
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenlda Josá Sampaio, 08 Cêntro - Bahia cEP - 46990-000
CNPJ 13.922.55&000 t-98 - Telefar: (0xx75) 33392í50 / 2128

CONTRATO DE FORNECIiIENTO tlo 1 |6/2022FOR+MSS
PREGÃO ELETRÔNICO N" PE 011/2022

Termo dê Contrato de Fomecimênto que entre si

fazem a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES ô a Empresa VLADIMIR OLIVEIRA
FIGUEIREDO BASTOS - ME.

A pREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, estado da Bahia, inscrito no CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas, sob o n" 13.922.554/0001-98, localizado à Avenida José Sampaio-, no 08, 1o Andar'
Centro, Souto Soâres-Ba, neste ato representado pêlo PreÍeito Municipal, senhor ANDRÉ LUE SAMPAO
CARDOSO, Brasileiro, inscíto no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n'9'16.397.195-04 e portador

do RG n"74.601.393-0 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Glória SamPaio, no 47, Centro, Souto
Soares-BA, nesta Cidade, doravante denominado GONTRATANTE, e a emprêsa VLADIMIR OLIVEIRA
FIGUEIREDO BASTOS - ME, inscrita no CNPJ sob n' 08.267.948/0001-10, com sede à Rua Alvaro Campos
de Oliveira, Térreo, Centro, Barra do Mendes - BA, CEP: 44.990-000, denominada simplesmenle
CONTRATADA, firmam nêste ato, o presentê contrato ReÍerentê Pregão ElêtrÔnico n'01112022, na forma
e condições que se seguem:

cúusULA PRTMEIRA - OBJETO

't.í. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta maisvanlajosa para AQUISICAO DE MATERIAL
ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNDOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. Constitui objeto deste contrato a aquisição conÍorme discrição em proposta anexa

LOTE n" 01 e 04.

CLÁUSULA SEGUNDA. REGIME DE EXECUçÃO

2.1. Este contrato obedecerá, integralmente, as disposigões da Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações,

Lei Federal n' 10.52012002.

CúUSULA TERCEIRA - PRAZO/FORNECIMENTO'RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá(ao) ser superio(es) a 10 (dez) dias coíridos,
a contar da data dê recebimento da 'Ordem dê Compra' êmitida pelo setoÍ responsável.

3.2. A licitante se responsabilizará pela entrega e ofeÍecimento do objeto, êm perfeitas condições novos e

sem avarias, em suas respectivas embalagens originais com todos os manuais ou orientaÉo de uso e
obedecendo às especiÍicações constãntes nests instrumênto convocatÓrio
3.3. O objeto solicitado dêvêrá ser entÍêgue conforme a programaÉo enviada e msdiante a ordem dê

compras/Íomecimento do Setor de Cornpra§ nos seguintês locais e horários:
a) Prêfeitura Municipâl de Souto Soares/Ba Av. José Sampaio no 08, Centro, Souto SoaredBA - 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 desconÍormidade de algum obieto, a licitante vencedora deverá promor'er a substituiçáo do
mesro, no prazo mâimo de 05 (cinm) dias úteis, su.ieitando-se às penalidades Previstas neste edital.
3.5. Não será considerado entrega realizada para produtos que tenham sido devolvidos por não atender âs

especiÍicações deÍinidas no Termo de Refêrência, ou quantidades a menor ou a mâior do que a solicitada.

3.ó. No mômento da entrega dos produtos conÍorme cronograma a vencedora deverá Íornecer a Nota Fiscal

dos itens entregues na totalidade do pedido, que após a conÍerência, por no mínimo 0í (um) servidor,
encaminhará as Notas Fiscais para o setor responsável pêlos pagamentos.
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a) A Secretaria solicitante terá o prazo máximo de 03 (três) dias para processar a conÍêrência do que Íoi
entregue, lavrando o termo de recebimento deÍinitivo ou notiÍicando a contrâlàda para substituiÉo do objeto
entregue em desacordo com as especiÍicaçóes.
b) O rêcebimento provisório ou deÍinitivo não exdui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução
do contrato, Ílcando a mesrna obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contralo, se a qualquer

tempo se verificârem vÍcios, deÍeitos ou inconeções.

cúUsULA OUARTA - UGÊNCIA

4.1. Este contrato terá validade de 12 (doze) mesês, contados da data da sua assinatura, com eficácia após

a publicagão do seu extrato no Diário OÍicial do Município, podendo ser pronogado mediante acordo êntre
as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - PREçO, REVISÃO E REA'USTE

5.1- O valor global para o Íomecimento ora contratado importa em R$ 124.500,00 (cênto e vinte e quatro
mil e quinhentos reais), sendo o valor reíêrente ao lote 01 R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil rêais) e lotc 04

R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil s quinhentos reais), resultante das quantidades constantes da Proposta
de Preço vencedora, objeto do Edital de Pregão No 01112022.
5.2. Os preços são Íixos e ineajustáveis.
5.3. Fica ressalvada a possibilidade de revisão do preço ofertado, dentro do princípio da teoriâ do equilíbrio
econômico-financeiro do contralo, conforme previslo no aÍt. 65 da Lei N" 8.666/93

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados atÍavés de ordem bancária ou crédito em conta
conente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentaÉo da Nota Fiscal devidamentê atostada.
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da contratada.
6.3 - As notas fiscaislfaturas que apresentarem inconeções serão devolvidas à Contratada e seu vendmento
oconerá após a data de sua apresentaçáo válida.
6.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame Íica obrigada a emitir Nota Fiscal Elstrônica, para

pagamento do objeto desla licitação, sendo enviada juntamente com todas as provas de Íegularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como Para com o FGTS e Justiga do Trabalho.

6.5- Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notiÍicaÉo, por

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

sua deíesa. O prazo poderá ser pronogado uma vez, por igual período, a critério da contralante.

6.6- persistindo a inegularidade, a confatante dêverá adotar as medidas necessárias à re§cisão contratual

nos autos do pÍocesso administÍativo conespondente, assegurada à contratada a amPla defesa.

6.7- As despesas deconentes da êxecução dos serviços contratados, colTorão à conta do recursos

constantôs de dotagÕes consignadas no Orçamento Municipal para o exercÍcio conente, a saber.

llnidade OrçamentáÍia: 02.07.01 - SECRETARIA , UNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Proj.Atividade: 2018 -Manutenção das Agôês da Sec. Munic. De Espotte e Lazer
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00

llnidade orcamêntáda 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
Proj.Atividade: 2062 - Manutençáo das Ações do Fundo Municipal de Educação.
Proj.Atividade: 2067 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental
Proj.Atividade: 2056 - Manutenção das Ações do Ensino lnfantil
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 01, 19
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llnidade Orcamentária: 02.06.02 - FUNDO MahNICIPAL DE ÁSSSIÊíVCrÁ sOCrÁL
Proj.Atividade: 2087 -Manutenção das Áções da Socretaia Mun. de Ação Social
Proj.Atividade: 2095 - Manutenção do Programa Primeha lnfância
Proj.Atividade: 2098 - Manutenção das agões de PSE - Proteção Especial
Proj.Atividade: 2039 - Manutençáo das ações de proteção social básica
Elemento Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00, 29,

CLÁUSULA SETIMA - DIRE]TOS E OBRIGAçÔES DAS PARTES CONTRATANTES

7.1 .DA CONTRATADA:
7.1.1- A CONTRATADA deverá Íornêcer o objeto desta licitação de acordo a necêssidade da

CONTRATANTE.
7.1.2 - A CONTRATADA será legal e Íinanceiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraÍdos com terceiros, para a execuÉo deste Contralo, bem como, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, Íiscais, secuÍitáÍios, comerciais e outÍos Íins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE
a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prsiuízos câusados à
CONTRATANTE ou a terceiros, dêcorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na

execução do obieto dêstê Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou emPregados, não exduindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a ÍiscalizaÉo ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por

seus prepostos.
7.1.4 - - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela êxecuÉo do fomecimento obieto deste
Contrato.
7.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manteÍ esloques suficientes para atonder as necessidades do objeto
contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
7.1.6 - Reconhecer os dirêitos da administraçeo, em caso de rescisão administrativa prevista no AÍtigo 77

da Lei 8.666/93;
7.1.7 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em comPaübilidade com
as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitaÉo e qualiÍicaçáo exigida na LicitaÉo.
7.1.8 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou

supressóes que se fizerem no objeto, de alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato, na íorma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.

7.2 - DA CONTRATANTE:

7 .2-1 - pagaÍ conÍorme eslabelecido na Cláusula Quarta, as obrigaçóes Íinanceiras deconenles do presente

Contrato, na integralidade dos seus termos;
7.2.2 - A fiscalizaÉo do íomecimento seÉ por pessoal designado pela CONTRATANTE'
1.2-g - podeÍá a Íiscalização ordenar â suspensão total ou parcial dos serviços, caso não se.iâm atendidas,

dentro de 36 (tinta e
sêis) horas, as reclamações que Íizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a

CONTRATADA,

CúUSULA OITAVA - PENALIDADE

g.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, a licitante vencedora Íicârá sujeita, no caso de

atraso injustificado, assim considêrado pela AdministraÉo, inêxecuÉo parcial ou inexecução totâl da

obngagaó, sem pouízo das responsabitidades civil e criminal, ass€gurada a prévia e amda deÍesa, às

seguintes pênalidades:
I - Àdvertência sempre que forem constatadas inÍra9ões leves.
ll - Multa, na Íorma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
lll - suspensão temborária de participaÉo em licitação ê impedimento de contratar com a AdministraÉo'

?oí pÍazo não superior a 2 (dois) anos:
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lV - DedaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelo§
prejuÍzos resultantes e após deconido o prazo da sanÉo aplicada.
8.2. As sânções previstas nos incisos l, lll e lV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso ll, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.3. lnexecuÉo conlratual, indusivê por atraso iniustiÍlcado na execução do contrato, sujeitará o contratado
à multa de mora, que será graduada de acordo cor a gravidade da inÍração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
t - 'l O% (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 de sua convocação;
ll - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de akaso, sobre o valor da paíe do Íomecimento
não realizado;
lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia

subsequente ao trigésimo.
8.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor da
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condiçôes estiPuladas no contrato
ou ainda, quando Íor o caso, cobrada.iudicialmente.
8.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o §eu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das inÍrações cometidas.
8.6. Em qualquer hipótese de aplicaçáo de sânÉes, serão assegurados à licitante vencedora o conüaditório
e a ampla defesa

cúUsULA NoNA. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, êste Contreto, independentê dê interpeleÉo
judicial ou oxtrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
S.t.t - O não cumprimento, ou cumprimento inegular, de cláusulas contratuais, especiÍicaçõês 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 condiçÕes estipulados;
9.1.3 - O atraso injustificado no início da entÍega;
9.1.4 - A paralisação dâ entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicâÉo à CoJ,,ITRATANTE;

9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto dêste contrato, a associação da CoNTRATADA com

outrem, a cessão ou tiansferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaÉo s€m a pÍévia

autorização por escrito da CONTRATANTE;
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das detêrminaÇões regulares da Fiscalizaçáo da

CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
g.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execuÉo dos serviços, anotadas na Íorma do parágraÍo

primeiro do aÍtigo 67 da Lêi número 8666/93 de 21106/93;

Ô.t.8 - A decretàção de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADAI

9.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CoNTRATANTE manter o contrato, com a CoNTRATAOA,

assumindo ou não o controle das atividades quejulgar necessárias, a seu exclusivojuÍzo, de Íorma a peímitir

a conclusão da entrêga dos produtos sem preiuízo à AdministraÉo;
9.1.9 - A dissoluÉo da CONTRATADA:
9.1.10 - A alteraóão social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique

a execuçáo do contrato;
9.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item acima citado, acanetará pâra a CoNTRATADA, as

consequências conlidas no artigo 80 da Lei No 8666/93 de 2'1106193, sem preiuízo de outras sançÕes

previstas na citada Lei.
b.2 - A rescisão contratual podêrá também oconer das seguintes formas:
ó.à.t - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos câsos acima enumêrados nos itens

de 9.1.1 a 9.1.10. ou outros contidos na Lei No. 8666/93 de 21106193"
g.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CoNTRATANTES, desde que haia conveniência para a

CONTRATANTE:

VLADIMIR OLIVEIRA 
^ttinado 
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9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administ[ativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente da CONTRATANTE;
9.2.2.2 - Quando a rescisáo ocoÍrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os prejuízos
regularmenle comprovados que houver soÍrido, tendo direito a:
a) DevoluÉo da gaÍantia "se houver
b) Pagamentos devidos pela execuÉo do contrato até a data da rescisão;
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação êm vigor.

cúusuLA DEclMA - coNDtçÕEs cERAts

10.1 - Serão de propriedade exdusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estatÍsticos e quaisquer
outros documentos elaborados pela CONTRATADA, reÍeÍente ao objeto executado por ela;
10.2 - A CONÍRATANTE reserva-se o direilo de suspender temporariamente a execugáo deíe Contrato,
quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os
direitos assegurados à CONTRATADA;
10.3 - lntegram o presente Contrato, indêpendentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta
de Preços dâ CONTRATADA;
10.4 - Não Será permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de Íorma parcial ou, ainda, sub-rogar este
Contíato;
10.5 - Este contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, a Íim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:

11.1 Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o 035.303.545-
97, portador da Matricula dê n.o 571, para exercer as atribuições de Gestor dô Contratos Administrativos do
Poder Execúivo Municipal, conforme Decrêto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto dê 2021 , publicado êm
2ô de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município
1 1.2. A presença da Íiscalizaçâo não atenua, nem elide as respon§abilidades da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAçÃO

12.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato em Diário OÍicial do MunicÍpio, no prazo de
10 (dez) dias a partir da data dê sua assinatuÍa.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO

'13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Souto Soares, do Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E Por estarem iustas e
conlratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das
testêmunhas abâixo

Souto Soares Ba, 01 de Junho de 2022.
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EXTRATO OE CONTRATO
PREFEITURA ÍIIUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ/trlF: 1 3.922.5t4r0001 -9E

Contr.to N' 'l í 6,2022FOR+XSS - Prêgâo Eletrônico no 01 1/2022
Contrôlants: Prefeitura Municipal de Souto Soares- Bahia.
Obleto: AOUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER OS FUNDOS MUNlClPAls,
SECRETARIAS Ê PREFEITURÂ MUNICIPAL DÊ SOUTO SOARESAÂ
ProponontdHoíiologado: vLADl lR OLÍVEIRÂ FIGUEIREDO BASTOS - llE, inscÍita no CNPJ sob
n' 08.267.946,/000 1-10. com sede à Rua Álvaro Campos de Oliveira, TérÍeo, Centro, BarÍa do Mêndes -
BA, CEP: ,14.99G000.
V.lor Homologado: R§ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e quinheÍ os reais), sendo o valor
refeÍente ao lote 01 R$ 35.000,00 (tdnta e cinco mil reaB) e lote 04 R§ 89.500,00 (oitenta e nove mile
quinhentos reais).
Embasamento Legal: Lein.'8.6ô6/93 e 10.520/02 suas posteriores alteraçôes.
Unldado Orc,amentáÍla: 02.07.0í - SECRETARIA tlu lclPAL DE ESPORYE E LÁZER
Proj.Aüüdade: 2018 +rlanúençáo das Ações da Sec. Munic. De Espode e Lazer
Elemento Despess: 3390.30.00 - Materialde Consumo
Fonle: 00
Unldado Or§,amontária: 02. .02 - FUI{DO U}llClPAL DE EDUCAçÂO
Proj.Atiúdade: 2062 - Manutençáo das AçÕes do Fundo Municipal de EducaÉo.
PÍoj.Atiúdade: 2067 - ManutenÉo das Açóes do En§ino Fundamental
Proj.Atiúdade: 2056 - Manúençáo das Açôes do Ensino lnfantil
Elemento Despesa: 3390.30.00 - MateÍialde consumo
Fonte: 01,19
untd.do orçâmonráí!: 02.06.02 - FUNDO UNICIPAL DE ASSSTÊi{CIA SOCIAL
Proj.Atiüdade: 2087 -+,lanutençáo das Açóes da Secretâria Mun. de Açào Social
Proj.Atiüdade: 2095 - Manutençáo do Programa Primeira lnfância
Proj.Aliüdade: 2098 - ManúenÉo das açóes de PSE - Proteçáo Especial
Proj.Atiúdade: 2039 - M8núençáo das açÕes de pÍoteÉo social básica
Elemento Despesar 3390.30.00 - Materialde Consumo
Fonte: 00. 29
Pr.zo de Vigôncl.: 0'l lÉr2022 a 0110612023.
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