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CONTRATO 3112019 FM

A PREFEITURA MUNICIP
OW°, CNPJ com sede
- FONE/FAX (77) 3431-6
representado pelo Ilm.°
OPARTICIPAÇÃO DO FIJ
sob o n° 15.364.2070001-

de Poções — Bahia, repre
de Assistência Social, do
SILVA COMERCIO DE F
15.315.067/0001-92, corn

da QD17, Entroncament
denominada CONTRATA
01312019-SRP, nas dis
pela Lei 8.883/94, resol
condições seguintes:

- CLAUSULA PRIMEIRA

¡I Constitui objeto do pre
demanda do programa del

vista a grande necessid
descrições do Edital Frog
025/2019.

§ 1° - A Contratada fica
acréscimos ou supressitie

25% (vinte e cinco por ce
n° 8.666/93 corn suas utte

§ 2° - A presente contrat
Pregão Presencial n° 013/
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CLAUSULA SEGUNDA -

a) 0 Regime de Ex

Edital do Pregão 1:1
independentemente

alterações introduz

b) Os produtos objeto

c) De 02 dias, a partir

d) De imediato no pr

2 õsesw"
Onnan. pan • nod
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e Cord
o !emit list
Presen
dos u

NI AL DE POÇÕES
BAHIA

AL ASSISTÊNCIA SOCIAL

.364. 7/0001-12

CONT TO DE FORNECIMENTO ENTRE SI

CELE M, O MUNICIPIO DE POÇÕES

PRE URA' MUNICIPAL DE POÇÕES,

COM 0-0PARTICIPAÇÃO DO FUNDO

MUNI° AL DE ASSISTENCIA SOCIAL - E

ENO ESA OUVEIRA SILVA COMERCIO

PE F LT0A.

da 
STA
B:ra, 02 — CENTRO — Poções — Bahia
C4i)A BAHIA, pessoa jurídica de direito

PJ n.° 14.242.200/0001-65, neste ato

ascere has, Prefeito Municipal, com CO-

E AS TENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ

Man Moreira, n° 04, Bairro Centro, cidade

os Ara o Mascarenhas, Secretaria Municipal

, C TANTE, e a empresa OUVEIRA

juridi e direito privado, Inscrito no CNPJ n°

ILotearri to Jardim America, S/N, Lot 04 A 20

Jaguicbwara, Bahia, CEP 45.345-000, aqui

açoio a modalidade Pregão Presencial n°

al 8.060 de 21 de junho de 1993 e alterada

sent. fontrato, mediante as cláusulas e

'merit, de castes básica para atender a

lcomo nder o beneficio eventual, tendo em

risco de vulnerabilidade social, conforme

13/201 RP e Ata de Registro de Preços

obriciugadis.:. ill, ii ar, riai. mesmas condições deste contrato,s a
materta objeto da presente licitação, de até

do veto; Ill l• uali do contrato, conforme Art. 65 da Lei

-
III
s atteIII ,
o está i LA. •rrnatizioda de forma direta, por Modalidade

or lo II

9-SRP,4 4 

no, Set. 11, da Lei n° 10.520/02
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¡It ratp0 ;de Preço por item, em obediência ao

ncial !3 19-SIIRd e seus 
Anexos, que a este integra,
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,- tran II Lei Ftral N° 8.666 de 21/0611993, e suas
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e) A ação ou ornissac total ou .

contratada de total raaponsabi

§ 10 - 0 recebimer1st. definit
adotados pela Contratante; pdos os
as alterações da Lei 8.883.4.

CLAUSULA TERCEIRA - IMAZOS

3.1 - 0 prazo do Contrato dadit
de acordo corn as solicita da C
artigo 1.058 do Código Civi rasileiro•

1

. CLAUSULA QUARTA - KW°, C

4.1 0 Preço Total do ob.° ora
resultante das quantidades lonstant
Presencial n° 013/2019-SA .

§ 1° - Nos preços ofertadossria pro
despesas decorrentes de riOnsportei
outros quaisquer que, diree ou ind
cumprimento deste instrum o.
§ 2° - 0 pagamento sera uado,
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo 'clamant
§ 3° - Quando houver erro qualque
referido documento sera i iatam
de Correção, ficando esta 'do qu
efeito de qualquer reajuste atualiza
§ 4°- Os Preços ofertados solo fixos
§ 5° - preço ajustado de rie trata
de assinatura deste Contra lb indepe
faturadas, ou na menor pcOodicidade
variação do IGPM-FGV, Sir na fall: Ii 1-'
eficientemente elida os efts 

inflad
outro. 

CLAUSULA QUINTA - OR1011M DOS

As despesas para o pagameisto deste
Orçamentária a seguir espericada:

UNIDADES ORÇAMENTAMOS:

UNIDADE 03.1;1 — S

ORÇAMENTARIA 03.1  2 - Fun

ATIVIDADE
PROJETO

ELEMENTO
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pra a

2.04rt.- Manut
Progra

 1 2.0954- Gast
DE 33  2.00 —

1
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a fisc,Ozação do contratante, não eximira

execu0o do contrato.

to deist Contrato, so se concretizará após
ntos d Tart. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com

a até o dia 31 de junho de 2019, e
computando os casos previstos no

DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

erá Me R$ 100.000,00 (cem mil reais)
sta d111 Preços, objeto do Edital do Pregão

ntratacti já estão inclusos todos os custos e

s, impltos, taxas de qualquer natureza e
impl uem ou venham a implicar no fiel

(trinta r dias apt* a apresentação da Nota

o a qUaMidade entregue.
na Ónssão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o

do psj substituição e/ou emissão de Nota

ervab e tempo não sera considerado para

or contétual.
aveis.
, sera abrrigido anualmente, a partir da data

e do smero de parcelas que tenham sido

a pela legislaçáo pertinente, com base na

qualqu r outro índice oficial e que mais

da modja corrente nacional, tipo INPC ou

por conta dos recursos da Dotação

e Assistência Social.
sistência Social.
a Municipal de Assistência Social.
ar Municipal.

cio eventual.
ição dratu ta.
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CLAUSULA SEXTA - D

6.1 -DA CONTRATADA:

• 6.1.1- A CONTRATADA
CONTRATANTE.
6.1.2 - A CONTRATADA
e compinmissos contrai
pelos encargos trabalhista
eles não se vinculando
solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATAD
causados á CONTRATA
imperícia ou imprudência
prepostos e/ou emprega
fiscalização ou acompanh
6.1.4 — A CONTRATADA

j, 6.1.5 - A CONTRATAD
, necessidades de abasteci

6.1.6 — Reconhecer os d
prevista no Artigo 77 da Lei

F'. 6.1.7— A CONTRATADA
condições de habilitação

, inciso XII da Lei n° 8.666/9
6.1.8 - Comunicar a Prefeit
forge' maior, dentro do praz
documentos para a res
data de sua ocorrência, sob
6.1.9 — Executara o objeto

Parágrafo Único: A erri
fatura(s):
a) Prova de regularid
b) Prova de regularid
c) Prova de regularid

União e Tributos F
d) Prova de regularid
e) Prova de regularida

6.2-DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagar conforme
decorrentes do presente Co
6.2.2 — A fiscalização do fo
especializada, designada.

MU •CI?AL1954
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PAL DE POÇÕES
BAHIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
7/0001-12

ÓES D H PARTES CONTRATANTES

o de acordo a necessidade da

responsável por todas as obrigações
ecuçáo deste Contrato, bem como,
uritários, comerciais e outros fins, a
lquer titulo, nem mesmo ao de

lidade pelos danos ou prejuízos
es de dolo ou culpa, negligência,
e Contrato, diretamente, por seus
uzindo essa responsabilidade, a
NTE ou por seus prepostos;
otal pela execução do contrato.
ues suficientes para atender as
parts integrante deste Contrato.
m caso de rescisão administrativa

nte
s na il

çõe
s ap
ate $
consici

a execução do contrato, todas as
ação, conforme previsto no Ad 55,

ia os eventuais casos fortuitos e de
verificação do fato e apresentar os

.nco) dias consecutivos, a partir da

rados;
estabelecidos no Edital e Contrato.

entar j nto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou

Mutt
Es
da F
SS;

usula
de dos
tecn

I;

ral, referents à Divida Ativa da

lho.

uarta, as obrigações financeiras
us termos;
da CONTRATANTE ou por equipe

— Poy8es — Bah' FON (77) 3431-5820
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6.2.3 - Poderá a fiscaliza
sejam atendidas, dentro
prejuízo de outras san
6.2.4 - Emitir autorização - fom

6.2.5 — Indicar o gestor • .• ntrato

EITU

IA

C

CLAUSULA SÉTIMA — Fig UDAD

71. Para a aplicação das id
gravidade da fatta, os prej l dela
na prática do ato confonne iscrimin
previstas na Lei Federal n°1 784199:
7.1.1. Advertência escrita nm o
licitante e/ou contratado, • • cabiv
graves ao Município.
7.1.2. Constituem ilícitos nistrab r !
e n.° 10.520/02, sujeitan os in
ampla defesa em processo minist - •
7.1.3. A inexecução cont al, inc.lu it •
sujeitará o contratado A m de
infração obedecidos os ntes hm

'1, 1 I!
! !pi*

10% (dez por cento) sabre, valor da
da obrigação, inclusive n recusa 

'
hipótese de negar-se a ef r o
data de sua convocação;
0,3% (três décimos por ceri ) ao dia,
fixa inicial;
0,7% (sete décimos por , to) s
subsequente ao trigésimo.
7.1.3.1. A multa a que striefere e
unilateralmente o contrato plique a
71.3.2. A mula, aplicada a ps regula 
do contratado faltoso. '
7.1.3.3. Se o valor da mu
contratada responderá
eventualmente devidos pe
7.1.3.4. Não tendo sido pre
diretamente do pagament
imposta.
7.1.3.5. As multas prevista
não eximirá a contratada da
cometidas.
7.1.4. Serão punidos com al
impedimento de contratar
disposições legais citadas.
7.1.5. Serão punidos
e contratar com a Admin
punição ou ate que seja p

UNIOIPAL DE POÇÕES
0 OA BAHIA
AL Pe ASSISTÊNCIA SOCIAL
364, 7/0001-12
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t MUNICIPALp. ratio.

Ore.-raw/a lose rye

al ou parcial dos serviços, caso não
s, as reclamações que fizer, sem
NTRATADA.

04 :'J s levadas em conta a natureza e a
1 1 para dministração Pública e a reincidência
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1
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lili 

registnr o comportamento inadequado do
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dutaa revistas nas Leis Federal n°8.666/93
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traso i justificado na execução do contrato,
• rá ada de acordo com a gravidade da
os:

fixa irr'
catário
ução

, em caso de descumprimento total
m firmar o contrato, ou ainda na
ntro de 10 (dez) dias contados da

ésims) dM de atraso, sobre o valor da parcela

or da , parcela fixa inicial, por cada dia

a de
a Adm

Praga da

não
san
adM

,41

:

carat

tempo
os qb

de
perdi
ção

— CE

que a Administração rescinda
previstas na lei.
rativo, sera descontada da garantia

prestada, além da perda desta, a
rá descontada dos pagamentos
for o caso, cobrada judicialmente.
o se reserva o direito de descontar
lar de qualquer multa porventura

•

compensatório e o seu pagamento
e danos decorrentes das infrações

ria do direito de cadastrar e licitar e
tncorrerent nos ilicitos previstos nas

de inidoneidade para licitar
os motivos determinantes da

nte a autoridade competente para

095es Ba ONE/FAX (77) 3431-5820
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aplicar
punição, os que incorram ep

CLAUSULA OITAVA - DA

6.1.- A rescisão poderá ser

8.2. - Pelo descumpriment

imediata, com as consequ

os motivos aqueles alinha

alterações, sem prejuizo d

8.3 - A inexecução total ou

contratuais e as previstas

contrato reconhecido pelas,

administrativa prevista no a

8.4. - Poderá ainda o Muni

rescindir o contrato media

de 30 (trinta) dias, ficando

tenha dado causa e aos

rescisão.
8.5 - Da rescisão do CO

especificações, projetos

contados da intimação do

8.6 - Nas hipóteses de res

legislação especifica, não

CLÁUSULA NONA - CON

9.1 - Serão de proprieda
pianos estatisticos e qua
referente ao objeto execut
9.2 - A CONTRATANTE r
deste Contrato, quando n
respeitados os limites legais
9.3 - Integram o presentei
Anexos e a Proposta de P
9.4 - Não Será permitidos a
rogar este Contrato;
9.5 - Este contrato é regidt
omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA - CO

As importâncias devidas
constituindo este Contrato
mediante retenção ou com

tip It MIAMI IMP ICUS.

Onniuné pon per./

1

outros ill 
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PIEXECLI • / qA 

istoS e n lei.

REiOltSA0

a

total ou • • preeIte contrato ensejará a sua rescisão

as • as eiristas em Lei ou regulamento, sendo

no artig• L ,1 !uint4s Ja Lei n.° 8.666/93 e suas posteriores
ras sa • 7 ista Msta mesma

I
' do . • - nsej sua rescisão, com as consequências

lei oq . ent , tcando no ato da assinatura deste

rtes os = AdnSir-Stração Pública, em caso de rescisão

77e Lei n Mi866/93e suas alterações.

de P.k , a 4u óritério exclusivo e a qualquer tempo

prévio awl
?L . pres ntratada, com antecedência minima

ngada hi; imen tos preijuizos a que a contratada não

mentos I 770 ipela xecução do CONTRATO ate a data da

TO . cu ento de CLÁUSULAS contratuais,

prazos • -cu ho prazo de 05 (cinco) dias Cites,

com • a ualq • das hipóteses da Lei 8.666/93 ou da

a emp " • . rata illtreito a qualquer indenização.

OES
F

exclusiv tNT os relatórios, mapas viários,

er • - ume op elabOrados peta CONTRATADA,

por ela:
nea-se - de s saiender temporariamente a execução

sano •„, .1 -nién .” dos serviços ou da Administração,

os urad CONTRATADA:
ontrato, '.-nten.nte de transcrição, o Edital e seus

da CO DA;
ONTRA , ub-enspipitar de forma parcial ou, ainda, sub-

la Lei 93, a

CA

Contra
ub ex-
sasão 71'

II FA,
api ,2_c

fir de dirimir alguma dúvida em casos
1

cobrbs através de processo de execução,
xtrajt$I4a1, ressalvada a cobrança direta,
,senó que posive

—Poções FONE/FAX (77) 3431-5820
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IDLAUSULA DECIMA PRIMES-FORO

111.1 As partes elegem o For• da Car* P Bahia, que prevalecerá sobi

'qualquer outro, por mais privilegiado qu • ra ditrilr quaisquer dúvidas oriundas d

posente Contrato.
E, por estarem assim justos e tontratad. - 1 - o p slinte contrato em 03 (três) vias d

al teor e forma na preseng de du nhaS, iue subscrevem depois de lido

conforme.
,

Poções/Bahia.05 de abril de 2011

I

újo M scarenhat ifiis Santos Ara i as arenha

ito Muni pal Sec. Assistancia S al

ontratant Contratante
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