
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av, José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

CONTRATO DE FORNECIMENTO NO 183/2O22FOR.PMSS

PREGÃO PRESENCIAL NO PPOO5/2022

Termo de Contrato de Fornecimento
que entre si fazem a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES e a

EmprêsaCOMARFE COMERç|O E

REPRESENTAçOES LTDA.

A PREFETTURA MUN|CIPAL DE SOUTO SOARES,estado da Bahia, inscrito no CNPJ - cadasko Nacional

de pessoas JurÍdicas, sob o no 13.922.554/0001-98, localizedo à Avenida José sampaio, no 08, ',lo-Andar,

Centro, Souto Soares-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor (a) ANDRÉ LUIZ

SAMpÀtO CARDOSO, Brasiteiro (a), inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n'916.397.195-
04 e podador do RG. n'74.601.393-0 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua GlÓria Sampaio, no 47,

centro, nesta cidade, doravante denominado CoNTRATANTE, e a empresa, CoMARFE COMERçIO E

REPRESENTAÇôES LTDA, inscrita no GNPJ sob N' 04.028.051/000í -82, com sede na Estrada das

Barreiras, 1508, Sala 115, Baino Barreiras, Salvador - BA, CEP: 4'1.195-000, denominada simplesmente

CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condiçÕes que se seguem:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Este contrato tem como ob.ieto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AO SETOR DE

ILUMINAÇÁO púBLtCA, coniorme condiçóes, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de

Referência do Editel.
1.2. Este contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identiÍicado no preâmbulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcrição.

CúUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1 . O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) náo poderá(áo) ser superio(es) a 10 dias corridos, a

contar àa data de recebimento da "Ordem de Compra" emitida pelo setor rêsponsável'

CLÁUSULA TERCEIRA - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAçÃO DO OBJETO

3.1. A licitante se responsabilizará pela entrega do ob.ieto, em perfeitas condições novos e sem avarias, em

suas respectivas embalagens originais com todos os manuais ou oÍientaÉo de uso e obedêcendo às

especificaçôes constantes neste instrumento convocatório.
3.2. Os piodutos ofertados deverâo ter certificaçâo do INMETRO, lâmpadas e luminárias ter a Etiqueta

úacional'de Conservaçáo de Energia - ENCE, todos os produtos devem ter sido Íabricados e atestados

pelas normas da ABNT e do INMETRO.
ã.a. 

-ó 
oUleto solicitado deverá ser entregue conforme a.programação enviada e mediante a ordem de

fornecimento emitida pelo Setor de Compras nos seguintes locais e horários:

a) Prefeitura Municipal de Souto SoareíBa Av. Jóse Sampaio no 08, Centro, Souto Soares/BA - CEP:

aô.SSO-OOO, horárioi de Funcionamento das 08:OOh as 12:00h e 14:00h as'17:00h horário de Brasília-

3.4- Verificada a desconÍormidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituiÉo do

,""ro, no pr"to máximo de 05 (cinco) ãias útéis, sujeitando-se às penalidades previstas nêste edital.

3.S. Não será considerado entrega reaiizada para pródutos que tenham sido devolvidos por não atender as

esfecificaçÕes definidas no Tenio de Referência, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada.

àã. f..to môm"nto da entrega dos pÍodutos conforme cronograma a venc€dora deverá fornecer a Nota Fiscal

ãoi it"n. entregues na to-talidad; do pedido, que aPÓs à conferência, por no mÍnimo 01 (um) servidor'

encaminhará aJNotas Fiscais para o setor responsável pelos pagamentos'

ã1 Á Secretaria solicitente teÉ o prazo máximo de 03 (trêg dias para processar a conÍerência do que foi

ãí.'ir"gr", Évrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a contratada para substituiÉo do objeto

entregue em desacordo com as especificaçÕes.
ú) O ieceOimento provisório ou definitivo náo exclui a responsabilidade da contratade pela perfeita execuçáo

ãô contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer

tempo se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreçÕes,
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cúUsULA OUARTA - DO VALOR E CONDIçÔES DE PAGAMENTO
4.1. O valor global para o fomecimento dos produtos, ora contratados é de R$ í68,000,00 (cento e sessenta

e oito mil reais), referente aos lotes 01 e 02, sendo lote 01 no valor de R$94.000,00 (noventa e quatro mil

reais) e Lote no 2 no valor de RS 74.000,00 (sêtenta e quatro mil reais).

4.2. No valor pactuado estáo inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operaÉo
adjudicatória concluÍda, inclusive despesas com fretes e outros.

4.3 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancárla ou crédito em conta

corrente, no prazo náo superior a 30 (trinta) dias, após a apresentaÉo da Nota Fiscal devidamente

atestada.

4.4 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularizaÉo
por parte da contratada.
4.S - As notâs fiscais/faturas que apresentarem inconeções serão devolvidas à Contratada e seu

vêncimento ocoÍrerá após a data de sua âpresentâÉo válida.
4.6- A Empresa licitante vencedora do presente certamê fica obrigada a emitir Nota Fiscal EletrÔnice, para

pagamento do ob.leto desta licitação, sêndo enviada juntamente com todas as provas de regularidade para

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

4.7- Constatando-se a situaçáo de inegularidade da contratada, será providenciada sua notificeÇâo, por

esc to, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Úteis, regularize sua situaçáo ou, no mesmo prazo, apresente
sua deÍesa. o pÍazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual perÍodo, a critério da contratante.
4.8- persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contretual

nos autos do procêssó administrativo correspondente, assegurâda à contratâda a ampla defesa.

CLAUSULA QUINTA - DO PREçO, REAJUSTE E EQUILíBRIO ECONÔMICO.FINANCEIRO
5.1 - Os preÇos sâo Íixos e irreajustáveis.
5-2-gà reisalvada a possibiliàade de revisão do preço ofertado, dentro do princÍpio da teoriâ do equilÍbrio

econômico-financeiro do contrato, conforme previsto no art. 65 da Lei N' 8.666/93

CúUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1. Este contrato terá validade dê 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia após

a publicaÉo do seu elitrato no Diário Oficial do MunicÍpio, podendo ser prorrogado mêdiante acordo entre

as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

CúUSULA SÉNMA - RECURSO ORçAMENTÁRIO:
7.1. As despesas deconentês da execuÉo do objeto da presente licitaÉo correrão a cargo das seguintês

dotaçóes orçamentárias:

unidade orçâmentária: 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO

Proj.Atividaáe: 2O7O - ManutenÉo e ConservaÉo do Sistema de lluminaÉo PÚblica

Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00

GúUSULA OITAVA - DA OBRIGAçÃO DAS PARTES

8.1 Além das obrigaçÕes resultrantes da observância da Lêi 8.666/93 são obrigaçóes da CONTRATADA:

a) A CONTRATAõA'deverá fornecer o obieto desta licitaçáo de acordo a necessidade da CONTRATANTE.

Uí e CONfnnfnDA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigaçÕes e compromissos

óntraÍdos com terceiros, pãra a execuçáo deste Contrato, bem como, pelos encaÍgos trabalhistas,

pieviáenciados, fiscais, securitários, comerôiais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a

qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.
J1ÀôOufnnfnDA assume intêira responsabilidade pelos danos ou prejulzos câusados à CON-TRATANTE

oL a ierceiros, deconentes de dolo ou culpa, negligência, imperÍcia ou imprudência, na execuÉo do objeto
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deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, náo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos.

d) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execuÉo do fornecimento objeto deste
Contrato.
e) A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades do objeto
contido no Edital, que é parte integrante destê Contrato.
f) Reconhecer os direitos da administraÉo, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei

8.666/93;
g) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execuçáo do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçÕes por eles assumidas todas as condiçôes de habilitaÉo e qualiÍicaÉo exigida na Licitaçáo.
h) A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressÕes que se fizêrem no objeto, de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, na Íorma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
8.2 - Atém das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE:
a) pagaÍ conforme estabelecido na Cláusula quarta, as obrigaçôes financeiras decorrentes do presente

Contrato, na integralidade dos seus termos;
b) A fiscalizaçáo do fornecimento será por pessoal designado pela CONTRATANTE.
c) Poderá a flscalizaçáo ordenar a suspensão total ou parcial da entrega do objeto, caso não sejam

atendidas, dentro de 36 (tinta e
seis) horas, as reclamaçÕes que fizer, sem prejulzo de outras sanÉes que possam se aplicar a

CONTRATADA

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.í- Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o

velor inadimplido, a tÍtulo de multa de mora, por dia de atraso injustif,cado na prestação dos serviços do

objeto deste pregão, até o limite de 10o/o (dez por cento) do valor empenhado.
9.2.Em caso de-inexecuÉo total ou parcial do pectuado, em razáo do descumprimento de qualquer das

condiçÕes avençadas, a contratada ficaÉ sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.

8.666/93:

| - advertência;
ll - multa de 10% (dêz por cento) do valor do contrato,
lll - suspensão temporária de participar de licitaÉo e impedimento de contratar com a Administração por

prazo não superior a 2 (dois) anos e,
iV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administreçáo PÚblica

9.3. euem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nâo celebrar o contrato, deixar de

entregar ou apresentaí documentaçâo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de

seu õb;eto, não mantiver a propostr, falhar ou fraudar na execuÉo do contrato, comportar-se de modo

inidône'o ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Uniáo, Estados, Distrito

Federal ou MunicÍpios pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em êdital e no

contrato e das demais cominações legais.
g.4. As penalidades somente poderâó ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se

o priniipio da proporcionàlidade, em Íazáo de circunstàncias fundâmentados em Íatos reais e
compÍovados, desde que formuladas poÍ escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias Úteisda data em que

for oficiada a pretensâo da AdministraÇao no sentido da aplicaÇáo da pena.

9.5 - As multas de que trata este capÍtulo, deveráo ser Íecolhidas Pelas adjudicatárias em conta corrente em

agência bancária dévidamente credênciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a conter da data

dà notificaÉo, ou quando for o ceso, cobrada judicialmente.

9.6 - As multas de que trata este câpítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela

Administraçáo ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adiudicatária em conte corrente

em agênciá bancária devidamente credenciada pelo municÍpio no prêrzo máximo de 05 (cinco) dias a contar

da notificagáo, ou quando for o caso, cobrado judicialmente

cúusulA DEctMA - DA REsclsÃo GoNTRATUAL
10.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administreçáo, nos casos

enumerados nos incisos l, Xll e xvll do art. 78 da Lêi Federal n" 8.666/93;
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CúUSULA DECIMA PRIMEIRA. DA PUBLICAçÃO
1 1.í. O presente Contrato será publicado sob Íorma de extrato em Diário OÍicial do Municipio, no prazo de
10 (dez) dias a partir da data de sua essinatura.

CúUSULA DÉCIi,IA SEGUNDA - OA FISCALIZAÇÁO
12.1 Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o

035.303.545-97, portador da Matricula de n.o 57í, para exercer as atribuiçôes 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 MunicÍpio.
12.2. A presençâ da fiscalização não atenua, nem elide as responsabilidades de CONTRATADA.

cúusuLA DECTMA TERCEIRA - coNolçÔEs GERAIS
13.1 - Serâo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estatísticos e quaisquer

outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela;
.13.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execuÉo deste Contrato,
quândo necessário por conveniência dos serviÇos ou da Administraçâo, respeitados os limites legais e os

direitos assegurados à CONTRATADA;
13.3 - lntegrãm o presente Contrato, independentemente de transcriçáo, o Edital e seus Anexos e a Proposta

de Preços da CONTRATADA;
13.4 - Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub'rogar este

Contrato;
13.5 - Este contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dÚvida em casos omissos.

CLAUSULA DÉCIMA OUARTA. DO FORO
14.1. Ficaeleito o Foro da Comarca de Souto Soares Estado da Bahia, para dirimir questôes oriundas deste

Contrato. E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma, as

quais foram iidas e assinadas pelas partes contÍatantes, na presença de duas testemunhas.

SOUTO SOARES-BA, 14 DE OUTUBRO DE 2022

ard oso com rfe comercio
CNPJ: 04.028.05'l

Contratado

(*, / /*1, ç*
e Represenltasões LTDA
roóó1kz [ol.oz g.os 1 /ooo t -82-l

André Lu
Prefeito M icipal
Contratante

TesteÍnunhas
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ESTADO DA BAHIA
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EXTRATO DE CONTRATO
PREFE]TURA fUHIGIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJflTF: í3.922.55tU0001€8

Contr.to N' lSr2oZlFOR+ SS - PÍegão Presenqial no 005/2022
Contrst nts: Píeísitura Municipal de Souto Soareg Bâhiâ.
óúi"io, Àoúrsrçao oe urientar ELÉÍRtco, oESrtNADo Ao sEToR DE ILUMINÂçÃo PÚBucA,
coníoÍmo condi@s, quanüdado§ € exigências o§üabglêcidas no Teímo dê RoÍôÍància do Edital.
ProponentelHómobgado: col*ARFÉ cof,ERçlo E REPRESENTAçoES LTDA, iíscÍita no c[PJ
sob }{' 04.028.051/000íJ2, com sede na Esbadg das Banelras, 1508, Sala '115, Bâino Banslras,
Salvador - BA" CEP:4í.19 O0.
valor Homologado: RS 168,000,00 (canto € sesssnta e oito mil r€ais), rofêrênt€ aos lotês 01 6 02,

sendo lotê Ol n; vâbr de R$ 94.OOO,OO (noventÊ e qu8tro mil re6is)e Lote no 2 no valorde R$ 74'000,00
(s€t6nta e quatÍo mil rcais),
EmblslmGnto Lagll: Lei n.o 8.666/93 e ',0.520y'02 suas po§torioÍes alt8.açóês.
Unidade Orçâmgnúria: 02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL OE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO

PÍojÁtiüdado: 2O7O - Manutonçáo o Consorvação do Sistsma de llumi.laÉo Pública

Elemento Desp€sa: 3390.30.00 - Material dê Con§umo
Fontg: 00
P.âzo de Mgênda: 14/1012022. a 141102023.

Eíe doGrÍn€nto Íoiâssinâdo diqitalm€nlo por SERASA Exporbn
oo586E58EEC54 103F36C5.íO085650D35

segunda-feira, l7 de outubÍo d€ 2022 | Ano \rII - Ediçâo n'00955 I Cademo I Diório Oficiol do tUnlCíplO EEZ

Prefeitura de Souto Soares
Contrato

Rua Eul,acio Vioira viana | 0 | Õentro I Soulo Soaísa€a


