco) dias a @ntar da

JI'IEl'i ENTOS
CNPJ: 98 -07



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampâio, nr 08, prédio, Centro, Souto Soâres _ gahia, CEp 46.gqr-{Do
CNPI 13.922.5y1@01-98 - Tetefax: (07S) 3339-2150 / 2tZ8

CIÁUSUL.A NoNÀ. DA REsc,s/io co,vTRAruAL

9'' - Á /e§cisáo @náud! ryera §r det€y./ninada wr ato unilaterale esc/io da Adninistrq&, nos cesosenumêíados nos incisos aft. 1 3g da Lei FedeÉt no 14.'133n1 .

aLÁUSULA DÉàINA. DA HTBL(âAçÀ,

10'1'. Dentro.do prazo lqal edipulado na g no 14.133/21, @ntado & sua as§natura, o Ç}NTRATANTEproviderciará a publicaçáo cle resuno &«e contrato na inyensa onciat o .iráípià.'- -' - '

ctÁusut-A DÉciltA pRt,,/EtRA- DA FtscA11plçÃo

A. prc!1?9ã-o-q9 yrytços desüe coafrab será fr*alizada oero sewidor Rodrigo vieira Andrade, inscito no CpFde.n..o 935 3o3.s4s-97, prta&r da tl/*r!. * n.; sri, paà exercer as atribukqes de GestoÍ de cor6.ãfosAdministratiws & Ner Ex."utiw Mundpat, aname'Decrdo Municipar e ;.;;ír, iiâa a. agoslo de2021, publicado em 20 & Agosto de nZt io AarA OfrcA Oo hunAf pA.

CLAUSULA DÉCIHA SEGIINDA- DO PORO

12.1 . Fica êreito o Foto desta comdrca paÍa üimir queslões oiundas deste contrato.

E pr estarcm & a@rdo, lawau-sF- .o pr*sri e tema, em 02 (ctuas) üas de igua! teot e fomra, as quais íaramlidd e assinadas rrllas parúes corÍratancg * pnsrlné" * auài bsúamu/,rras.

Jl\l

ro soÁRES-AÁ, 23 de Fevereiro cle 2ü23.

Etilos
00r-07

colvs O CIWLEIREL'

c

LUTZSÀilPAtO CARDOSO JN
CNPJ U.it/O.
Rep: JOAO
CPF:N2.1§.12í{,
Contât,d/a

CPF,

Praíelto Hunicipet
Coot etanto

Testemunhas

v <'?'y'?
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
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EXTRATO DE DXTPE}ISA DE LICITAçÂO

Dt!pôn.. dr LlcltrfÉo '026r:l02tP SSD|
Contr.tanto: Prehitura Munidpal d€ Souto SoarÊg
CIPJ: 13.922.59/000'l-98
Obl.to: Coosütui obirto dsste confsto a çontratâÉo de empl€sa BP€dâllzâdâ pa.a slnalizsçáo gÉfica

hoãzontal (Íaixas e úrcas Ísitas ng paümonto) corn tinta ÍeuoÍÍêflotiva no trochg c.m oxtqn§áo do 2.300 m6bos
que liga o disfiio de Cisioms so povoado dê EmÍlie, ambo6 nêstE municÍplo, de lnloroât€ da SÔcretâda

Municipal de Obras, SEMços € UóanÉmo, município d€ Souto Soar€stBA.
PÍoponor orHomologadó: JN E PREENDI EúOS DA co[sTRUçÁO cML ElRELl, inscÍito oo CNPJ sob

o nt3a.a+o.ggíooo1-07, com sêds à Rua Hlldote Silva, 22, Cedro, Joáo Dourado - BA, CEP: il4.92G'o0o.

Vrlor Global: R$ 2G.O0E,E7 (ünto c t l. mll, olto rrai! o oltonL e !.t c.nt Yor).
Emba.rmonto t gEl: AÍt. no 75, lncüo ll ds Lel 14,13312021

P.dodo d€ vlgôncür: 2UO212023 a 2gOSn023.
D.t Homolog.çÉo: 23 do Fovêrelío do 2023.
PÍ9íeho funicipal; Andé Luiz Ssmp.io Cardoso

EXTR.ATO OE CONTRAÍO

contrato dê P]t taçào d. s.Íüçot tf 03O:l023Ps+Í{SS
Contfatantê: Prsfoitu.a Munldpal de Souto Soar68
CNPJ: 1 3.922.5í/0001 -98
Obrcro: Consütui obleto d€ste contrato a cont'ataÉo de omprasa oepêdallzada pârâ sinalizaÉ9 SÉfca
horizontal (faixas e márcas Íoita8 no pavlmênio) com ünta retonêf,oliva no tÍs(ào com 6xtân§áo de 2.300 rneto§
que liga o disbib ds cistema 8o povoado de EmÍlia, ambos nestE munlcíplo, de lnterosso dâ secfêtaÍia
Municipaldê ObÍas, SsMço8 o Urbanismo, município de Soub SoaígíBA.
eropóeme/Homoiogadá: JN E1PREE;{D;f,ENTOS DA CONSTRUçÂO CML ElRELl, inscÍito no CNPJ sob

o nj 3q.«o.ggíOo0to7, coín sede à Rua Hildêt6 Sllva, 22, Cêntm, Joâo Dourâdo - BÂ, CEP: 'í4.92G000.
Vabr Glob.l: Ra 26.txrt,E7 (vlnta . tab mll, olto r€.1. ê oit nta o r.t c.rúawt).
Emberemeíto Lêo.l: AÍt. nc 75. lnciso ll da Lêi 14-133DO21

UNIDADE ORçAI-EâITARnü 02.06.0í - S.clrt í! IuniciPrl de Ob..., S.Mço. . Uô.nbmo.
PROJETO/ AIiVIDAITE: 2022 - Manutenção € De§ênvoMmeob das A9ó€8 d€ ObÍ€! e SeÍvEos.

El-E EilÍO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - Outos SêMço§ de Tercêiros - PeEsoâ Jurídica
FOXTE:'15{X)
P..íodo do vigôncüt do coíffroi 2!o2no23 d 2310512023.

PBÍ.lto sniciprl: AndÉ LuÉ Sampaio Cardoso

E!r. dodmento fol âssinado diEitâlÍn€nlê por SERASÂ Exp.dân
49F3F820887284C68032238874D8F788

Diório O§ciol oo ilunlcíPlo

Prefeitura Mu de Souto Soares
Contrato

Ruã Eutracio Meira Visna I 0 | Cêntro I Souto Soarâ§-Ba


