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FSTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 6AO rtLIX DO GORIDE

SAOflUXDOcORIBE

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Contrato de fornecimento, que entre 61 fazem, a
rrereltura Municipal de aao Felix UQ Qor!bo, o a
empresa Supergas Comércio de Gás do Oeste Ltda M.

a

O MUNICÍPIO DE SÃO FéLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade São Félix do Coribe, Estado da
Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito
Mundpat r. Jutaf rudes Ribeko rerre;ra, brasUefro, portador do cr n072M14.409-72,
doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa Super9as Comércio de Gás do
Oeste Ltda - ME, inscrito no CNPJ sob o n.° 04.457.596/0001-04, domiciliada à Av. Luiz
Eduardo Magalhães, 1035, Sala, Centro, na cidade de São Félix do Coribe - BA, neste ato
representado pelo s6cio Joelfo Parbosa dos Santos, portador do RC n0 0731429019 S@PJgÂ,
doravanfe denominado simplesmente de CONTRATADA, picam justos e acordados o
seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objetivo Aquisição de gás cozinha 13
e 45kg, vasilhames P13 e P45, égua mineral de 201—, para manutenção das atividades da
Secretara de rducaço. Cultura, Esporte e Lazer, e uso nas escolas municipais,
infocentro, na manuten?ao do ensino básico, sede e meio rural, deste município, conforme
or?amuntc ababçç.
CLÁUSULA SÊUI'JÔÂ: Â CôNTRATANTr= pagará a CONTRATADA o valor global efetivo
de: R$31.470,00 (trinta e um mil e quatrocentos e setenta reais).
Item
1
2
3
4
5

Descrição dos Produtos
GLP 13k9
GLP 45k9
Vasilhame r13
Vasilhame P46
Água Mineral 20 Lis
Total

Unid.
Und
Und
Und
Und
Und

Quant.
315
27
14
3
IÔ

V. Unit
56,00
290,00
100,00
380,00
1Ó,00

V. Total
16.270,00
7.830,00
.tZO,OO
1.050,00
1.900.00
31.470,00

2.1 - DO PÃCAMNTO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias conforme
medição, a contar da emissão da requisição, após apresentação do documento fiscal
correspondente devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e
rinnnç:
2.2 - A Secretaria Municipal de Educação. Cultura. Esporte e Lazer poder emHr quantas
ordens de fornecimento entender conveniente para a administraçâo, até o cumprimento total
do objeto desta dicpen&a de lieitaço:
2.3 - A presente contratação deveu-se ao fato de ter sido oriundo da licitação P
Presencial no P13008/2017, com regime dê execução por preço unitário, nos termo
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2.4 . Aplicam - se a Lei 8.66I93, o suas alterações posteriores, âo pronênta cõntrMo ê em
especial aos seus casos omissos:
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo máximo de vigência deste contrato será de 10 (dez) meses,
iniciando-se em 01 .03.2017 e seu término em até 31.12.2017; podendo ser prorrogado por
uGeaivo6 períodoa, com fundamento no art.37, inciso 1, da Lei n° 6.666(93, e suas
cominações posteriores, firmando-se para tanto, termos aditivos ao pacto original, dando que
as apartes no mQnifotom com ntêcõdênci:
QL.ÃIJ$ULA QUARTA - Qa preços inicialmente contratados poderão ser repactuados
obôervando o período mínimo cie 10(Uez) meses, após esse tempo os preços poclerao ser
atualizados; mediante índice autorizado e oficial;
4.1 - a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível,
ou, se previsível, do çgn-5cq uençiu§ incalculAveia, bem como de demonatraçao analítica de
aeu impacto noa ouatoa do Contrato,
4.2 - A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um dócimo por cento (O1°7o) do valor do
contrato por dia de atraav, decorrido entre a data do início cia inadimplencia e o efetivo
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geometrica de um por cento (1%) ao mes.
E será utilizado para correção das faturas em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas, ou outro equivalente.
CLÁUSULA QUINTA: A despesa correrá por conta das dotaões oramentárias:
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disposto da Lei

0401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER; ProjJÂEv: 2007 Manufenço dos erv. Administrativos - nec. da Êducaço;Elemento: 999O.0-00 Material de
Consumo (Fonte 01):
•

0401 - SCRTARIÃ Dr. ÊbUCACÂÕ, CULTURA, ESPORTE E LAZER; Proj)Ativ: 2009 Manufenç& das Atividades do Ensino Básico; Elemento: 33.90.30-00 Material de Consumo
(Fonte 04, 15, 22, 24, 01);
0401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER; Froj/Ativ: 2008 -

Manutenção das Atividades do Ensino Infantil; Elemento: 33.90.30-00 Material de Consumo
(Fonte 15, 01);
0402 • FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Proj/Ativ: 2010 - M2nutonço do Engirio
FundmontI - FUNDER 40W0: Elemento! 32.90.30-00 MSriaI de Consumo (ronts 19);
0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA; Proj/Ativ: 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de
Cultur ElêmF$ô, 23.90.20-00 MMêriM dê (3ÕMuIMã (Põhtê 00):
CLÁULÃ SEXTA - objeto do presente contrato poderá sofrer alterações nos termos do
artM5 da lei 9.88819, firmando para tanto termo aditivo ao pacto original, desde que as partes
se manifestem.
ftl - Fica estabelecido cuo a CONTRATADA não podo trnnsforir, no todo ou em p
ovaruoAc da objeto doe-tê contrato:
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CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
7.1 - DA CONTRATANTE
7,1.1 poderá intervir ou interromper a sua execução nos casos e condiCãos proviratas nâ L& n°
3MOJ93:
7.1.2 Efotur õs isâgânrientos devidos A confrafada pelos fornedmentos executados de acordo
com as disposições do presente contrato;
7.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em
que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal de fornecimento:
7.1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08886I9;
7.1.5 Fiscalizar, conferir e receber os produtos pela a Secretaria de que emitir a ordem de
compra;
7.1.6 Efetuar a entrega do produto mediante requisição da unidade administrativa,
dçvidamuntç assinada pelo titular da mesma, ou preposto;
T.Z DA QONTRATADA
7.2.1 A contratada desempenhara os fornecimentos enumerados na cláusula primeira com
todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislaçk vgenfe;
7.2.2 Executar todos os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de
preço, independentemente de sua transcrição, sob as penalidades da Lein°8.f93:
72.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações
emanadas por esta visando o sucesso da Administração Pública Municipal:
7.2.4 Entregar os produtos no prazo estabelecido neste contrato, na sede deste município;
7.2.5 Emitir a nota fiscal, inclusive a eletrônica do fornecimento fazendo discriminar no seu
corpo a dedu?ão dos impostos, se for o caso;
7,2.6 íeceer o valor equivalente a entrega, conforme preço mencionado neste termo de
contrato e requisição (pedido).
7.2.7 Atender de forma prioritária a solicitação dê fornecimento da CONTRATANTE
7.2.8 A CONTRATANTE não responsabilizará por fornecimento, sem a devida assinatura do
gestor da unidade administrativa;
7.2.0 - Fioa estabelecido que a CONTRATADA nao pode transferir, no todo ou em parte, a
execuçao do objeto deste contrato;
7.2.10 O contratado observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei
n03.078190, dispõe sobre qualidade dos produtos ofertados;
7.2.11 A obrigação do contratado de manter7 durante toda a eXeQU?aQ do contrato, em
compatibilidade com as obriga?Qes por ela assumidas, todas as condiçøes de liabilitaçõo e
quaIifioaço exigidas na Iicitaço;
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato ocorrerá da seguinte
forma:
8.1 amigável - por acordo entre as partes reduidaa a termo no processo da licitaçao, desde
SU6 haja conveniGnoja para admlnlstra9ao;
8.2 Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n°8.666/93;

.a .Judicial - nos termos da legislação processual;
8.4 a contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
prevista no Art.77 da Lei n° 8.666/93
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES:
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9.2: II - Em caso de inexecugao total ou parcial do pactuado, em razão do ~cumprimento de
qualquer das condides avenqadas, a contratada ficará sujeita às seuuintes pena/idades nos

termos do art. W' da Lei n. O. 05/93;
9.3: - advertência;
9.4: - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
9.5: - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
9.6 - dec/arao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminisfraao Pública;
CLÁUSULA DÉCIMA; Ac porteD contratada6 elegem o Foro da Comarca da cidade do Santa
Maria da Vitoria - BA, para dirimir as questões relativas ou resultantes do presente
CONTRATO.
E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual
teor com as testemunhas abaixo:

São Félix do Coribe - BA, 01 de
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9,1; 1- No termos do art. Q6 da Lei ii. C. 666/93, fica estipulado o porcentual de 0,5% (meio
por conto) sobre o valor inadimplido, a título do multa do mora, por dia do atraco injut(ficadv
no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 1051
6 (dez por cento) do valor
contratado.

O FÉLIX DO CORIBE

CONTRATANTE

dJ

SUPE(ár.MÉRCIO DE GÁS DO OESTE LTDA- ME
CONTRATADA
TeMemunhas:
la.

22.

y
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