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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOAR
Avenida José Sampaio, 08 Centro - Behiâ CEP -
CNPJ 13.922.554/000í -96 - Telofax: (0xx75) 33392150 / 2

CONTRATO DE FORNECIMENTO NO 1í8/2O22FOR-PMSS
PREGÃO ELETRÔNICO Nô PE 011/2022

Termo de Contrato de Fomecimento que entre si
fazem a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES e e Empresa NEI SPORTS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, estado da Bahia, inscrilo no CNPJ. CâdastÍo
Nacional de Pessoas Jurldic€s, sob o no 13.922.55410001-98, locatizado à Avenide José Sampeio, no OB,
1" Andar, Centro, Souto Soâres-Ba, nestê eto repíesentado pelo Prefeito Municipal, senhor ANDRÉ LUIZ
SAMPAIO CARDOSO, Brasileiro, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n" 916.397.'195-04
e poítedor do RG n'74 601.393{ SSP-BA residente e domiciliado na Rue Gtória Sampaio, no 47, Centro,
Souto Soares-BA, nesta Cidade, doÍavante denominado CONTRÂTANTE, e a empresa NEI SPORTS
LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 09.405.046/0001€5, com sede à Avenida Adotfo Moitinho,
Terreocomercio. lrecê - BA. CEP: 44.900-000, denominada simpbsmênte COIIITRATADA, firmam nêste
ato. o pÍêsente contrato Refêrente Pregáo Eletrônico no 01112022, na Íorma e condiÇôes que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

11 O objeto da píesente licitação é a escolha dâ propostã mais ventajosa para AQUISICAO DE
MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA, confiorme condb{tes, quanüdades e exigências
estabelecidas nesle Edital e seus anexos.

1.2. Constitui objeto deste ôonlrato a aqubição conÍorme discrição êm proposta enexa
LOTE no 03

CLÁUSULA SEGUNDA. REGIME DE EXECUçÃO

21 Este contreto obedeceÉ, integÍalmente, as disposiçóês da Lei Federel no 8.666/1993 e suas
alteÍaçóes. Lei Federal n" 10.520/2002

CLÁUSUL^ TERCEIRA - PRAZOíFORNECIMENTO'RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. O prazo mâximo para a entrege do(s) ob.ieto(s) nâo podêrá(ao) sêr supêrioÍ(es) e 10 (dez) diâs
coríidos. e contar da data de Íecebimento dâ'Ordem de Compra" emitida pelo setoÍ rêsponsável-
3 2. A lictante se Íesponsabilizará pela entrega e oÍeÍecimento do objeto, em perfeitas condiçôes novos e
sem averias, em suas respectivas embalagens oíiginais com todos os manuâis ou orientaçáo de uso e
obedecendo às especificaçõês constafltes neste instrumênto convocatório
3 3 O objeto solicitâdo deverá ser entregue conÍorrne a programaçáo enviada e mediante a ordem de
compÍayfornecimento do Setor de Compras nos sêguintes locais e horáÍios:
a) Prefeitura Municipal de Souto Soares/Ba Av. José Sampaio no 08, Centro, Souto SoareíBA - CEPI
46 990-000. horários de Funcionamento das 08.00h as 12:00h e 14:00h as 17:00h horáÍio de Brasíliâ.
3.4 VeÍiÍiceda a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituiçáo
do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias útêis. sujeitando-se às penslidades prêvistas nêste êdital.
3.5 Nâo serâ considerado enlrega realizada pare produtos que tenham sido devolvidos por nâo atender
as especrfrcaçÕes deÍinidas no Têrmo dê Referência, ou quantidades a menor ou a maior do quê a
sohcitada
3.6 No momento da entrega dos pÍodutos conforme cronograma a vencedora deverá fomecêr a Nota
Fiscal dos itens entregues na totalidade do pedido. que após a confeÍência, por no mínimo 01 (um)
servadoÍ, encaminhará as Notês Fiscais paía ô setor Íesponsável pelos pagamentos-
â) A SecretaÍia solicfante terá o pÍazo máximo de 03 (kês) dias paÍa processer a conÍeÍência do que foi
entregue, lavrando o têrmo dê rêcebimênto deÍinitivo ou notificando a contratada pera substituiÉo do

I

objeto entregue em desacordo com as especificaçôes
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b) O recebimento pÍovisório ou deÍinitivo não exclui a aêspônsabilidade da contratada p€lã perÍeita
execuçáo do contrato, Íicando a mêsma obrigada a substituir, no todo ou em p€rte, o objeto do contrato,
se a qualquer tempo s€ verificarêm vicios, deÍeitos ou incoÍreçÕes.

CLÁUSULA QUARTA. VIGÊNCIA

4.1. Este contÍato terá validade de 12 (doze) meses, contados da deli de sua assinatuÍa, com eficácia
após a publicaçâo do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser pronogado mediantê acordo
entrê es partes e nos termos da Lêi 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇo, REvIsÃo E REAJUSTE

5.1- O valor globãl para o fornecimênto oÍa contratado impoíta em R$ í15.000,í0 {cento ê quinzg mll
reais o doz cêntavos), resultante das quantidadês constantes da Proposte de Preço vencedora, obieto do
Edital de Pregáo N' 011/2022
5 2. Os preços sào Íixos e irreajustávêis.
5 3 Fica ressalvada a possibilidade de íevisáo do preço ofeítado, dentro do princÍpio da teoriâ do
equilíbrio econômico-financeiro do contÍâlo, conforme previsto no ârt. 65 da Lei N" 8.666/93

CúUSULA sExTA - Do PAGAMENTo E oRIGEM DoS RECURSoS

6.1 - Os pagamentos devidos à contÍatada seÍáo eÍetuados através de ordem bancária ou crédato êm
conta coÍrente, no prezo náo superior a 30 (kinta) dias, epôs a apÍesentaÉo da Nota Fiscal devidamente
atestada
ô.2 - Em havendo alguma pêndência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularizaçáo
por paate dâ contratada.
6 3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçÕes serão devolvidás à Contratada e seu
vencimento oconerá aÉs ã data de sua apresentaÉo válida.
6 4- A Empresa licitante vencedora do presênte certame Íica obrigada a emitir Nota Fiscal Elêtrônica,
para pagamento do objeto desta licltaÇáo, sendo enviada juntamente com todes as pÍovas de regularidade
parâ com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como para com o FGTS e JustiÇa do Trabâlho.
6 5- Constãtando-sê a situaÉo dê irregulaÍidade da contratada. será providenciada sua notificaÉo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. regularize sua situâçâo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defese O prazo poderá seÍ prorrogado uma vez, por igual periodo, a critêrio da contratante.
6.6- Persistindo a irregularidâde, â contratânte dêveíá adotar as mêdidas necessárias à rescisâo
contratual nos autos do processo administretivo côrrespondênte, assegurada à contratadâ a ampla deÍesa.
6.7- As despesas decorrentes da execuÉo dos serviços contÍatados, correrão à conte de recursos
constantês dê dotãçó€s consignadas no orçamento Municipal para o exêrcÍcio conente, a saber.

Unidade Orçamentáia: 02.07.01 - SECRETARTA MUNtCtpAL DE ESPORTE E LAZER
Proj.Atividade: 2018 -Manutençõo das ÁÇÕss da Sec. Munlc. De EspoÍte e Lazor
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consuma
Fante: 00

Unidade Orçamêntáda: 02.01.02 - FUNDO NUNICIeAL DÉ EDUCAçÃO
Prol.Atividade: 2062 - Manutenção das ÁÇõês dô Fundo Municipat de Educdçáo
Ptoj.Atividado: 2067 - Manutonçto das ÁçÕes do E sino Fundamental
Proj.Atividade: 2A56 - Manutençáo das Açôes do Ensino lnfantit
Elemeoto Despesa: 3390.3A.00 - Material dé Cansumo
Fonte 01. 19

Unidade Oíçamentáúa: 02.06.02 - FUNDA UNtCtpAL DE ÁSSSfÉ,VCI,A SOCTAL
Proj.Atividade: 2087 -Manutençáo dâs ÁÇÕes da Secretaia Mun da
Proj.Atividade: 2095 - Manutenção do Programa lnlância

Açáo Social

),l-.#í-)
v
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2? l,.:nid."d: 2090^- Manutenção das agôês de pSE _ proteçào Especiat
ProJ. Attwdade 2039 - Manutenção das ações de prcOçao sócial Oàsrca
Elemenlo Despesa: 3390.30.00 - Mateiai de Consumo
Fonte 00. 29

cúUsULÂ SETIMA - DIREIToS E oBRIGAÇÔES DAs PARTES CoNTRATANTES

7.1 .DA CONTRÀTADA:
71 1- A CONTRATADA deverá fomecer o objeto desta licitaçáo de âcordo a necasskJade daCONTRATANTE.
7 L2 - A CONTRATADA sêÉ regar e financeiramente responsáver por todas as obrigações ecompromissos contraídos com tercsiros, para a execuÉo destà contrato, u"* 

".",o,-parãlã*rgo,tÍabalhistas, previdenciános, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles náo se vincutanoo aCONTRATANTE a quatquer tÍtuto, nem mesÍno ao de solidariedâde.
7 1 3 - A CoNTRATADA assume inteira responsabiridade peros danos ou prejurzos cáusedos àCoNTRATANTE ou a terceiros, deconentes dê doro ou cutpa. negreência, imperriiaãu impniJÃ",". n"êxecuÉo do obieto deste contrato, diÍetamenre, por seus preposúJerou empiegaac, úo 

"r"úinoo 
o,reduzindo esse responsabilirrade. a ÍiscâtizaÉo o, acompanh..ento Íeito pàa ôoNinÀia-úiÉ ou por

seus prepostos
7 1 4 - - A CONTRATADA assumirá a Íesponsabílidade total pêla exêôuÉo do Íomecimento obieto destê
Contratô
7 1 5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes pera atender as necêssidades do obieto
contido no Edital, que é parte integrante deste Contráto.
7 1 6 - Reconhecer os direitos da administÍeÇão, em câso de rescisáo administrativa prcvisüa no Arttgo 77
da Ler 8.666/93;
7 l'7 -A CONTRATADA obriga-se a manter, durânte toda execuÉo do contrato, em compatibilidade com
as obrigaÇões por elês assumidas todas ãs condições de habititaçào e queliÍicâÉo ex{lida'ná LiiGçao.
7.1.8 - A CONTRATADA ficerá obrigada a aceitar, nas mesmás coúiÉes áontraüals, acÉscimos ou
suPressÔes que se fizerem no objeto, de até 250Á (vinte e cinco por ceáto; do valor iniciâl atualizedo do
contreto. na forma previstâ ne Lei Federal n. g.666/g3.

7.2 . DA CONTRATANTE:

7 21 - Pag conforme estâbelecido na Cláusula Quarta, as obrigaÇóes Íinanceiras deconentes do
presente Contrato. ná integrelidade dos seus termos;
7 .2.2 - A fiscalização do fomecimênto será por pessoal designado pela CONTRATANTE.
7.2 3 - Poderá a fiscalizaçâo ordênar a suspensâo total ou párcial dos seÍviços, caso nâo seiam atendidas,
dentro de 36 (tinta e

:1:l_1oEs,_qs reclamaçÕes que Íizer. sem prejutzo de outrâs senÇóes que possem sê aplicar aCONTRATADA.

CLÁUSULA OÍTAVÂ - PENALIDADE

8 l Com fundamento nos aÍtigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93. a licitentê vêncedora llcârá su,i€ita, no câsode atraso iniustificado, assim @nsiderado. pela Administraçáo, inexecuçâo parciat ou inexãi§à totat oaobrigaÉo, sem prejurzo das responssbiridâdes ciúr e crinirnár, asseguradá a previa e amprJ ótesa, asseguintes penalidades:
| - Advertência sempre que Íorem constetadâs infraçõ€s leves
ll.- Multa. na forma previste no instrumento convocatôrio ou no contrato;
lll - suspênsáo tempoÍária de panicipâçâo êm licitaçáo e imp€dimento de conffiaí com e AdmlnistreÉo,poí prazo náo superior a 2 (dois) anos;lv ' Declaíação dê inidonsidede Parâ licitãr ou contÍatar com a AdminlstraÉo públicâ enquantoperduÍarem os motivos determinentes .da puniçáo ou eté que seia p-rorio" 

"'áuirffi ferante aprôpria auroridadê que âplicou a penaridade, quê seÍá coni-oida sempre quê o contrâtado ressarcir aAdministrãção pêlôs prejuizos resultantes e após dêeonido o prazo da sanÉo'âplicade.
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8 2 As sançÔes previstas nos incisos l, lll e lV deste aÍtigo podeÉo seí apiicedas juntâmente com a dojnciso ll, facurtada a dêÍesa prévia do interessado, no re-s-páãrvo procêsso, no pÍezo dê 5 (cinco) diasúteis.
8 3 lnexêcuÇáo contratuar, incrusive por. atraso iniustirEedo na exêcuÉo do contrato, sujeitará ocontratado â multa de mora. que será graduada de aôordo com a gravidaáe oa intraçao, ãàeo-Jcioos osseguintes limites máximos:
I ' .10ok 

(dez poÍ cento) sobre o valor do contrato, em câso de recusa do acrjudicatário em assinar ocontrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contedos da data de sua convocâÉo;ll - 0 3olo (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atrasó, sobre o varor da pade dofornêcimento não realizado,
lll .- o.7ok (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento náo realizado, poÍ cada diasubsequente ao trigésrmo
I 4 A AdministraÉo se rêserva ao direito de desconEr do pagemento devido à contratiada o vator dequalquer multa porventuÍa imposta em virtude do descumprimeú das condiçoes estipuúaãno contrato
ou ainda. quando for o caso, cobrada judicialmentê.
8 5 As multas previstas neste item nâo têm caráleÍ compensatório e o seu pageÍn€nto nâo êximirá ocontretâdo da rêsponsabilidade poÍ pêrdas e danos decorrentes das infraçóes ómãtioas.
8.6. Em qualquer hipótese de aplicaÉo de sanÇôes, serão assêgúrados à licilante vencedoftr o
contraditório e a âmple defes€

cLÁusuLÂ NoNA - OA TXEXECUÇÃO E DA RESCTSÃO

9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Conü-ato, indepêndente de intêrpetaçâo
ludicral ou extrEudicial, sêmpÍe que o@rrêr por parte dâ CONTRATADA:
I 1 1 - O não cumpÍimento, ou cumprimento irrêgular, de cláusulas contratuais, especifpeçt€s ou prazos;
912 - A lentidâo do seu cumprimento, lêvando a CONTRATANTE a @mprovaÍ a impossibilidade da
êntregâ dos produtos adquiridos, nos prazos e condiçôes estipuladosi
9.1 3 - O atraso injustjficado no inÍcio da entrege;
9.1 4 - A paralisação da êntrege dos produtos, sem justa causa e préviâ comunicaçáo à CoNTRATANTE;
9.1.5 - A subcontretagão total ou percial do obieto deste contralo, a associÊçâo da CONTRATADA corn
outrem. e cessão ou transferência, lotal ou percial, bem como a fusâo, cisáo ou incorporaÉo sem e prévia
autorizaçáo por escrito dâ CONTRATANTE:

9 1 6 O desatendimênto pela CONTRATADA das determinaçÕes íegulares da FiscâlizaÇâo dâ
CONfRAIANTE. bem como dos seus superrores;
9.1 7 - o cometimento reiterado de faltas na execuçáo dos seMços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21106/93:
I 1.8 - A decretagâo de falência, insotvência ou concoÍdata da CONTRATADAj
9. 1.8.1 - No caso de concordata é facuttedo à CoNTRATANTE mantêr o contrato, com a coNTRATAoA
assumindo ou nâo o controle das atividades que julgar necessárias, a sêu exclusivo juÍzo, cte forma a
permitir a conclusâo da entrega dos produtos sêm prejulzo à Administreçâo;
9.1 I -A dissoluÉo da CONTRATAOA;
9.1 10 - A alteraçáo sociat ou a modiÍicãçáo da finalidade ou da estruture dâ CoNTRATADÀ que
prejudique a execuÉo do contrato:
9.1 11 - ocorrendo a rescisão nos termos do item acima citedo, acarÍeterá parâ a CoNTRATADA, as
consequências conlidas no artigo 80 de Lei No 8666/93 de 21106/93, sêm prejuizo de outras sençôes
pÍêvistas na citada Lei.
9.2 - A rescisáo contratual podeÉ também ocorrer das seguintes ÍoÍmas:
9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escdto da CONTRATANTE, nos casoE acima enumerados nos
itêns de 9 1.1 a 9.1.'10, ou outros contidos na Lei No. 8666/93 de 21106/93;
9.2.2 - Amigávê|, poÍ acordo entre as pertes CONTRÁTANTES, dêsde quê ha,a convenência pare a
CONTRATANTEI

? 2 2 1 - A rescisáo amigável ou administrativa deverá ser precedila de autorhaÉo escÍila e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
9 2 2 2 - Quando a rêscisáo o@rrer. sem culpa da CoNTRATADA, sêÉ r€ssarcido e este os prejulzos
regulârmente comprovados que houver soÍiido, tendo direito a:
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a) DevoluÉo da garantia .se houveÍ,
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato eté a data da rescasão:
9.2 3 - Judicial. nos termos de legisiaçáo em vigor - --- -- '

cLÁusuLA DECtÍuA - coNDtçôES GERÂIS

10 1 - serào de propnedade exclusiva_ da CoNTRATANTE, os relatôrios, phnos estaUsti€os e quaisquoÍ
gytlos gTymgntos eraborados pêre CoNTRÂTADA, reíerenie ao otieto exàutaoo por etaa 

- - - '"
10 2 - A CoNTRÁTANTE ressÍva-se o direito de suspenoerLàporaÍiementê a execuÉo des ê conúeto,quando necêssá o por @nveniência dos serviços ou da Adminiitraçâo, r."p"it"àór-ãJ [ritãã'-nõ'ri. 

" 
o.direitos assegurados à CONTRATADA;

10 3 - lntegram o presente Contrâlo, independentemente de trenscriÉo. o Edital ê seus Anexos e eProposta de PreÇos da CONTRATADA;
10 4 - Nâo será permitidos a CoNTRATADA, subêmpreitar de forma parciar ou. ainda, sub-rogaÍ êsteContrato.
10.5 - Este contrato é regido pera Lei n". 9.666/93, â trm dê dirimir erguma dúvida em casos omis'os.

CLAUSULA DECIMA PRI EIRA - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRÂTO:

'1 1.1 Este contrato será íiscalizado peto servidor Rodrigo vieira Andradê, inscrio no cpF cle n.o
035 303 545-97. portadoí da Mâtricula de n.o s71, para 

"iercer 
es atribuiçóes de c,st66 oJ contraos

Administrativos do Poder Executivo Municipâl, conbrme Decreto Municipal aã n." rzz, Jã ão ãã á*ro o"
202^1 , publicâdo êm 26 de agosto de 202i no Diário OfEial do Municlpio'
1I 2 A pres€nçâ da fiscârizaçáo nâo atenua. nem eride as responsabiridades da CoNTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAçÃo

'12 1 O_prêsente contrBto seÉ publicedo sob forma de extrato em Diárb Oficiâl do MunicÍpb, no prazo de
10 (dez) dias a partirda datâ de suâ assinatura.

CLAUSULÂ DÉC]MÀ TERCEIRÂ. FORO

13..'1 - As partes signatárias deste contrato elegem o Foro da comeÍca dê souto soares, do Estado de
BahE, com renúncia expressa a quarquer outro, por mais priviregiado que sêie. e por eitaám lustas econtratadas, assinam o presente Contrato, êm 02 (duas) vias de iglat teor e único eféito, na presehça das
testemunhas abaixo

et

Souto Soares Ba, 01 de Junho de 2022

À,n
Sports LTDA

NPJ: 09.405.046/0001 65
CONTRATADA

André Luiz
PÍeieito Municipal
CONTRATANTE

to ídoso

2

1 L>ç.+t r -15 73/-ro

Testemunhas
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EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA iIUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Ct{PJ/It F: 1 3.922.5ó{1000í -98

contrdo l' llE/zo2zFoR+lúss - Pregão Eletrônico n' 011/2022
Contratante: PreÍeilura Municipal de Souto Soares- Bahia,
Objoto: AOUISICAO DE MAÍERIAL ESPORTIVO. PARA ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS,
SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA
ProponoÍ dHomologado: itEl SPORTS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 09.405.0.1€i/000í65, com
sede á Avenida Adolfo Moitinho, TeÍreocomercio, lrecê - BA, CEP: il4-90G000,

Valor Homologâdo: R$ 1'15,000,10 (cento e quinze mil reais e dez @nlavos), reÍerente ao lote 03.
Emb.lrmgnto Legal: Lei n.ô 8.666/93 e 10.520/02 suas posteÍioÍes alteíaçôes.
Unldade OÍCâmêntáriâ: 02.07.0í - SECRETARIA IUNICIPAL DE ESPORTE E LAiZER
Proj.Atiüdade: 2018 JúanutenÉo das Açóes da Sec. Munic. De EspoÍte e Lazer
Elemenlo Oespêsa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00
unidadê Orçâmenláda: 02.04.02 - FUNDO iluNlclPAL DE EDUCAçÁo
Proj.Atividâde: 2062 - ManutenÉo das Agóes do Fundo Munlcipal de EducaÉo.
Proj.Atividade: 2067 - Manutençáo das Açóes do Ensino Fundarn€ntal
Proj.Atiüdade: 2056 - ManutenÉo das Ações do Ensino lnlantil
Elemento Oespesa: 3390.30.00 - Malerialde Consumo
Fonte: 01, 19
unidade orçêmêntária: 02.06.02 - FUNDo itul{lclPAL DE ASSSÉNC|A SOCIAL
Proj.Atiúdade: 2087-ManúenÉo das Açôes da Secretaria Mun. de Açáo Social
PÍoj.Atividade: 2095 - Manutenção do Programa Primeira lnfânci8
Proj.Aüüdade: 2098 - Manúençáo das ações de PSÊ - PÍoteçáo Especial
Proj.AüMdader 2039 - Manutençáo das ações de proteÉo social básica
Elemento Oespesa: 3390.30.00 - MateÍialde Consumo
Fonte: 00, 29
Pràzo do Vlgêncla: 01 10612022 a o1106n023,

EBle documsnro íor âssnado drqnalm€nto por SERASA Éxpônân
c059199í440ABEC9C285C4CAA6EF54C

DióÍio Oficiol do

Prefeitura Municipal de Souto Soares
Contrato

Rua Eutacio Vieira Viana I 0 I Centro I Souto Soarês-Ba


