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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horacio de Matos N° 99A - 46.980.000 - Fone : (075) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37

CONTRATO PREGAO PRESENCIAL - N° 017/2019
CONTRATO N.° 0439/2019

Termo de Contrato de Fornecimento que entre si
fazem o MUNICIPIO DE SEABRA e a Empresa
JOSE DE SOUZA NETO (RETALHAO TR£S
IRMAS).

Pelo presente contrato de prestagao de servigos na PREFEITURA DE MUNICIPAL DESEABRA,
Estado da Bahia, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SEABRA-BA,
com sede na Rua Floracio de Matos, 99, centra, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ) sob o n° 13.922.604/0001-37, representada pelo Prefeito, Sr. Fcibio
Miranda de Oliveira, inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) sob o n° 944.951.735-53 e portador
do RG n° 0900510927 SSP/BA, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro
lado, a empresa JOSE DE SOUZA NETO (RETALHAO TRES IRMAS), inscrita no CNPJ
01.703.690/0001-08, com sede na Rua Jo3o Esquivel N° 69, Centro, Seabra - BA., CEP 46.900-000, a
seguir denominada CONTRATADA, t§m entre si justo e acordado celebrar o presente contrato para
fornecimento, vinculado ao Pregao Presencial Edital n° 017/2019 e Processo Administrative 443/2019,
Tipo MENOR PREQO POR LOTE, que se regera pelas suas normas, pela Lei n° 8.666 de 21 de junho
de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposigoes pertinentes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Este Contrato tern como objeto contratagao de empresa para fornecimento de Tecido de chita e de
malha com a utilizagao na confecgao para os festejos juninos do exercicio 2019, nas quantidades
estimadas nos Anexos deste Contrato.
1.2 Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as disposigoes e condigoes do Edital de Preg§o Presencial n°.
017/2019, bem como a Proposta de Pregos da CONTRATADA, Anexos e pareceres que formam o
procedimento licitatorio.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, PRAZO E CONDIQAO DE ENTREGA

2.1. Os materials deverao ser entregues na sede da Prefeitura, no enderego: Rua Horacio de Matos,
99, centra - Seabra/Ba, no horario das 08:00 horas 3s 17:00 horas.
2.2. O fornecimento dos itens sera de forma parcelada, com prazo de entrega n§o superior a 02 (dois)
dias, contados a partir do recebimento da ordem de solicitagSo expedido pelo setor responsavel.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor do contrato e de R$ 24.788,68 (Vinte e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e
sessenta e oito centavos).
3.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordin^rias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencterios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragSo, materiais de consumo, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.
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PREFE1TURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horacio de Matos N° 99A - 46.980.000 - Fone : (075) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37

CLAUSULA QUARTA- DA DOTAQAO ORgAMENTARIA

Orgao: 05.00 Secretaria Municipal de Educagao e Cultura
Unidade: 13 Unidade de Cultura
Atividade: 2031 Realizagao das Festas Populares
Elemento: 33.90.30.00.00.00.00 0.1.00.000000 - Material de Consumo

CLAUSULA QUINTA- DO RECEBIMENTO E ACEITAQAO DO OBJETO

5.1. Os bens serao recebidos:
5.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificagao da conformidade com as

4» especificagoes constantes do Edital e da proposta.
• 5.2. Definitivamente, apos a verificagSo da conformidade com as especificagdes constantes do Edital e

da proposta, e sua consequente aceitagao.
5.3. Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitive no dia do esgotamento
do prazo.
5.4. A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificagoes tecnicas exigidas.

CLAUSULA SEXTA- DO REAJUSTE DE PREQO

6.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveios por ter prazo inferiror a 12 meses.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

7.1. O prazo de vigencia do contrato sera ate 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, caso
seja uma das hipoteses do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.1.1 A vigencia poderd ultrapassar o exerclcio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagao sejam integralmente empenhadas ate 31 de dezembro, para fins de inscrigSo em restos a
pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

r> CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento sera de 10(dias) dias ap6s a entrega da Nota Fiscal devidamente
atestada pelo setor competente.
8.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) deverao ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da data
da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidoes Negativas de D6bitos
Previdenciarios, Trabalhistas, FTGS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
8.3.1. O “atesto” fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigagOes assumidas.
8.4. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes e
contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficare
pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovag§o da regularizagao da situag3o, n3o acarretando qualquer
onus para a Contratante.
8.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislag§o aplic£vel, nos
termos da Instrugao Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
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8.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituldo pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, n§o sofrerd a retengSo quanto aos impostos e contribuigoes
abrangidos pelo referido regime, em relagao as suas receitas prdprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaragao de que trata o artigo 6° da InstrugSo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.
8.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante depdsito em conta-
corrente, na agenda e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislagao vigente.
8.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.
8.8. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

CLAUSULA NONA- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA obriga-se a:
9.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condigdes, no prazo e local indicados pela
Administragao, em estrita observancia das especificagoes do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicagdes da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedencia e prazo de garantia;
9.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usudrio, com u
ma versao em portugues, e da relagao da rede de assistencia tecnica autorizada;
9.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
9.2.1. Este dever implica na obrigagao de, a criterio da Administragao, substituir, reparar, corrigir,
remover, ou reconstruir, as suas expensas, o produto com avarias ou defeitos;
9.3. Atender prontamente a quaisquer exigences da Administragao, inerentes ao objeto da presente
licitagao;
9.4. Comunicar a Administragao, no prazo mdximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagdo;
9.5. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condigoes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagdo;
9.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagoes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigoes
autorizadas no Termo de Referenda ou na minuta de contrato;
9.7. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais,
comerciais , taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagao de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execugdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA- DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

10.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
11.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e hordrio;
11.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagoes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitag§o e recebimento definitivos;
11.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da CONTRATADA, atraves de servidor
especialmente designado;
11.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAQAO
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111. A fiscalizagao do presente Contrato sera exercida por um representante da Administragbo, ao
qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugbo do contrato e de tudo darb
ciencia a Administragao.
11.2. A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigbes tecnicas, vicios redibitbrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrencia desta, nao implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.3. O fiscal do contrato anotara em registro prbprio todas as ocorrencias relacionadas com a
execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagbo das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providbncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS ALTERAQOES

12.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-bo pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou
supressoes que se fizerem necessbrios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado da contratagao.
12.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderbo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA RESCISAO CONTRATUAL

13.1. Sao motivos para a rescisao do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:
I - o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos;
III - a lentidao do seu cumprimento, levando a Administragbo a comprovar a impossibilidade da
conclusao do servigo, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no inicio do servigo;
V - a interrupgao do fornecimento, sem justa causa e previa comunicagao b Administragao;
VI - a subcontratagbo total, ou parcial do seu objeto sem autorizagbo do contratante, a associagio da
CONTRATADA com outrem, a cessbo ou transference, total ou parcial, bem como a fusbo, cisbo ou
incorporagao, nao admitidas no Contrato;
VII - o desatendimento as determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei
n° 8.666, de 1993;
IX - a decretagbo de falencia, ou a instauragbo de insolvencia civil;
X - a dissolugbo da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
XI - a alteragao social ou a modificagbo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execugao do Contrato;
XII - razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII - a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagbo da ordem interna, guerra,
ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagoes,
mobilizagoes e outras previstas, assegurada b CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigagoes assumidas, atb que seja normalizada a situagbo;
XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao, decorrentes
de servigos, fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagbo da ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRATADA o
direito de optar pela suspensao de cumprimento de suas obrigagoes, ate que seja normalizada a
situagao; ft
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XV - a ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do Contrato;
XVI - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem prejuizo das
sangoes penais cabiveis.
13.2. Os casos da rescisao contratual ser3o formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
13.3. A rescisao deste Contrato podera ser:
13.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos enumerados nos tncisos I
a XII, XVII e XVIII desta clausula;
13.3.2. amig&vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
convenience para a Administrate;
13.3.3. judicial, nos termos da legislate.
13.4. A rescisao administrativa ou amig£vel deveta ser precedida de autorizagSo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
13.5. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XV desta clausula, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejulzos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:
13.5.1. pagamentos devidos pela execugao do Contrato ate a data da rescisSo.
13.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretata a execug§o da garantia
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagdes a ela
devidos, bem como a retengao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE, alem das sangoes previstas neste instrumento.
13.7. O termo de rescis£o devera indicar, conforme o caso:
13.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.7.2.Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.7.3. Indenizagoes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DAS PENALIDADES

n

14.1 - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Administragao poderci garantida a defesa previa,
aplicar a contratada as seguintes sangoes:
a) Advertencia;
b) Multa moratoria de 0,2% (dois decimos por cento) por dia de atraso na execugio do contrat;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16° (decimo sexto) dia.
d) Multa compensataria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato;
e) Suspensao tempordria de participagao em licitag§o e impedimenta de contratar com a Administragao
por periodo nao superior a dois (2) anos;
f) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com Administragao Publica.

14.2 - O atraso injustificado na execugao do contrato, poderci ensejar a rescisao do contrato.
14.3 - As multas aplicadas, apos o regular procedimento administrative, respeitado o contraditario,
serao descontadas dos creditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de ate 15
(quinze) dias, da data da comunicagio oficial e, caso n3o cumprida, ser§o cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIWIA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serSo decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 10.520, de 2002, na Lei n° 8.078, de
1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de
1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA PUBLICAgAO

16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial, ate o quinta dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seabra, Ba como competente para dirimir quaisquer questOes
oriundas do presente Contrato.
17.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (TRES)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Seabra - BA, 22 de Maio de 2019.

O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
FABIO MlRAWDA DE OLIVEIRA

CONTRATANTE

dOSE DE SOUZA NETO (RETALHAO TRES IRMAS)
CNPJ 01.703.690/0001-08

Rep.: JOSE DE SOUZA NETO
R.G. 0498210162 SSP/BA

CPF 291.987.635-04
CONTRATADA

n TESTEMUNHAS:

CPF CPF: 3̂ 3 q/% .

Visto

Assessor Juridicc PAB-BA -

'V

/2019Publicado e /

Joao Iv^rsorRM^sskopf de Carvalho
Secretario Munrbpal qe Administracao
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