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CONTRATO DE FORNECIMENTO N" 117/2O22FOR-PMSS
PREGÃO ELETRÔNICO NO PE 01112022

Termo de Contrato de Fomecimento que entre si

Íazêm a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES e a Empresa RICARDO MARQUES

ALVES . ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, estado da Bahia, inscrito no CNPJ - Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no í 3.922.554/0001-98, localizado à Avenida José Sampaio, no 08,
1o Andar, Centro, Souto Soares-Ba, neste alo representado pelo PreÍeito Municipal, senhor ANDRÉ LUlz
SAMPAIO CARDOSO, Brasileiro, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas FÍsicas sob o n'916.397.'195-04
e portador do RG n"74.601.393-0 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Glóía Sampaio, no 47, Centro,
Souto Soares-BA, nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa RICARDO
MARQUES ALVES - ME, inscrita no CNPJ sob n' '15.053.338/0001-89, com sede à Rua Maestro Poíírio
Tavares, 441, Cambará, São Roque - SP, CEP: 18.133410, denominada simplesmente CONTRATADA,
Íirmam nêste ato, o presenle contrato ReÍerente Pregáo Eletrônico n'01112022, na Íorma e condições que

se seguom:

cúUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1.O objeto da presente licitaÉo é a escolha da proposta mais vanta.losa para AQUISICAO DE
MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA, conÍorme condiçÔe§, quantidades e exigências
estabelecidâs neste Edital e seus anexos.

3-1. O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá(ao) ser superior(es) a 10 (dez) dias
corridos, a contar da data de recebimênlo da "Ordem de Compra" emitida pelo setor responsável.
3.2. A licitante se responsabilizará pela entrêga e oferecimento do objeto, em perfêitâs condições novos e
sem avarias, em suas respectivas embalagens originais com todos os manuais ou orientação de uso e
obedecendo às especiÍlcaÇões constantes neste instrumênto convocatÓrio
3.3. O objeto solicitado devêrá ser entregue conforme a programação enviada e mediante a ordem de
compras/fomecimento do Setor de Compras nos seguintes locais e horários:
a) Preíeitura Municipal de Souto Soares/Ba Av. José Sampaio no 08, Centro, Souto Soares/BA - CEP:
46.990-000, horários de Funcionamento das 08:00h as 12:00h e 14:00h as '17:00h horário de BrasÍlia-
3.4. VeriÍicada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituição
do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, suieitando-se às pênalidades previstas neste edital.
3.5. Não será consideÍado entrega realizada para produtos que tenham sido devolvidos por não atender
as especiÍicações definidas no Termo de Referência, ou quantidades a menor ou a maior do que a
solicitada.

CNPJ í 3.922.554/000í -98 - TeleÍax: (0xx75)
33392150 I 2128

1.2. Constitui objato deste contrato a aquisição coníorme discrição em Proposta anexa:
LOTE nô 02.

cúUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUçÃO

2.1. Este contrato obedecerá, integralmênte, as disposições da Lei Federâl no 8.666/1993 e suas
alteÍações, Lei Fêderal no 10.52012002.

cúUSULA TERCEIRA - PRAZO/FORNECIMENTO/RECEBITIENTO DO OBJETO
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3.6. No momento da entrega dos produtos conforme cronograma a vencedora deverá fornecer a Nota

Fiscal dos itens entÍegues na totalidade do pedido, que apÓs a conÍerência, por no mÍnimo 01 (um)

servidor, encâminhará as Nolas Fiscais para o setor responsável pelos Pagamentos'
a) A Secretaria solicitante terá o prazo máximo de 03 (três) dias para processaÍ a conÍerência do que Íoi
entregue, lavrando o termo de recebimento deÍinitivo ou notiÍicando a contratada para substituiÉo do
objeto entregue em desacordo com as especificações.
b) O recebimento provisório ou deÍlnitivo não exclui a responsabilidade da contralada pela pêrfeita

execução do contrato, Íicando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato,

se a qualquer tempo se veriÍicarem vícios, deÍeitos ou incorreções.

CúUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

4.1. Este contrato terá validade de 12 (doze) mêses, contados da data da sua assinatura, com eficácia
após a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do MunicÍpio, podendo ser pronogado mediante acordo
entre as partês e nos lermos da Lei 8.666/93.

cúUsuLA QUINTA - PREÇO, REVISÃO E REAJUSTE

5.1- O valor global pa[a o Íomecimento orâ contratado importa em RS 61.500,00 (sessenta e um mil e
quinhêntos reais), resultante das quantidadês constantes dâ PÍoposta de Prêço vencedora, objeto do
Edital dê Pregão No 01112022.
5.2. Os preços são Íixos e inêajustáveis.
S.3. Fica ressalvada a possibilidade de revisão do preço ofertado, dentro do princípio da teoria do

equilíbrio econômico-Íinanceiro do contrato, coníormê previsto no art.65 da Lei N" 8.666/93

CúUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão eíetuados através de ordem bancária ou crédito em

conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentaÉo da Nota Fiscal devidamente
atestada.
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua ÍegularizaÉo
por parte da contratada.
ô.3 - As notas Íiscais/Íaturas que apresentarem incorrêçôes serão devolvidas à Contratada e seu

vencimenlo ocorrerá após a data de sua apresentaÉo válida.
6.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica,
para pagamento do objeto desta licitaÉo, sendo enviada iuntamente com todas as provas de regulaídâdê

para com as Fazendas Federal, Estadual e lVlunicipal, bem como para com o FGTS e Justiça do Trabalho.

6.5- Constatando-se a situaÉo de irregularidade da contratada, será providenciada sua notiÍicação, por

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente

sua deÍesa. o prazo poderá ser pronogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.6- peÍsistindo a inegularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessáÍias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla deíesa.

6.7- As despesas dêôonentes da execução dos seÍviços contratados, conêrão à conta de recursos

constantes de dotações consignadas no orçamento Municipal para o exercÍcio conente, a saber.

alnidade Orçamentária: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Proj.Atividade: 2018 -Manutenção das Açôes da Sec. Munic. De Espode e Lazer
Elemento Despesaj 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00



, Y
RtcARDoà*1i#r
MARQUE PorÂrc Roo

. MAiOUES
J ATVES 150533

ALVES:l5le3rE'
0533380 zo::.oc.or

00189 -'r'jt#'

^
I ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES

idâ José Sampaio,0S Centro - Bahia
cEP - 46990400

CNPJ í 3.922.554/000í -98 - Tel€íâx: (0xx75)
33392í50 / 2128

7,1 -I)A CONTRATADÂ:
7.1 .1- A CONTRATAoA deverá Íomecer o objeto desta licitaÉo de acordo a necessidade da

CONTRATANTE.
7.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigaçôes e
compromissos contrâídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como, pêlos encargos
trabalhistas, pÍevidenciários, fiscais, securitários, comerciais e outÍos fins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao dê solidariedade.
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou Pre.iuÍzos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, dêcorrentes dê dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na

execuÉo do obieto deste contÍato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, náo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade, a Íiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por

seus prepostos.
7.1.4 - - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execuÉo do fomecimento obieto deste
Contrato.
7..1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suÍicientês para atender as necessidadês do objeto
contido no Edital, que é parte integrants deste Contrato.
7.1.6 - Reconhêcer os direitos da administração, em caso de roscisão administrativa prevista no Artigo 77

da Lei 8.666/93:
7.1.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda êxecução do contrato, em compatibilidadê com

as obrigações por êles assumidas todas as condições de habilitaÉo e qualificação exigida na LicitaÉo.
7.1.9 --A CONTRATADA ÍicaÍá obrigada a aceitar, nas mesmas condiÉes Contratuais, acréscimos ou

supressões que se Íizerêm no objeto, de alé 25o/o (vinte e cinco por csnto) do valor inicial atualizado do

contrato, na forma prevista na Lei Fedêral n.8.666/93.

7.2 - DA CONTRATANTE:

7.2.1 - pagaÍ conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigagões Ínanceiras decorÍentês do

presente ContÍato, na integralidade dos seus temos;
7.2-2 - Afiscalizaçâo do fomecimenlo seÍá por pessoal designado pela CONTRATANTE.
7 .2.3 - podeÍá a Íacalizâçáo ordenar a suspensáo total ou parcial dos serviços, câso não sejam atêndidas,

dentro de 36 (tinta e
seis) horas, as reclamações que fzer, sem prejuÍzo de outras sanções que possam se aPlicer a

CONTRATADA.

llnidade Orçamêntária: O2.O1.OZ - Fl!NDO MIINICIPAL DE EDUCAçÁO
Proj.Atividade: 2062 - Manutenção das Ações do Fundo Municípal de Educação.
Proj.Atividade: 2067 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental
Proj.Atividade: 2056 - Manutênção das Ações do Ensino lnfantil
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 01, 19

l.lnidade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MatNtClPAL DE ÁSSSfÉ^rCrÁ SOCTAL

Proj.Atividade: 2087 -Manutenção das Á9ôes da Secretaia Mun. de Ação Social
Proj.Atividade: 2095 - Manutençáo do Progrâma Pimeira lnfância
Proj.Atividade: 2098 - Manutenção das a9ões do PSE - Proteção Espêcial
Proj.Atividade: 2039 - Manutenção das ações de proteçáo social básica
Elemento oespesâ: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00, 29,

CúUSULA SETIMA. DIREITOS E OBRIGAçÔES DAS PARTES CONTRATANTES
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CúUSULA oITAvA - PEiIALIDADE

8.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, a licitante vencedora Ílcará suieita, no caso
de atraso injustificado, assim considerado pela AdministraÉo, inexecuÉo parcial ou inexecuÉo total da
obrigação, sem pÍejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla deÍesa, às
seguintes penalidades:
| - Advertência sempre que forem constatadas infraçÕes leves.
ll - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
lll - suspensão temporária de participaÉo em licitagão e impedimento de contÍatar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniÉo ou até que seja promovida a reabilitaÉo perante a
própria autoridade quê aplicou a penalidade, que será concedida ssmpre que o conúatado rêssarcir a
Administração pelos prejuÍzos resultantes e após decorrido o pÍazo da sanção aplicada.
8.2. As sanções previstas nos incisos l, lll e lV deste artigo poderáo ser aplicadas juntamente com a do
inciso ll, facultada a defesa prévia do interessado, no respêctivo processo, no prazo de S (cinco) dias
úteis.
8.3. lnexecução contratual, inclusive por âtraso injustiÍlcado na execuÉo do contrato, suieitará o
contratado à mulla dê mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
sêguintes limitês máximos:
| - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
contrato, dentro de '10 (dez) dias conidos, contados da data dê sua convocação;
ll - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fomecimento náo rêalizado;
lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao lrigésimo.
8.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato
ou ainda, quando Íor o caso, cobrada judicialmente.
8.5. As multas previstas nestê item não têm caráter compensatóÍio e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade por perdas e dânos deconentes das infraçõês cometidas.
8.6. Em qualquer hipótess de aplicaÉo de sangÕes, serão assegurados à licitante venc€dora o
contraditório e a ampla dsfesa

cúusulA NoNA - DA tNÉxEcuçÁo E DA REsctsÃo

9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independentê de inteÍpslação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorer por parte da CONTRATADA:
9.í.1 - O não cumprimento, ou cumprimento inegular, dê cláusulas contratuais, espêciÍcações ou prazos;
9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condigões estipulados;
9.'1.3 - O atraso iniustiÍicado no inÍcio da entrega;
9.í.4 - A paralisação da entrega dos pÍodutos, sem justa câusa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do ob.ieto deste contrato, a associaÉo da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transÍerência, toial ou parcial, bem como a fusâo, cisão ou incorporação sem a prévia
autorização por êscrito da CONTRATANTE;
9.1.6 - O desatendimenlo pela CONTRATADA das determinaçóes regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
9.1.7 - O cometimento reiterado de Íaltas na execuÉo dos servigos, anotadas na Íorma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 2l106/93;
9. 1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;

d
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9.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CoNTRATANTE manter o contrato, com a CoNTRATADA,
assumindo ou nâo o controle das atividades que julgar necêssáÍias, a seu exclusivo juízo, de forma a
permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
9.'1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
9.1.10 - A alteraÉo social ou a modificaÉo da finalidade ou da eslrutura da CoNTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
9.1.í1 - oconendo a rescisão nos termos do item acima citado, acaÍretará para a CoNTRATADA, as
consequências conlidas no artigo 80 da Lei No 8666/93 de 21106t93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
9.2 - A roscisão contratual poderá também oconer das seguintes Íormas:
9.2.1 - Determinada por ato unilatêral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens dê 9.1.1 a 9.1.10, ou outros contidos na Lei No.8666/93 de 21106/93;
9.2.2 - Amigável, por acordo 6ntre as partes CoNTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;

?.2?l 'A rescisâo amigável ou administrativa devêrá ser prêcedida dB autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da coNTRATANTE;
9.2.2.2 - Quando a rescisão ocoÍrer, sem culpa da CONTRATADA, sêrá ressarcido a este os preiuÍzos
regularmente comprovados que houver sotido, tendo direito a:
a) DevoluÉo da garantia "se houvBr;
b) Pagamentos devidos pêlâ execuÉo do contrato até a data da rescisão;
9.2.3 - Judiciâ1, nos termos da legislação em vigor.

cúusuLA DECIMA - coNDtçôES cERAts

10.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estatísticos e quaisquer
outros documentos elaborados pela CONTRATADA, reÍerente ao objeto executado por ela;
10.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os
direitos assegurados à CONTRATADA;
10.3 - lntegram o presenle contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a
Proposta de Preços da CONTRATADA;
'10.4 - Não Será permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar estê
Contrato;
10.5 - Este contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, a fim do dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLAUSULA DECITiA PRIMEIRA - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:

'11.1 Este contralo será fiscalizado pelo servidor RodÍigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o
035.303.545-97, portador dâ Matricula de n-o 571, para exêrcer as atribuiçõês de Gestor de Contratos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Oscreto Municipal de n,o j72, de 26 de agosto de
2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário OÍicial do MunicÍpio
'lí.2. A presença da Íiscalização não atenua, nem elide as responsabilidades da CONTRATADA.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAçÃo

'Í2.1. O presente ContÍato será publicado sob Íorma de extrato em Diário Oficial do Município, no prazo de
10 (dez) dias a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA DÉCIiIA TERCEIRA. FORO

n
-{



13.1. - As paÍtes signatárias dêste Contrato elegêm o Foro da Comarca de Souto Soares, do Estado da
Bahia, com Íênúncia expressa â 

-qualqueÍ 
outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e

contratadas, assinam o prêsente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das
testemunhas abaixo

I I

Luiz ro oso

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOUTO SOARES
a José Sampâio, 08 Conlro - Bahia

cEP - 46990.000
CNPJ í 3.922.554/000í -98 - TêleÍax: (0u75)

33392150 / 2128

PreÍêito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

4-zt-s-.\7s 4

Souto Soares Ba, 01 de Junho de 2022.

RTCARDoMARQUES fiÍ;s3í'l;&Ê,.,n*,*'
ALVES:1 5053339000 1 89 ar.vEs:rs0s3338000r8e

Dàdot: 2022.06.0 t r2:24ia {3'OO.

Ricardo Marques Alves - ME
CNPJ: í5.053.338/0001-89
CONTRATADA

I 2
-,;/-)
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EXTRATO OE CONTRATO
PREFEITURA ÍIIUNIGIPAL DE SOUTO SOARES

CIPJ/I$F: í 3.922.5t4J0001-9E

Contrato t{' 1 í 7r2022FORfmSS - PÍegào EletÍônico nô 0',1/2022
Contratanto: Prefeitura Municipal de Souto Soares- Bahia.
Obreto: AOUISICAO OE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS,
SECREÍARIAS E PREFEIÍURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES|/BA.
PÍoponentdHomologrdo: RICAROO AROUES ALVES - E, inscÍita no CNPJ sob n'
15.053.33€YOOO1-BS, com sede à Rua Maestro PorfÍío Tavares, ,141, Csmbará, Sáo Roque - SP, CEP:
18.13}'410.
valor Homologado: R§ ô1.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), referenle ao lote 02.
Embaramento Leg.l: Lei n.o E.666/93 e í0.520/02 suas posteiore§ allêrâçi,ês.
Unldâdo Orçamonlárla; 02.07.01 - SECRETARIA fUllClPAL DE ESPORTE E L ZER
Proj.Atividade: 2018 +úanutençáo das Açôes da Sec. Munic. De Esporte ê Lazer
Elemento Oespesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00
Unldado Orçamcntária: O2.O,I.O2 - FUIDO UNIC'PAL OE EDUCAÇÃO
Proj.Atiúdade: 2062 - Manúençáo das Açóes do Fundo Municipal de EducâÉo.
Proj.Aüvidade: 2067 - ManutsnÉo das Açôes do Eruino Fundamentâl
Proj.Atividade: 2056 - Manúençâo das Açôes do Eneino lnfantil
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 01,19
untdado orçamontáía: 02.(r.02 - Ful{Do ut{lclPAL DE as$sTÊNclA SoclAL
Proj.Atiüdade: 2087 -+'ranutençâo das Açóes da Sec.êtaria Mun. de Açáo Social
Proj.Aüüdade: 2095- Manúençáo do Programa Primeira lnÍância
Proj.Atiüdade: 2098 - Manutençáo das açôe3 de PSE - ProteÉo Especial
Proj.Atrvdade: 2039 - ManutenÉo das açóes de proteçáo social básica
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Materisl de Consumo
Fonte: 00, 29
PÍlzo de Vigônci!: 01 lO6nO22 a 01106n023.

E§16 docum6nto lo, a$inâdo dlgiiâlmênlê por SERASÂ Erp€rian
32CEB29A95E9DBF5903 1 CC750A0AE234
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