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S 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
Secretaria Municipal De Administra9ao E Planejamento 

CNPJ: 14.242.200/0001-65 

CONTRATO 23712019 
CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO DE 
E A EMPRESA L. S. ROCHA - ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito p白blico, 
CNPJ com sede na situado na Rua lt自lia, no 146 B, Centro, Po"es-Ba - FONE/FAX (77) 3431-5620, 
inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.20010001 ・65, neste ato representado pelo um.0 Leandro Araロjo 
Mascarenhas. Prefeito Municipal, doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa L. S. 
ROCHA - ME, inscrito no CNPJ n。  26.739.161/0001-66, com endere9o na Rua Regis Pacheco, 534 
A, Centro, Barra do Cho9a - BA, CEP 45.120-000, aqui denominada CONTRATADA, com base na 
licita9白o na modalidade Pregao Presencial n。  082/2019, nas disposi加es da Lei Federal 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as 
cl白usulas e condi加es seguintes 

I - CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato fornecimento parcelado de fogos de artificios em atendimento 
as necessidades da Secretaria de administra"o e Planejamento deste Municipio, conforme 
descri"es do Edital Preg'o Presencial n。  082/2019 e Ata de Registro de Pre9os 083/2019. 

§1。  - A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acr白scimos ou 
supress6es na aquisi9自o dos materiais objeto da presente licita9ao, de at白  25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 coin suas ulteriores 
altera"es. 
§2。ー  A presente contrata9ao est自  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preg白o 
Presencial n。 082/2019, com base no, do art. 11, da Lei no10.520/02. 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECU9AO 

a) O Regime de Execu9ao do presente Contrato' de Pre9o por item, em obedi'ncia ao 
Edital do Preg員o Presencial N。  082/2019 e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri9ao, e' Lei Federal N。  8.668 de 21/06/1993, e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94. 

b) Os produtos objeto deste Contrato serao fornecidos em embalagem adequada. 
c) De 02 dias, a partir da solicita9ao da Contratante. 
d) De imediato para alguns itens em pouca quantidade 
e) A a"o ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante1 n自o eximira 

contratada de total responsabilidade na execuc●o do contrato. 

§ 1。ー  O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar aD6s adotados 
pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 comias a ltera96es da 

CL USULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at白  o dia 31 de dezembth de 2019, e de 
acordo com as solicita96es da Contratante n自o se computando os casos previstos no artigo 1.058 do 
C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PREcO, CONDI9oES DE PAGAMENTO E REAJUFAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
Secretaria Municipal De Administra9ao E Planejamento 

CNPJ: 14242.200/0001-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE pogõ Es 
Secretaria Municipal De Administração E Planejamento 

CNPJ: 14.242.200/0001-65 

4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser白  de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos) resultante 
das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg自o Presencial n。  
4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado será de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos) resultante 
das quantidades constantes da proposta de Pregos, objeto do Edital do Pregio Presencial n° 082J2019. 

§ j0 ー  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j自  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que. 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 
§ 20 ・  O pagamento ser efetuado, em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresenta9ao da Nota Fiscal/Fatura 
e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 
§ 30 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o referido 
documento ser白  imediatamente devolvido para substitui戸o e/ou emiss白o de Nota de Corre"o, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser白  considerado para ebito de qualquer 
reajuste ou atualiza'o do valor contratual 
§ 4- Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust自veis. 
§ 5 - O pre9o ajustado de que trata o item 4.1, ser corrigido anualmente, a partir da data de 

- 	assinatura deste Contrato. indeoendentemente do namero de oarcelas cue tenham sido faturadas. 
~ 	ou na menor oerioaiciaaae oermitiaa oeia ieaisiacao oertinente. com  oase na vanacao ao l(jrM・ト(jv 

ou na taita aeste, qualquer outro inaice oticrai e que mais eficientemente eiiaa os eteitos 
inflacionarios da moeda corrente nacional, tipo INPC ou outro. 

CLAUSULA QUINTA ・  ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Dota,o 
Orament自ria a seguir especificada 

§ 1° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 2° - 0 pagamento serd efetuado, em ate 30 (trinta) dias apôs a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer 
reajuste ou atualização do valor contratual. 
§ 4°- Os Pregos ofertados sett' fixos e irreajustáveis. 
§ 5° - 0 preço ajustado de que trata o item 4.1, será corrigido anualmente, a partir da data de 
assinatura deste Contrato, independentemente do número de parcelas que tenham sido faturadas, 

• ou na menor periodicidade perrnitida pela legislação pertinente, com base na variação do IGPM-FGV, 
ou na falta deste, qualquer outro indice oficial e que mais eficientemente elida os efeitos 
inflacionários da moeda corrente nacional, tipo INPC ou outro. 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentdria a seguir especificada: 

UNIDADES ORCAMENTARIAS: UNIDADES ORÇAMENTARIAS: 

°RCA°  30200— Secretaria Municipal de Adm. e planejamento. UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  03.02.01 — Secretaria Municipal de Adm. e planejamento. 
ATIVIDADE 
PROJETO  

/ 
2.012 — manutenção da Sec. Municipal de Adm. e Planejamento 

ELEMENTO 
DESPESA  

DE 
3390.30.00 — Material De Consumo 

FONTE 00 

CL USULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGAc6ES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA- 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA ser自  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu9ao deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles nao se vinculando a 
CONTRATANTE a q uaIquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade: 
6.1.3 ・  A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos causadosa 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig白ncia, impericia ou imprudencia, 
na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, n白o 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9白o ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu叫o do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender :8 necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que 自  parte integrante de.シ  ontrato. 

6.1.1- A CONTRATADA deverá fomecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdencidrios, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo. nem mesmo ao de solidariedade: 6.1.3 - 

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados A 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou imprudência, na execução 

do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 - A CONTRATADA assumird a responsabilidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender s necessidades 

de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante de 	ontrato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
Secretaria Municipal De Administra9ao E Planejamento 

CNPJ: 14.242.200/0001-65 

6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de resciso administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever自  manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condices de 
naDriita9ao e quaimca9ao exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei no 
8.666/93 
6.1.8 - Comunicar 自  Prefeitura Municipal de Po96es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de for9a 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 自  teis ap6s a verifica9百o do fato e apresentar os documentos 
para a respectiva aprova9合o, em at白  5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrncia, 
sob pena de n白o serem considerados; 

6.1.9 - Executara o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

PargrafoO nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) ejou fatura(s) 
a) Prova de regularidade junto' Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto' Fazenda Estadual; 
c) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uniao e 

a 	 Tributos Federais. iunto ao INSS: 
w 	a; rrova ae reguuariaade junto ao ト  aIs; 

e) Prova de regularidade junto a JustI9a do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 - A fiscaliza"o do fornecimento ser自  por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
6.2.3 - Poder自  a fiscaliza弾o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejurzo de outras 
san加es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6・ 2.4 一 Emitir au加「ヒa●o de fomecimen加ou execu"o 
6.2.5 - Indicar o gestor de contrato 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 	 ' 

__ 	7.1. Para a aplica"o das penalidades previstas serao levadas em conta a naturezal e a qravidade da 
, Tana, os prejuizos aela aCvindos para a Administra9台o Pロblica e a reincid白ncia na prtica do ato 

contorme aiscriminado a seguir, sem prejuizo das san96es administrativas previstas na Lei Federal 
rr a (廿4iW 
7.1 .」1. Advertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadeouado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n百o acarretem prejuizos oravas ao Municinin 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal nR.AAAIfl'nQ 
10.520/02, sujeitando-se os infratores 自  s comina96es legais, garantida a prvia e impla defesa em 
processo administrativo 
7.1.3. A inexecu o contratual, inclusive por atraso in justificado ria execuc5n do contrato ciiioitnrA 
！凹聖烈費烈竺包聖「a二que se巨 gr -竺包聖「a二que se巨 graduada de a面吋。 com a 9iaマIa話“‘命蒲 _,Ita de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da infra o, obedecidos 
os seguintes limites m白ximos: 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial em casn de descumprimento total da
nhrin.a.-4j', 	I,..-:..-.-.- ---.. 	- --' .. ... 

豊豊富盗c黒！黒豊【讐sa d碧空害聾［ら讐 firmar o contrat51o蕗i話蒜罫協篇説諾；罫  se a efetua「。「e允叫。 da cau9言。 den -se a efetua「。「e允叫。 da cau9言。 dentm de l o(dez)d i a sc - --...晶, ふ姦'. IC滞器
C UCse a efetuar o reforo da cau o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convoca o 

0,3%I (tr s docimos por cento) ao dia, at白  o trigesimo dia de atraso, sobre. valor da parcela fixainicial: 
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Secretaria Municipal De Administra9ao E Planejamento 
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07% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial
, por cada dia subsequente aotrin &mr, 

''‘り~v''''Y 

鷺驚que se refere este item no impede que a Administrao rescinda unilateralmentee as demais sanes previstas na lei.aplicada aps regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 

縛Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratadadera pela sua diferena, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelastraoou, ainda, se foro caso, cobrada judicialmente. 

●
麟難麟麟麟議  

qp慧rao puniaos comcom a Administrao,promovida a reabque incorram em outr(繰鷺難de inidoneidade para licitars determinantes da punio ou ate competente para aplicar a 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 

8.1. - A rescis百o poder白  ser: 

鱗蕪薫難繊鴛燕蕪欝滋ミ 

麟蕪鷺蕪 

二気篇器l繊需器
sa
a認器器轟器農轟捺驚魂篇 8.666/93 ou da 

CL USULA NONA ・  CONDI96ES GERAIS 

聾麟競難響欝曽  

oes Praa da B日ndeira. 02一Centro - Poe票one(7乃3431-11 
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9.3 -慧gram o presente Contrato, independentemente de transcri"o, o Edital e seus Anexos e a-I-. ri-, - 	- - - rivptna ue r-'reCos aaしUN I RATAflA・ 

各 - iaoど  era permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar esteContrato: 
9.5 - Este contrato' regido pela Lei n。.。  8.666/93, a fim de dirimir alguma duvida em casos omissos 

CLAUSULA D'CIMA ・  COBRAN9A JUDICIAL 

無繊ncias devieste Concompensa鰯綴灘鷺拳atravgsa de。  processo de execuo,alvada a cobrana direta, mediante 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. FORO 

一  品篇二儒闘需器難齢器留二離農農『。器諜器農諮器憲 er outro 

；器摺器認；器篇
tcont
teste器農晋農：誌認需器雛認雛鴇謂濡認 ai teor 

Po"es/Bahia, 19 de dezembro de 2019. 

Leandr 
rrerei ' Mu icipal -f Contratante 

亀  
L. S. R CHA - ME 

Empresatontratada 

Testemunhas 

 

CPF: 
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