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CONTRATO DE FORNECIMENTO
Qvntratv de torneçimentu, que entre ei fazem, o Fundo
Muniolpul de AitOnçia avuiaI de Oúo lÕJix ao
Coribe, e a empresa Supergas Comércio de Gás do
Oeste Lida - M.

o ruwoo MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL'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 sdb o n018.136.59410001-28.
nté jtô rnrrétêiitâdó pela a gaarêtriA MuhióiM da Desenvolvimento gocial, a Cra. Magda
Láia Rocha Andrade, brasileira, portadora do cr n0. CO2.g2.g4C-Ô7, nomeada pelo o
Decreto Municipal n°. 939 de 03-01.2017, doravante denominado de CONTRATANTE, e a
empresa Supergas Comércio de Gás do Oeste Ltda - ME, inscrito't no CNPJ sob o n.°
04.451.596!0001-04, domieilindg à Av. Luiz Eduardo MagaIhes, 1035, Sala, Centro, na
cidade de Só Félix dó Coribê - RA, neste aio representado pelo sócio Joelfo garbosa dos
Santos, portador do RO n0 071429198515/RA, doravante denominado simplesmente de
CONTRATADA, ficam justos e acordados o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O

presente contrato tem por objetivo Aquisição de gás cozinha 13

45kv, u9g11h2m
P13, igug mineni dn 201—, pnrã mnutêrflô dne ntividdê d
gecretrin da Dêsênv&vimenio Social, CRAS, Conselho Tutelar, deste mundpo,
conforme orçamento anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor olôbâl efetiva
de: R$10.020.00 (dez mil e vinte reais).
Item
Descrição, dos Produtos
1
GLP 13k9
2
CLP 45kg
3
Vasilhame P13

Anua Mineral 20 Lis
Total

Unid.
Und
Und

Quant.
105

(ind

4

Und

60

9

V. Unit
58,00

?e°499..
180,00

10,00

V. Total

6.090,00
2.810,00
720,00

600,00
10.020.00

Z.1 DO F'AGAMNTO - o pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) citas conforme
medição, a contar da emissão da requisição, após apresentação do documento fiscal
correspondente devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e
Finanças;
22 - Q Fundo Municipal de Assiatencia 600ial poderá emitir quantas ordens de fornecimento

entender conveniente para a administração, até o cumprimento total do objeto desta dispensa
de licitação;
- A presente oontratayav deveu-se ao fato de ter sido oriundo da lioitaço Pregao
Presencial n° rP000tzoir, com regime de execuçao por preço unitário, nos termpr\do
disposto da Lei 6666/9e.
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CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo máximo de vigência deste contrato seta de 10 (dez) meses,
iniciando-se em 01.03.2017 e seu término em até 31.12.2017; podendo ser prorrogado por
sucessivos períodos, com fundamento no art.57, inciso 1, da Lei n° 8.666193, e suas
Iitivos ao pacto original, desde que
oominaçoü poatariorea, flrmnUç- ç para WnW, wm19
as apartes se manifestem oom anteoedõnuia
CLÁUSULA QUARTA - Os PfQÇOS inicialmente contratados poderão ser repactuados
observando o período mínimo de 10 (dez) meses, após esse tempo os preços poderão ser
atualizados; mediante índioe auturiLado e ufioiaI
4.1 - a manutenção do equilíbrio econõmico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão
• contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível,

ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de
§ÇÇ4 impacto nos custos do Contrato.

4.2 A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, serA cvniderada
inadimpiente, e a ela será imputada uma multa cie um decimo por cento (0,17'o) do valor do
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo
pagamento açrççido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês.
E sera utíliiado para correção das faturas em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela
Fundaçao Qetúlio Vargas, ou outro equivalente.
CLÁUSULA QUINTA: A despesa correrá por conta das dotações orçamentárias:
001 - SEC.DE DFSNVOLVIMENTO 300IAL; Vroj(Ativ.: Z000 - ManutençQv 0â§ AgOrelá da
SQer9t2r12 do Desenvolvimento social: Elemento: 33.0.30-00 (Fonte 001 ZO)
QeOl - SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; Proj/Ativ.: 2038 - Manutenção das Açóes da
Secretaria do Desenvolvimento Social; Elemento: 33.90.30-00 (Fonte 00, 29)

DNVQLVIMENTO SOCIAL; Proj/Ativ.: 2208 - Manul. do Centro de Referde
Aasist. 6ociall QRACi Elomen19; 55,90.30-00 (Fonte 00, 28, 29)

QQ1 - QQ,Q

0603 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: Proj/Ativ. 2057 - Manutenção das Ações do
Conselho Tutelar; Elemento: 33.90.30-00 (Fonte 00).
GLAbULA bLXTA - objeto do pruaent; QontratQ pvdorA çgfrgr ltera?ões nos termos do
art.ai cia tei 5.000í3, firmando para tanto termo aditivo ao pauto original, çlç949 çjyç as partes
G mâMôtôm.
6.1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA no pode transferir, no todo ou em parte, a
execuç2o do objeto deste contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA - DIRLITO3 E RE3PON3A51LIDADt DASPARTE-5;
7.1 - DA CONTRATANTE
7.1.1 poderá intervir ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos na Lei n°
7.12 Efetuar ou pagumunigg çieyiçiç A contratada pelos fornecimentos executados de
COM 2S disposições do presente contrato;
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2.4 - Aplicam - se a Lei 3.060/53, e suas alterações posteriores, ao presente contrato e em
especial aos seus casos omissos;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO

7.1.3 Enviará 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 n°UÔÔÔí3:
7.1.5 Fiscalizar, conferir e receber os proõutos p012 2 süerotaria do €IUO omitir a ordem do
compra
7.1.8 Efetuar a entrega do produto mediante requisição da unidade adrnnis1rtiva,
devidamente abinaUa pelo titular da mesma, ou preposto;
7.2 DA GONTRATADA
7.2.1 A contratada desempenhará os fornecimentos enumerados na cláusula primeira com
todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente;
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 Lei n08.666193;
TI
xJgir Ua centratanto o vumprimonto da legifflaçdv, Dom oomo Uaa oriontaçoco
emanada3 por e3ta viôanõo o buoes3o da Admini5traçdo rúlica Municipal;
7.2.4 Entregar og produtoc no prazo ogtabalocido nocto contrato, na rodo dto município:
7.2.5 Emitir a nota fleãI, indutiva a alotrônica do fornoeimontó fazondo discriminar no seu
corpo a dedução doz impoto, óç for o oaao;
72.0 Receber o valor equivalente à entrega, conforme preço mencionado neste termo de
contrato e requiiçao (pedido).
7.2.7 Atender de forma prioritária a solicítaçáo de fornecimento da CONTRATANTE;
7.2.8 A CONTRATANTE não responsabilizará por fornecimento, sem a devida assinatura do
gestor da unidade administrativa;
7.2.9 - Fica estabelecido que a ÇONTRATIWA rIAQ p9cla flnfçrjr, nv tv1v QV çm prt, çi
Ç?Sa91Q ÇIQ Q?jtQ UtV 99n1m19i
7.2.10 O contratado observará o disposto no art.12, combinado com o art13 da lei
n95.078190, dispüe soore qualidade dos produtos ofertados;
7.2.11 A obri9ação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com a vlriga9Qea por ela aumida tvIaa aa vundiçOe de habilitaçao e
qualifioaçao exigidaa na Iicitaçao;
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato ocorrerá da seguinte

forma:
8.1 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo cia Iicitaão, desde

que haja conveniência para administraao;
02 Adminiatrauva - por ato unilateral e eacrito da aciminiatraçuo nos casos enumeracios nos
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666/93;
8.3 Judicial - nos termos cia leisla.jão 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
1

CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES:
9.1:1 - NQ termos dQ art.
da Lei n, C. W51931 fica estipulada a percentua( de Q, 5°/õ (meia

par canta) c90m o valor inadimplwo, a título da multa c/o mora, por dia cio atraio injcwtificado
no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
contratadoontratada
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Em caso de inexecuqão total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de

qualquer cíac wnUiçOuc QvQnç1oda, u ocintrataçla fiçará uja(ta 0,5ceguintea punalidac10 n045
termos do art. 07 da Lei n. 0.aaam

9.3:

-

advertência;

9.4: - multa de 10% (dez por conto) do valor do contrato,

suapena6o temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
fidm(n(straçao por prazo nâo superiora Z (dois) anos e,
-

9.6

-

declaraâo de inidoneidado para licitar ou contratar com a Administra?a9 Pública

CLÁUSULA DÉCIMA; As partes contratadas elegem o Foro da Comarca da cidade de 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 isual

teor com as testemunhas aDaixe;
São Félix do Coribe

BA, 01 de março de 2017.
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MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE
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SUPERO'fl' OMRCIO DE GÁS DO OESTE LTDA
CONTRATADA

-

,

ME

Testemunhas:
o

Ia.
2.

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. SJN

CENTRO

-

SÃO FÉLIX DO CORIBE

-

BAHIA

-

CEP: 47665-000

-

TEL.:(77) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194 EMAIL: admsaofe1ixdocoribe.ba.gov Iw
CNPJ: 16.40.951J0001-30
gite: www.saofelixdoeoribe.ba.gov.br
-

.-

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57f6df2f-d4be-4f62-b489-7a405241ec83

9.2: II

sAoitüX DO CORIBE
Mniviwui

