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CONTRATO DE FORNECIMENTOS 

Contrato de fornecimentos, ue entra si fazem, ô 
Muniqípio de 	o Féljx  do Coribe e a empresa José 

,s 	Ij 	 Amarei Filho-MEl, na forma abaixo: 

O MUNICÍPIO DJ CÃO FÉLIX DO CORI2, entidade do Direito Público interno, com sede è 
Avenida Luiz Edu 	Magalhães, sln.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrita no CNPJ sb o no 16.430.95110001-30, neste ato representado pelá o Prfeito o Sr.Jutaí 
Eudes Ribeiro Frreira, brasileiro, portador do CPF n1782614.495-72, residente nesta, 
doravante denomiado CONTRATANTE, e a empresa José Amara! Filho-MEl, inscrita no CNPJ 
sob n.022.917.68S0001-845, domiciIiaa à Rua Francisco Alves, 380, Centro - na cidade de 
São Féliz do Cor14e - BA, CEP-47.665-000, neste ato representado pelo o proprietário cia igual 
nome, portador do: órr n0359.390.951-00, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem 

Ø 	
celebrar o presentq contrato mediante as cláusulas e condições  seguintes: 

cLÁusul& PIIIRA - DO ÕJETO - Constitui objeto aquisição de materiais esportivos 
diversos, apitos ifolas de campo, salão, vaiei bomba de encher bola, cartão, redes, para 
manutenão dos seNiços  esportivos deste município, conforme orçamento anexo. 

CLÁUSULA SEGNDA - DA VINCULAÇÃO - Vincula-se e faz pane deste instrumento todas 
as regras e condições estabelecidas na dispensa de licitaçâo, DL04312017, nos termos do 
art24, inciso li,  a  Lei a,666I0, o suas cominaçOes posteriores 

2.1 - O presente c6ntrato é celebrado com regime de execução por preço global, subordinando-
se nas temias da [Lei n0  2.8882 e suas corttinações posteriores 

CLAU6ULA TÇEIRA - DO VALOR - Pela exccuçao do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA peceberá a importância global de R$7.984,10(sete mil e novecentos e oitenta e 
quatro reais e dez 'centavos). 

CLÁUSULA QUATA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, 
conforme medição a contar da emissão da requisição, com apresentação do documento fiscal, 

• tetd &n S4Õrêtrin de Âdminitrço e Finncs. 	condiçõe 

4.1 - O prazo de pagamento ficará suspenso na ocorrência dê erro ou qualquer irregularidade 
apresentada nas fturas, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 - A Prefeitura oderd cuendor qualquer pagamento, no todo ou em parte, na coorrõncia de 
qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUIN1TA - DO REAJUSTE 
3.1 A CONTRATNTE, nac quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a sela será imputada uma multa de um déçimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia Je atraso, decorrido entre a data do Inicio da inadimplôncia e o efetivo 
pagamento acresSclo de juros de mora numaiaxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E 
será utilizado par4 oorreçaç das faturas em atraso será ut[liado o índice do IPC-A1  divulgado 
pela FaV, ou outrq oficial; 

5.2 Art,40 incizo )t$V - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'd' -  critério de atualizaço 
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financeira dos, vàidres a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a dáta do efetivo 4gamento. 

9.9 - Â±69, inal4o III: - o peço lá âs candi08é§ dó pâmórtô; õg óritáriô, dt4-hó o 
periodicidade do raJustamentp  de preços, os tritSrlos de atualizaçao monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decora atraso :pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
sotorial portinonto, conforme 4ludido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês 
de cada. Os reajuses dos preos serão calculados pela seguinte fórmula: 

e Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = índice de preço verificado no mos do orçamento ou 
proposta 

li = índice de preço referente ao mês de reajustamento 

'/ = Valor a proçoa Inioiaia da parcela do contrato do aerviçoa, 
otraa1  ou oqmpraa a ser reajuatadol 

CLÁUCULÂ gXTÃ - DÁ PÇVlÂO fl 	 - os preços cio fixos, rio período ora 
contratado. 

6.1 a manutençâl do equilltrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde que acompnhada de comprovação da supervenlência de tato imprevisível, 

, 	ou, se previsível,e consequ4ncias incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custo& do Contra

IN 	
t: 

CLÁUSULA SÚTIfrIA - DA FDRMA DE EXECUÇÀO DOS FORNECIMENTOS - Os produtos 
serão entregues n Coordena orla de esporte deste município. 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO —0 prazo de vigência do contrato ê de 
15(quinze) dias, df seguinte Çorma: iniciando-se em 05.05.2017 e terminando em 15.05.2017, 
ou total execuçaoCdo mesmo ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da Lei 
n°8886/93; 

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato. correrão no presente exercício por conta da dotação orçamentária: 

04.01 - Secretari de Eduo$o Cultura Esporte g Lazer - proj/Atiy - 2009 - Manut.das 
Atividades do Ensino 6sico —1 Elemento: 3.3.90.30-00 - Material de Consumo (fonte 01,04); 

04.04 - Seretari de Educavão, Cultura Esporte e Lazer - Proj/Ativ - 2016 - Promoção de 
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Eventos EspodivoJe Culturais Elemento: 3.3.90.30-00 - Material de Consumo (fonte 00); 

CLÁUSULA DÊCIflØÂ - DIRErIfOS E RESPONSABILIDADES DA& FART8: 
10-DACONTRAT\NTE 
10.1.1 Ter o direito de não rrai utilizar os fornecimentos da contratada caso o mesmo não 
cumpra o estabele*ido no pre4ente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas ria 
Lei n08.666193; 
10.1.2 Intervir do4 fornecimeptos ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n0  
1ó.1.t Ffetuar os pagàrnén'to§ bonfó?mÓ medição, pelos fornecimentos executados de acordo 
com as disposições do preaentp contrato; 
10.1.4 Enviar a coIItratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em 
que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal ou Pecibo de fornecimentos: 
10.1.5 Modificar ot4rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n98666/93; 
10.1.6 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execuçb do objeto deste contrato, através 
da Secretaria de Equcação; 
10.1.7 O presente ontrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei no 8.686/93 e 
suas cominações dósteriores; 
19.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 A contrat4da assisteo direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
fornecimentos contratados ric caso de desóühlprimento do pagêmedtà das parcelas deste 
contrato, no term4s da Lei n°  .666/93; 
10.2.2 Executar todos os tom cimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de 
pre, sob as penalidades da Lei n08.666/93; 
10.2.3 Exigir da co)itratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas 
por esta, visando d'sucesso de Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em caráter xclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e previdenciária; 	1 

10.2.5 Emitir a nofiei fiscal e r+cibo  de quitação dos fornecimentos, fazendo discriminar no seu 
corpo a dedução dos impostos quando exigido pela a contratante; 
1U.Z,O leapQnUQrpeIQ QumprnQntQ çjp postulados lesais vi?entes de âmbito federal, estadual 
e municipal, bem como assegifrar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 
estabelecidas por (bi: 

• 10.2.7 Responsabizar-se pel a garantia dos produtos no 113ferior a 12(cioze) meses, a contar 
do recebimento do mesmos. 
10.2.8 A contratada observar o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei n08.078/90, 
dispõe sobre qualidade dos foriecimentos ofertados; 

CLÁUSULA DÉCJMA PRIMIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação do 
contratado de mnter, durar}te toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
06dgaç6es por elh assumida todas â§ eadiçes de habilirnção e qualificação exigidas na 
licitação; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUFIDA - DA RESCISÃO - A rescíso do presente contraio, nos 
termos do nrt.79 à Lei 8656193, poderá ocorrer da seguinte forma: 

kI 
S ÃO ïàütornsE 

12.1 - amigável - por acordo èntre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniêicia para administrativa; 
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12.2 - Administrativa - por ãt4 unilateral e escrito da admihitraco nos cacos enumerados no 
incisos 1 a xií, XVII, XVII) cio aÊt.78 da Lei no 8.666/93; 
12.3 - .Judiçi?l - nos termo d legila99 pr000sual; 

12.4 - assunção injediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Adminiraço; 

12.5 - ocupação ehtilizaçâo dó local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
na exocucão do contrato, nêc@agérioc à cua continuidade, na forma do meigo V do art. 58 desta 
Lei; 

12.6 - execução dá garantia c4intratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas @ indenizadøec a ela dvidos; 

12.7 - retenção dos créditos $Jecorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

• Administração. 

12.6 - A aplicaçao das medi as previstas nos Incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administração, que poderá cc  continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

122 - 	permitidq a Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir Ø controle dá determinadas atividades de fornecimentos essenciais. 

12.10 - Na hipótesp do inciso li deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 
cio Ministro de Est*do competnte, ou Secretário Estadual ou Municipal, confórme o caso. 

12.11 - A rescisãà de que trta o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a medida previ ta no inciso 1 deste artigo. 

QL.AVVLA DÇÍMA T9IQ4lFA - PA IN?ÇGV9AQ - A inexeçuyac total ou parcial ao 
contrato enseja atsua resciso, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, predip6e no Ârt[77 da Lei n0  c.ee€ios, e suas coniihaç6es; 

13.1 -o no cumprimento de 4ausuias contratuais, especificações', projetos ou prazos: 

13.2 - o cumprimehto irregular}de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos: 

13,3- a lentid&o d seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

12.4 - o atraco injtfrtificado no início da obra, serviço ou fornecimento: 

13. - a paraIisaço da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia 
comunicação à Ãdninistraço: 

12.8 - a subcontraação total c4i parcial do seu objeto, a accociaflo do contratado com outrem, a 
cessão ou tranaférência, tot4l ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no editae no contrto; 
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13.7 - o desatenJimento das determinações regulares da autoridade designaaa para 
acompanhar e fiscalizar a sua frxecuçâo1  asih, como as de seus súperiôrec 

13.8- Q çometimeçto reiterad de faltas na sua execução, anotadas na forma do § jQ do art. 67 

dcta Lei; 

13.9 - a decretaçà de falêncil ou a instauração de insolvência civil; 

13.10- a dissoluç4o da sociedde ou o falecimento do contratado; 

12.11 - sItêrcb 90C121 cuja modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execuçao do contrato; 

13.12 - razões deHnteresse público, de alta relevância e amplo conhdmenio, justificadas e 
determinada pel mxima utoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e aYaT das no probesso administrativo a que se refere o contrato; 

13.I3 - a supresào, por p*rte  da Administração, de obras, fornecimentos ou compras, 
acarretando modi#Ibação do valor inicial do contrato além do limite. perflhitido-  no § 12 do art. 65 
desta Lei: 

CLÁUSULA QUARTA DO CÂSO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e 
nas disposições c4ntidas na Lei S6102, ihclusve os casos Umisós 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 6.666/93, fica 
estipulado o perc4ntuai de 0.40/6 (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a fítulo de multa de 
mora, por dia de 'atraso Injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 
10% (dez por cenfo) do valor ontratado. 

15.1 - Em caso de inexecuçào total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das cor'diçôes avençadas, a contrafaria ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 57 üa Lei li. 5.6001e3: 

15.2 - advertência; 

15.3 - multa de 1.d% (dez por bento),  do valor do contrato 

15.4 - suspensãp tempor*ra de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administraço'pot• prazo não ?uPeriora 2 (dois) anos e, 

15.6 - deolaraçp de inidorjieldade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilifacaõ perarf4 g próôriâ autôridâdo quá aplique a penalldade, que será concedida sempre 
jue a contratada fessarcir a dminlstraçao pelos prejuízos resultantes e apøa Ueoerrlav v prazo 
da san9âo aplica4a com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA OÊdIMA SÉTIWA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato devera ser 
executado fi&meitõ plaa P.1 102, ficando ciente a CONTRATADA das e3t0U1C190ca Contida nv* 
Arts. 09 a 71 da hei 8.666/93. 
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São Féli 

 

aio de 2017. 

r 
IuI•Ir.1!f. 	ao Felix do Coribe 

Ôonfrafane 

é Amaral Filho-'ME] 
Contratado 

r 

1' 

ESTADO DA BAHIA 

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIg. DO CORIBE 
SÃO FtUX DO CORIBE 

4 	 ,- 

CLÁUSUt.A DÉCIMA OITAVA - DO PORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa 
Maria dá Vitória - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
rnunçjando as p4es a qualquer pptro, por mais privilegiado que seja. 

E. por estarem jutos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) 
vias de igual teor eforma, na presença de 02 (dÚs) testemunhas. 

Testemunhas: 1- 

2 

r 
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