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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 
CNPJ: 14.242.200/000145 

CONTRATO N.228/2019 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO 
DE POCES E A EMPRESA LUIS 
CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA ME. 

A PREFEFTURA MUNICIPAL DE POCES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pblico, com sede na Praa da Bandeira, 024 - CENTRO - Po加es - Bahia ・FONE/FAX 
(77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo 
JIm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, doravante denominado, 
CONTRATANTE, e a empresa LUIS CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA ME, pessoa jurdica 
de direito privado, inscrito no CNPJ n。 14.576.608/0001-73, com endere9o comercial na Rua 
Jos6 Augusto Santana, n。  21, sala B, Alto do Alexandrino, Macaubas, BA, CEP 46.500-000, 
aqui denominada CONTRATADA, onundo da DISPENSA DE LICITA O no 077/2019, nas 
disposiいes da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente Contrato de fornecimento, mediante as cl白usulas e condi96es 
seguintes: 

I- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui obieto o fornecimento de materiais eltricos especficos para a Omarnenta o 
Natalina das principais ruas e pra9as da cidade de PoC6es em atendimento a Coordenadoria 
de Cultura, Junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Administra9o e Planejamento, 
DISPENSA DE LICITACAO no 07712019. 

§10 ー  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi加es deste contrato, 
acrscimos ou supress6es no fornecimento dos materiais objeto da presente licita9'o, de 
at 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da 
Lei n. 8.666/93 com suas ulteriores altera"es. 
§2。  - A presente contrata"o est sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 
LICITAAOn' 077/2019, corn base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  
9.412/18. 

CLUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUいO 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato' de Pre9o por item, independentemente 
de transcri9ao, e き  Lei Federal N。 8.666 de 21)06/1993, e suas altera"es introduzidas pela 
Lei Federal N。  8.883/94 
b) De 03 dias, a partir da solicita戸o da Contratante. 
c) A a"o ou omiss百o, total ou parcial, da fiscaliza,o do contratante, nao eximira 
contratada de total responsabilidade na execuCo do contrato. 

§ 1。一  0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar百  ap6s 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.866/93 corn 
as alteraゆes da Lei 8.883/94. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 
CNPJ: 14.242.200/000145 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 
CNPJ: 14.242.200/0001-66 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 31 de dezembro de 
2019, e de acordo com as solicita"es da Contratante n自o se computando os casos previstos 
no artigo 1 .058 do C6digo Civil Brasileiro; 

3.1 - 0 prazo do Contrato sera da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 
2019, e de acomb com as solicitag5es da Contratante não se computando os casos previstos 
no artigo 1.058 do Codigo Civil Brasileiro; 

CLUSULA QUARTA - PRE9O, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preco Total do objeto ora contratado ser de R$1 1.400,00 (onze mil e quatrocentos 
reais) resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os 

4.2- Os Preos ofertados sero fixos e irreajustveis. 
§10 . Nos preos 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. 
§2。  - O pagamento ser' efetuado, em at 30 (trinta) dias aps a apresentaり o da Nota 
Fiscal/Fatura ei ou Recibo devidaniente atestado a quantidade entregue. 
§3。ー Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota FiaS! d ou Recibo, o 
refendo documento ser imediatamente devoMdo para substitui9白o e/ou emisso de Nota 
de Corre"o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n巨o ser白  considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual. 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, coNcuçõEs DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Prego Total do objeto ora contratado sere de R611.400,00 (onze mil e quatrocentos 
reais) resuftante das quantidades constantes da proposta de Pregos. 

4.2- Os Preços ofertados sere° fixos e irreajusteveis. 
§ 1° - Nos pregos ofertados na proposta do Contratado ja 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 sera efetuado, em ate 30 (trinta) dias epos a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§ 3° - Quando houver enb de qualquer natureza na emissão da Note Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento sera imediatamente devoh4do para substituição e/ou emissão de Nota 
de Correção, ficando estabelecido que esse intenrelo de tempo nao sere considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualização do vabr contratual. 

CL USULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota9o 
Oramentria a seguir especificada: 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamenreria a seguir especificada: 

UNIDADES ORCAMENTARIAS: UNIDADES ORÇAMENTARIAS: 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA 

03.01.01 — Gabinete do Prefeito 
03.01.07— Departamento de Cultura 

ATIVIDADE / PROJETO 2.009 — Fomentam as Manifestações e Atividades Culturais 
2.011 — Manutenções do Departamento de Cultura 

ELEMENTO DE DESPESA 3390.30.00 — Material de consumo. 

FORTE 00— Recurso Ordinário 
10— FCBA — Fundo de Cultura da Bahia 

CL USULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGA9OES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES 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 legal e financeiramente respons白vel p& todas as obriga加es 
e compromissos contrados com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem como, 
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6.1 -DA CONTRATADA: 
6.1.1- A CONTRATADA devera fornecer 	objeto de acondo a necessidade da 
CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA sere legal e financeiramente responsével por todas as obrigações 
e compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 
CNPJ: 14242.200/0001.65 

pelos encargos trabalhistas, previdenci'rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a 
eles n'o se vinculando a （泊NThATANTE a qualquer ttulo, nem mesmo ao de 
solidariedade; 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos 
causados 白  CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligncia. 
impericia ou imprud'ncia, ria execu9白o do obeth deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, n百o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscaliza"o ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus repostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela exeai"o do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra9百o, em caso de rescis』o administrativa prevista 
noんtigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 - A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9'o do contrato, todas as 
condi"es de habilita戸o e qualifica●o exigidas ria licita戸o, conforme previsto no Art 55, 
inciso Xli da Lei no8.666/93. 
6lB 一 comunicar ' Prefeitura Municipal de Po es Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
fora maior, dentro do prazo de 2 (dois) diasd teis aps a verifica"o do fato e apresentar os 
面cumentos para a respe比va aprova"o, em 自肥 5 (Cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrencia, sob pena de n吾o serem considerados; 
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro das prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 

Pargrafo ロ  nico: A empresa dever apresentar junto corn a(s) nota(s) flscal(is) e/ou 
fatura(s) 
a) Prova Se regulafldade junto a Fazenda MunIcipal; 
b) Prova d. regularidade Junto' Fazenda Estadual; 
c) Prov・ de regularid・de junto'F・”nda F・d・「ai, ref“・nt・ ‘DivIda Ativa d・  

Uni'o e Tributos Federals, Junto ao帆SS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6・ 2・2 - A fiscaliza'o do fornecimento ser por taiicos da CONTRATANTE ou por equipe 
espea副izada, de&gneda. 
6・2.3 - Poder白  a fiscaliza9'o ordenar a suspens'o total ou parcial dos servi9os, caso n自o 
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama"es que fizer, sem 
prejuzo de outras san9es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
62.4 - Ordem de Compra. 

cc.AusuiA STIMA - PENALIDADES 

7.1 - Para a aplica9白o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuzos dela advindos para a Administra9』o P]blica e a reincid白ncia 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 
CNPJ: 14.242.20010001-65 

na prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san9es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 
7.1.1. Advertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cab ivel apenas em falhas leves que n喜o acarretem prejuizos 
graves ao Municipio. 
7.1.2. Constituem ilcitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal n,o8.666/93, 
sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a prvia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
7.1.3. A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, 
sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra戸o, obedecidos os seguintes limites m白ximos 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de desaimprimento total 
da obnga"o, inclusive na recusa do a叫udicat白rio em firinaro contrato, ou ainda na h中6tese 
de negar-se a efetuar o reforo da cau9巨o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convocaao; 
0,3% (trs d'cimos por cento) ao dia, ate o thg'simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa inicial; 
0,7% (sete d'cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 
aom9白引mo. 
7.1.3.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Assist白ncia Social rescinda 
unhlateralmente o contrato e aplique as demais san"es previstas na lei. 
7.1.3.2. A multa, aplicada aps regular processo administrativo, ser descontada da garantia 
do contratado faltoso. 
7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al'm da perda desta, a 
contratada responder' pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Assistncia Social ou, ainda, se for o caso, cobrada 
judicialmente. 
7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia, a Assist'ncia Social se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer muita 
porventura imposta. 
7.1.3.5. As multas previstas neste item n自o tm carter compensatrio e o seu pagamento 
n百o eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra9es 
cometidas 
7.1.4. Serao punidos coma pena de suspenso temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra9白o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 

dsposiり6es kgals citadas. 
7.1.5. Sero punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra,o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
puni9ao ou at6 que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para 
aplicar 	 a 

puni戸o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISO 

8.1.- A rescis白o poder ser 

星聾避 Praa da Bandt*a, 02一  CENTRO - Podesi\ r 	 ー什.FONIffAX(77)3431-5a20I 
？ー”“,"r・ ‘,ーノ  



竃ニぐーーAX(?7) 343fS&2O 臨碑  

Pじど6賛 
タ・ー”‘~・ーソ”・ノ  

	ヲ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 
CNPJ: 14.24220010001-65 

8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua resciso 
imediata, cam - s consequ6ncias contratuais e as previstas ecu Lei ou regulamento, sendo 
os motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores 
altera96es, sem preju Izo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 ・  A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis豆o, com as consequ'ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra弾o P"blica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n' 8.666/93 e suas altera96es 
BA. ー  Poder ainda o Munic「pio de Po96es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso白  empresa contratada, com antecedncia minima 
de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada nao 
tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO at a data da 
旧SqSao 
8.5 - Da rescis白o do CONTRATO pelo n'o cumprimento de CL USULAS contratuais, 
especifica加es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, 
contados da intima"o do ato. 
8.6 - Nas hip6teses de resciso com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla悼o especfica, n自o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o. 

CL USULA NONA ・  CONDI6ES GERAIS 

9.1 - Ser百o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi自rios, 
planos estatisticas e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, 
referente ao objeto executado por ela; 
9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu o 
deste Contrato, quando necess白rio por convenincia dos serviCos ou da Administra"o, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri"o, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 - N昏o Ser permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- 
rogar este Contraいi 
9.5 - Este contrato ' regido pela Lei n. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dOvida em casos 
omissos 

CL USULA DECIMA PRIMEIRA - COBRAN9A JUDICIAL 

As importncias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de processo de execu頭o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, 
mediante reten戸o ou compensa声o de crditos, sempre que possIvel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po"es- Bahia, que prevalecer自  sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do 
presente Contrato. 
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PREFElTJ総諜盟器晋  POcoES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

CNPJ: 14.242,2OQj000js 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) v4as de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e 
achado conforme. 

Po96es - Bahia. 21 de novembro de 2019 

LUIS CLAUDIC-tEIXEIRA DA SILVA ME 
Contratado 

Testemunhas: 
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