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ContWto ide fornecimento, que n,trê ei fazem, a
Prefeitura MuniciI dê 950 VMx do Coribe, e a
empresa Supergs Comércio de Gás do Ôeste Lida ME.

•

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE entidade de Direito Público interno, com sede
Ávenda Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade aso Félix do Coribe, Estado da
Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito
Municipal Sr. Jutai Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n°7QZ414,4S -TZ,
doravante datõmindo do ÕÕHTflÁTANTE, e a empresa Supergaa Qomtroio de Cas do
Oetê Lida - M, ;nscr;to no CNPJ sob ç n,0 9447,0010001-04 domiciliada à AV. Luiz
rduardo Magalhães, 1035, Sala, Centrç nu Qidado de Oao Felix do Coribe - BA, nGstG Mo
representado pelo sócio Joelto Barbosa dos Santos, portador do RG ti0 0731428919 SSPIDA,
doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, ficam
e aorUadoa o
guinte:
CLÁUSULA PfllMiRÁ: Õ presente contrato tem por objetivo Aquisiçao de gás cozinha 13
e 45kg, vasilhames P13, água mineral de 201—, para manutenção das atividades das
Secretarias deste município, conforme orçamento anexo.
CLÁUCULÁ flCUNbÁ: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global efetivo
de: RSS.740,00 (seis mil e setecentos c sUrnta roala).
Descrição dos Produtos

Item
1
2
3

5

CLP 13k9

GLP 45k9
Vasilhame P13
Água Mineral 20 Lts
Tutul

Uniçi.
Unu
Und
Und
Und

Quunt.
70
6
3
40

V. Unit
58,00
290,00
180,00
10,00

V. Total
4.060.00
1.740,30
540,00
400,00
&740,OO

2.1 - DO PACÂMFMTÕ - Ô pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias conforme
medi9o, a contar da emiss90 da requisiço. 2p6 apresentação do documento fiscal
urrcaponUente devidamente 2provndo oislã §ecrefara Muncpal de Administração e
rinanças;
2.2 - A Prefeitura Municipal poderá emitir quantas ordens de fornecimento entender
conveniente para a administração, até o cumprimento total do objeto desta dispensa de
licita9ao;
2.3 - A presente contrataco deveu-se ao falo de ter sido oriundo da licitação Pregao
Presencial n9 PP008/2017, com regime de execução por preço unitário, nos termos do
disposto da Lei 8666/3.
2.4 - Aplicam - se a Lei 5.005193, e suas alterações posteriores, ao presente contrato e
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CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo máximo de vigência deste contrato será de 10 (dez) meses,
iniciando-se em Ô1.Õ22017 e seu término em atO a1.iz.zoiT; podendo ser prorrogado por
tucessvos períodos, com fundamento no ait57, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, e suas
cominações posteriores, firmando-se para tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que
as apartes se manifestem com antecedência;
CLÁUSULA QUARTA - Os preços inicialmente contratado pvdrao ser repactuados
observando o período mnmo de 10 (dez) meses apog oaae tempo os preços poderão ser
atu&i2âdos; mediante índice autorizado e oficial;

•

4.1 - a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão

contratual, desde que acompanhada de comprova9âo da uperveni6ncia de fato imprevisível.
ou, se previsível, de consequências incaIculáveis bem como de Uemonstraç2o analítica dê
seu impacto nos custos 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 décimo por cento (Q,1°i'Q) do valor do
contrato por dia de ntrnso, decorrido entre a data do início da inadimplencia e o efetivo
pagamento ãõrôtcicio de juros de mora numa taxa geometrica de um por cento (1%) ao mas.
[ será utilizado para corre9ao das faturQç em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas, ou outro equivalente.
CLÁUSULA QUINTA! A despesa correrá por conta das dotações or9amentúíiaa:
0201 - GABINETE 00 PREFEITO; Proj/Ativ: 2002 - Manutertõo das Atividades do Gabinete;
Elemento 33.90.30-00 Material de Consumo (Font? 00);

0201 - GABINETE DO PREFEITO; Proj/Ativ: 2003 - Manutenção dos Serviços de Segurança;
Elemento 33.90,W-QQ Material de Consumo (Fonte 00):
0301 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÂQ; FrojfAtiv; Z004 - Manutenção das Ações da
Cecrefáda Adm. e Finanças; Elemento: 4.9O.2-QQ quipamento e Material Pe(Fonte: 00):
0701 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS LJRDANQ6; Proj/Ativ.: 2025- Manutenção das Ações da
Secretaria de lnfraestrutura; Elemento; a.eo.o-oo Material de consumo (Fonte 00):

0001 - 3LC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO Ë TURISMO; Proj/Ativ. 2026 - Manut. das Ativ. da
aecretaria - Ind. Com. e Turismo: Elemento - 22.90.0-00 Material de Consumo (Fonte 00);
0901 - SÉC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; Prol/Ativ. 2023 - Manutenção das Ações da
Sec. Agricultura e Meio Ambiente; Elemento: 33.90.30-00 Material de Consumo (Fonte 00)
1ô1 - SECRETARIA MUNICIPAL. ÇPA FALNDA; rrojíAtiv.: 2051 - Manutenô dos Âçes dos
ServFos da SEMfrAZ I;mento; i3.30.30-00 Material do Consumo (Ponte 0Ô:

CLÁSULA SEXTA - objeto do presente contrato poderá Qofrer alterações nos termos do
arf.99 da lei 8.666/93, firmando para tanto termo aditivo ao pacto original, desde que as portes
se manifestem.
8.1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não pode transferir, no todo ou em

e, a

execução do objeto deste contrato;
CLAUgULÁ gÉTIMA - Ôlnrn-os E RESFONSA6ILIQA6 DAÓ PARTE5
AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SfN - CENTRO -
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7.1.1 poderá intervir ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos na Lei no
5.666/93;
7,1 .2 Efetuar os pagamentos devidos à confrafada pelos fornecimentos exeçutaUQa de acordo
com as disposições do presente contrato;
7.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arreoadaçao 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 n00000Wa;
7.1.0 Fiaualiiar, conferir e rocêber os produtos pela a Secretaria de sue emitir a ordem de
compra:
7.1.0 Efetuar a entrega do produto mediante requisição da unidade administrativa,
devidamente assinada pelo titular da mesma, ou preposto;

7.2 DA CONTRATADA
7.2.1 A contratada desempenhara os fornecimentos enumerados na cláusula primeira com
todo Zelo, diligencia e honestidade. observada a legislação visente
Ø 7.2.2 Executar todos os fornecimenfos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de
preço, independentemente de sua transcrição, sob as penalidades da Lei n08.666/93;
7.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da Iegislaç5o, beb, como das orienta9QQ
emanadas PUÍ esta visando o sucesso dá Âdministraço Pública Municipal;
7.2,4 Entregar os produtos no prazo estabelecido neste contrato, na sede deste município;
7.2.3 Emitir a nota fiscal, inclusive a eletrônica do fornecimento fazendo discriminar no seu
corpo a dedução dos impostos, se for o caso;
7.2.6 Receber o valor equivalente à entrega, conforme preço mencionado neste termo de
contrato e recjuisi9âo (pedido).
7.2.7 Atender de turma prioritária a solicitação dê fornecimento da CONTRATANTE;
7.2.õ A CONTRATANTE não reapônsâbilizará por fornecimento, sem a devida aaainatura do
gestor da unidade administrativa;
7.2.9 - Fica estabelecido que a CONTRATADA no pode transferir, no iodo ou em parto, a
execu?ao do objeto deste contrato;
7.2.10 O contratado olservara o disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei
n08.078/90, diapoe sobre qualidade dos produtos ofertados;
7,2.11 A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitaáç;
CLÁU3ULA UJIAVA - DA RESCISÃO - A rasciso do presente contrato ocorrerá da sesuinte
forma;
8.1 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação. desde
que haja conveniência para auministraçao;
8.2 Administrativa - por ato unilateral e escrito da administracão nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666/93;
8.3 Judicial - nos termos da leisIaão processual;
8.4 a contratada reçunfleçe os direitos da Administracc em caso de rescisão administr
prevista nç Ad,?? da Lei n° 0.000/93
CLÁUC(JLÀ NONA: DAS PENALIDADES;
Ô. 1: / - Nos termos do art. 86 da Lei li. O.000I?3, rica estipulado o percentual de 0,5% (m
por cento) sobre o valor inad!mplidQ, a títulQ cio multa de mora, por dia do atraso rnjusffficado
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(

canto) do valor

9.2; 11 - Em caso do inexecuça"o total ou parcial do pactuado, em razão do de.scumprimento de
qualquer das condiç5ss avençadas, a contratada ficará sujeita as seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
- advcrtnc!&
9.4: - multa dê 10V0

(dez por conto) do valor do contrtv,

$5; - auspcnsao temporária do participar de licita çao e impedimento de contrtr gom a
Administração por J3T2O nõ supeflor a P (dois) anos e,

19

9.5-declaração de inidon&dade para licitar ou contratar coma Administração Pública;
CLÁUSULA DÉCIMA: As partes contratadas elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa
çIc Vitoria - DA, para dirimir âg Questões relaUvas ou resultantes do prent
QQNTFATD.

Maria

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual
teor com Q6

tQtemuflhda abaixo:

Oao reux do CoriLe - BA

OMRCIO DE AS DO OSTË L1tA - ME

CONTRATADA
Testemunhas;
la.
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no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 1091.
onCratado.
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