
§%
ESTADO DA BAHIA

PREFEIruRA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
cNPJ 13.922.5ílqt01-98 -Íeleíax (075) 3339-2150 12128

CONrRATO DE FORNECIUENTO tf 062/2O22FOR+MSS.
REF-.- D,SPE^,SÁ DE L|C|TAçÁO tú U6/2O21IPMSSD/..

INSTRUMENTO CONrRArUAL QUE CELEBRAM
E'I'TRE S' O NUNICíPIO DE SOUTO SOÁRES E Á
EI'PRESÁ CÁSÁ DO AP'dTLTOR E APÁRTO
ÀLÚEIDA.

I - CONTRATANTES. O NUN'CíPiO DE SOU7:O SOÁRES, Pessc€ Jutídica & Dircito Público lntemo,
coín sede na Av. José Sampaio, n" 08, Prcdio, Centm, inscito ra CNPJ/MF soâ o n.o 13.922.554/W1-98,
doravante denominado ÇONTRATANIE e a emprcsa CÁSÂ DO APICIILTOR E APtÁRtO ALltElDA, inscita
no CNPJ sob no 21-43.068/0001-28, com sede à Rua Hermelino Mattins Alves, 124, Baino Boa Vista,
Seabra/BA, CEP: 46.900000, CONTRATADA.

tt - REPRESEMÁNIES: RepÍesenÍa o CONTRATANTE o Prefeito Municipal, senhor ANDRÉ Laltz
SA PAIO CARDOSO, brasileiro, pdador do RG n" 746013%ASSP-AÁ SSP/AÁ e CPF n" 916.397.19544,
/esdenre e úmiciliado na Rua GtMa Sampaio, l\P 47, Cenlrc, ne§a Adade ê Reprcsentante da
CONTRATADA o Sr. Lamarque Almelda de ltelo, inscilo no CPF nô 011.303.92554 e RG 937366730 SSP -
BA.

lll - DA AUTORIZAÇÁO DÁ DTSPENSÁ: O pesente Contnlo é celebnb em deconência do Processo
Administrativo no U6/2O22, que faz parte integrante e comdement deste hrúrato, como se nele esrryesse
contido.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O prcsente Contrato é rqido rrlas cláusulas e condiçbs nele contidas, pela Lei
8.666/93, e demais noÍmas lêgar.s pedinentes.

CLÁUSULA PRIIÚEIRA . DO OBJETO

1.1 Ob.ietivo deste contrato é a aquisiçfu de Equipamentos de AFicultura para atender ações que serão
dasonvolvidas Wla Secretáia de Agicuttura, visanú àElt1€.ftciar os agicultores familiares do Município,
confome nacassidadês da SecrBlana Municipal de Agicultura ê Racursos HÍdlicos.

cLÁusuLA SEGU DÁ - DA oBF/GAçÁo D s pÁRrEs

21 Além das obigações rcsultantes da obseruância da Lei 8.666/93, são obngações da CONTRATADA:

t Comunicat imediatamente e pr escrito a Administnçáo Municípal, at'avés éa Fiscalização, qualquer
anotmalidade vedfrcada, inclusive de ordôm funcional, paê que sqam adotadas as providéncias de
regulaização necessánas,
ll Atendü com Wntidão as rcclamaçfus Nr pay'.e b ncebdor dos r,odutos, obieto do ptesente contrato-
lll Manter tdas as condiÇõês de habilitaçáo exigidas na üsoP.nsa de licitação:

22 - Além das obigações resulÍanÍes da obseNância da Lei 8.66 93, sáo obigaç&s da CONIRATANTE

t Cumpdr todos os compÍomrssos financeircs assumÍdos com a CONTRATADA:
ll I'lotiÍicar, fotmal e temÉstivamente, a CON|RATADA soôre as inegulaidades obseryadas no
c um pi m e nto de ste Contrato.
tll I'lotiÍicar a CONIRATADA por escilo e com antecedência, sobre muftas, pnalidades e quaisquer
débitos de sua respnsabilidade;
lV Aplicar as sanções administrativas conÍratuais peítlrerrtes, em caso de inadimplemento.
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3,1 A contnaada fomecerá os produlos defirudos pela contlal!fte' compreendendo no tomecimento que
-originou- 

õ Ér""""o de üspensa'dà úcitaçáo no U6/2O22PMSSD1, nos Íe,n,os consÍaflÍes, vinculado a este

confiato.

cLÁusuLA QUARTA - Do vALoR E couuçõEs É PAa,útENro

1.1. O valot global da Prestação de Setviço oÊ contÊtado é de R$ 5'219'il (Cinco mit' duzenbs e dezenove

reais e cinqúenb cr'nbyos), conÍome danilha abaixo:

1.2. l,lo valor pactuado es!áo ,ncrusos lodos m ttibutos e, ou encaql,c,s social:s' /Bsu'lan'es da operação

adjudicatúia concluída, tncrusiva despesas cÚn f'etes e ot/ittos'

13. O pagamento será efetuado em até 30 (tdnta) dtas, a contar da efetiva ateslação dos sêlo'es competenÍes

"oOn 
i 

"ircuçao 
dos seryiÇos a cada mês venciib, medidnte apresentação da rcspectiva l'lola Fiscal'

1.1 - A Nota Fiscal/Fatura, &verá ser emitida Fla ticitanle vencedotdcontratda, owaladamenle com o

^usno 
ntmen de inscdçtu no CNp,l arysenltrlú nos documenros de ha litação e das prqposÍas & preçx'

bem êomo da l,lota de EmPenl]p;

1.5 - Em caêo de devolução dA l,lota Fiscal/Fatua pdra coaeçáo, o ptírb pata págamento passaÉ a fluir apôs

a sua rearyesentaçáo-

1.6. O pagamenlo só setá eferuado após a comprwaçh pelg contnto de que se encdttra em dia coÍn suas

oorigaçeí para com o s,srama de'squtid?d? sÉial, .mediante apÉsentdção das 
- '9Ílidôês-.IvegaÍ'vas 

de
-ü;tt;-W;';"* 

as Fazendas reaeÁi Éstàua e Municipal, paÉ co71, o FGTS e Cettidáo Negativa de ÉA'os
Trabalhistas-

s.IN PREçO E DO REAJUSTE:

5.í-OspreçosdevelãoserexPressose,nÍBaisedecoítfomida&comoeúlaifixoeinaaius,iável'

í2 - Fica ressalvada a possià,7idade de alteração dos píê9os, caso ocofia o desequilibio econünico finenceiro

tu Contrato, confolmê disposto no Art. 65, allrÊa "{ da Lei 8'666/93'

C,-ÁUSULA SüTA.N PRA;ZO

6.l.oWmdocontntosenate3Üo1tía2Zpdelúselplonogadomediante.acorb,e-n,/easpadesenos
termos da Lei 8.666/93, obseruando o quanto ostabêlecido no ad' 24, lV, da Lei no 8'666/93'

cLÁusuLA sÉIrltÁ - REcuRs o oFr,r'úTENTÁNo:

7.r, As dgspasas decoíênras da exectqáo & otieto do presenle conttdto curcrão a caryo da seguinte

dotação oqamentária:

VL. TOTALVL. UNTUNDIÍEM DESCR'
R$ 4.N9,50R$ 182,25Und22Macacáo de Üim branco c/ mascata cou'ffi

fixa G/G

01

R$ 880,00R$ 40,0022Bota branca apicultor02
R$ 3s0,@Par R$ 

'5,00
22Lwa látex mista l,leoqrcne Azul/ AmarTam:

9/10

03

R$ s.219,s0TOTAL

w
H
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Unidade Oryamentáia: 02.11.01- SecrcÍania Municipal de A$icLtftura e Recurcos Hídncos'

íAiiJ atiíiarao ;f73 - Manutenção oa-s Ações. da- sec' De Agicuftun e Rec' Hídicos'

Elémento de Despesar 3390-30.00.00 - Mateial de Consumo'

Fonte: 00

E - CLÁUSULA OITAVA . DAS PENALIDADES:

8.' - /úos temos do att. 86 da Lei n. 8.666/93, frca estip2ldo o Wrcenlud de o,tÁ (ndo por cenb) sobrc o

iaator inadimplido, a tttuto de muia de motít, W dia áe atraso injustiticado no fomecimento do obje,o deste

Negão, até o limite & 1ífÁ (dez por cüÍÚ, fu valor empenhado'

&z Em caso de inexecuçâo total ou parcial do pactuado, em razáo do &scumpimenlo de qualqrcr das

í*oiçor" avençadas, a contnticla fiiaa suieita à seguirÍes penatidades n*s lermos do an. 87 da Lei n-

8.666/93:

I - advefténcia:
It - mutta de leÁ (dez por cenb) b valot do contnto'
iil _;;;p"r";, i"n pinaa" ae paiticipar (te ticitaçáo e im;p,dimento de coúratar com a Administração pr
prazo não supeior a 2 (dols) anos e,
'lV - declançào de inidoneidade pan licitar ou contratar com a Àdministração PÚblica'

8.3. Quem convocada dentrc h pram & vatidde da sua píwosta, não celebrar o contElto' deixat de entregar

àii 
"pri"rnt", 

documentação Íals'a exigida pra o cedam.e, enleilr o retardamento da execução da seu obieto,

Ááiiiuntirq a pmpasta,iathar oi nrfur in exect*ão b contrato, compo,lar-se & mdo tlidôro ou cometer

i;,rd.-i;";, riaa impeataa d; i"i;; " contÉ,rar'con a união, Estados, Elstito Fedenl N Municípios peto

pr"* a" aie S çinco1 taos, sem preiuim das mu'tas p/Bvis'as em edital e no contÊto e das demais

cominagôes ,ega,s.

S.l.Aspenalidadessomentepodetáoserrclevadasouatenuadaspelaatiuidade-competenteaplicando.seo
iiiiia{ or- iú*aran"d",';;-rrá" tb circunstâncias funú.,menta6,s em fatos eais e comprovados,
'oiàiã{ 

s*-f.,r*,;"ar" por esciio- a no prazo máximo b 5 (ctnco) dias útÊrs da data em que for oficiada a

pretensão da Administmção tto sentido da aplicaçáo da pena'

g.5 - Ás Ínut as de qLrv trala este capítulo, dêverão ser rccdhidas wlas adiudicatáias em conla conente em

agência barrcáia &vidamente credencida' pelo municipio rn pna máximo & 05 (cinco) a contar da data da

nótificação, ou quando for o caso' cobÊda judicialmenle'

g.6 - Ás mullas de que trata este capitulo, saráo descontadas do pagamento eventualmente devi& pela

Âã*níiín,çio ã Âa impossibilidade de'ser feito o desconto, rccothida pela diudicatária.g,Ít.conta conente em
'"gêiiii üiari, &vidàmente i.*iird, pto município no pmzo máximo de 05 (cinco) dias a contar da

nàtificação, ou quando for o caso, cobndo itdicialmento'

CTÁUSUTA NONA -DA RESC'SÁO CONTRATUAL

g.í - Á ,escisáo contmtual podeá ser deteminada pÜ ato unilaleral e escrito da Administaçâo, nos casos

iiumeradas nos ,hcisos l,xitexvtlbatl. TS da Lêi FedeÊl no 8'666i/93;

CLÁUSULÀ DÉilNA . DA PUBLICAçÁO

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinaturâ, o ââNTRATANTE ptovidenciará a publicaçâo de

,esuÍno desre &ttt€,to na imprcnsa oficial do mÜiclpio'

CLÁUSULA DÉCT A PRIHEIRA . DÀ VIGÊNC'A

11.1. O presente do Conlrato vigorará do dia 07/03/2022 a fi/U/2O22

âLAUSULA DÉc//uA sEcuNDA - DA F,,SCAUZAçÁO DO CONÍRÀTO
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12.1. O tomecin ento desê @ntÍeto *rá fr*alizdo Êlo *Nibr Rdngo Vieira Andocle, n§rito no CPF de
n.o 035.303.54s|97, padador da Metricule de n.o 571, pâft, exetcP.r as etnDu@s de Gestor de Contratos
Administratiws do Poder Executiw Municipal, @nioíme D&relo Municipal dê n.o 172, & 26 dê ag§çfo cle
2021, publicado en 26 de agosto cb n21 no Eiárb Oficial do Municípb.

13.1. Fica eleito o FoÊ desta Comarca para diimi questõês otiuúas de§e Contrato.

E pr estarem do a@tú, lavrou-* o presenle termo, em 03 íres) wbs de ,gual t@r e Íorma, as quais toam
licta e assinadas gÉ,las parbs @nrreúenúes, na pres€nça de duas te§1.êmunhes.

SOUIO SOARES-AÁ. 07 c,e Março @ 2022

,l
CARDOSO cÁsÁ oo E ALTIIEIDA

Praíe o nunicipal
Contralanrê

C NP J : 21.U:t.068/400r -zE
contfatdda

12
íu -o RG ^J3 30u.t5J0

l

Teslemunhas:


