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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

ti 
SÃO FÉLIX DO CORIBE 

À 	fl1I1 ]IAJ'tÇ 

e 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

Contrato de fornecimento, que entre si fazem, o 
Município de São Félix do Coribe, e a empresa 
Ocimario Carneiro Ribeiro-ME, na forma abaixo: 

0 

O MUNICÍPIO DEÂO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede A 
Avenida Luz Edua?do Magalhães, sín.°, na de cidade Sao Fólix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrito no CWPJ sob o n° 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o Sr. Jutaí 
tudes Ribeiro Fdrreira, braileiro, portador do CPF n0782.614.495-72, residente nesta, 
doravante denomi4do CONTRATANTE, e a empresa Ocimário Carneiro Ribeiro-ME, inscrito no 
CNPJ sob o n°11 .68.549I00Q1-47, domiciliada à Rua Senador Juraci Magalhães, sln, Centro - 
Santa Maria da Vitória - 8A, neste ato representado pelo proprietário de igual nome, portador do 
Rg.n0079D207136JSSpJ3A, doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, ficam 
justos e acordados 

!o 
 seguinte:' 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objetivo aquisição de 
tecidos chitas e outros, para ornamentaço das escolas:A9nelo Braga, João de Deus, Leõnidas 
de Araújo Castro, 'Rosildas F?eire, Zenõbio Pereira Valverde, Adalgisa Borges, S5o Félix, Rui 
Barbosa, Jesus d 1  Nazaré, Eugênio Lira, para realização dos festejos juninhos das escolas do 
Ensino Básico, de te municípip, conforme planilha o?camentria em anexo;. 

CLÁUSULA SEG%!INDÂ - DA VINCULAÇÃO - A presente contratação deveu-se ao fato de ter 
sido oriundo da li&itaç8o DisØensa de Licitação no DL04612017, com regime de execução por 
global, nos termowdo disposto da Lei 6666/93, e suas cominações posteriores. 

2.1 - O presente qontrato é celebrado com regime de execução por preço global, subordinando-
se nos termos da F.ei n° 6.Q693 e suas cominações posteriores; 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, o 
CONTRATADO prceberá a importância global de R$7.997,00(sete mil e novecentos e noventa 
e sete reais). 

Item 

II  

j 	Descrição dos Produtos Und. Quant. 
V. 

tinit. V. Total 
01 Tecido, chitA 100% algcSdão 1,4m largura m 516 9,00 4.644,00 
02 Tecido cetiri seda 100% poliéster m 160 8,00 1.44000 
OS Tecido Oxford 100% poliester m 148 7.00 1.022,00 
04 Tecido jut4natural 1 	largura m 14 12,00 68,00 

05 Tecido TNÍ 100% poliCster m 482 1,50 723,00 
1- Total 	 tU 7.997.00 

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado na entrega dos 
produtos, em dbnformidade com a requiaiçao, após apresentação do documento tigegi 
correspondente fevidamen+e aprõvda pela Secretaria Municipal do Administração e Finanças: 

4.1 - O prazo dq pagamentp ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 
apresentada nas"faturas, soinente voltando a fluir após as devidas correções. 

42 - A Prefeitura poderá subpender  qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência de 

AVRNTDÁ LUfZ EDUARDO MAGALHÃES, 3,'N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE -BAHIA - CEP: 47.665-000 
'ltt..:(17) 3491-20211 FAZ: (77) 3491-3194- EMAIL; 	fl3saofeIixdoçoribe.ba.aov.br  
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qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUIN'À - DO REAJUSTE 
5.1 A CONTRATANTE, nao quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (0,10J) do valor do 
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo 
pagamento acrescijio de iuroslde mora numa taxa geométrica de um Por cento (1°(o) ao mês. E 
será utilizado para correção das faturas em atraso será utilizado o índice do ]PC-A, divulgado 
pela FGV, ou outro oficial; 

5.2 Aft40 inciso ?çj1v - CondiÕes de pagamentos, prevendo: aUnea 'c" - critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagbs, deste à data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data Io efetivo pagamento. 

5.3 - Art.55, incio III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do r4ajustamentõ de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemenfo dasobriaç5eg1e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decora atraso nb pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinente» conforme pludido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês 
de cada. Os reaju$tes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

li-lo 

l 

	xV 

o  Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
0 	 proposta 

li = índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços, 
obras, ou compras a ser reajustado; 

CLÁUSULA SETA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços são fixos, no período ora 
contratado. 

6.1 a manuten4o do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisao 
contratual, desd que' acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, 
ou, hz prvviivel de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos cus  do Contrato; 

CLÁUgULÂ SRTIMA - DA FORMA DE EXEGUÇAQ 906 FORNECIMENTOS - Os 
fornecimento seção entreguô nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, na sede 
deste municípiõ4 

GLAU5ULA OItAVA - VI4NCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato Ó de 21 
(vinte e um) dias,  da seguin!te  forma: iniciando-se em 01 .06.2017, e terminando em 21.06.2017, 

j1 	 1 

AVENIDA LUÊZ EDUARDO MAGALHÃES, 5/7' - CENTRO -SÃO PÉL!X DO CORIBE - BAHIA - CEP:. 47.665-000 
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ou total execução o mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do aa57 da Lei 
n°8666/93; 

CLÁUSULA N0N4 - DOTAÇ O ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão rib presente -xercício por conta da dotação orçamentária: 

04.01 - Secretaria' de Educa ! ão, Cultura, Proj/Ativ: 2009 - Manut.das Atividades do Ensino 
Básico; Elemento: 43.90.30-00 - Material de Consumo (Fonte 01,04). 

CLÁUSULA DtClrI'lA - DIREI 08 E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DA CONTRATANTE 
10.1.4 Ter o d;reifJrde no mas utilizar os produtos do contratado caso o mesmo não cumpra o 
estabelecido no 	esente co trato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 
n°8.GGG/93; 
10.1.2 Intervir no f?rneciment. ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos 
na Lei n° 6.666I93;j 
10.1.3 Efetuar 04 pagamen os conforme entrega dos fornecimentos de acordo com as 

• disposições do prepente contr.to; 
1Q,1.4 Enviar à coÇitratada o 'ocumento comprovante de arrecadação competente toda vez em 

que ocorrer a reterção de imp.stos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimento: 
10.1.5 Modificar oi rescindir upilatera[mente o contrato nos casos previstos na Lei n18666/93; 
10.1.9 A COMTRFANTE exercerá a fiscalizaço da execuço do objeto deste contrato, através 
da Secretaria de Ejducaçâo, 
10.1.7 O presente1 contrato p4derá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei no 8.666/93 e 
suas cominaçõesposteriores: 
10.21 CONTRtfrADO 
10.2.1 A contratado assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
fornecimentos contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste 
contrato, nos ter-dos da Lei n4 8.666/93; 
10.2.2 Executar tddos os for 'ecimenfos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de 
preço, sob as penalidades da Lei n18.688/93; 
10.2.3 Exigir da cpntratante cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas 
por esta, visando sucesso a Adminiatraçao Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir dm caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 

• trabalhista e previ1enciria; 
10.2.5 Emitir a 4ta fiscal e frecibô de quitação dos fornecimentos, fazendo discriminar no seu 
corpo a dedução dos impostcs quando exigido pela a contratante; 
10.2.6 Respondeç pelo cum.rimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
e municipal, bem jtomo asseourar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 
estabelecidas poi. lei: 
10.2.7 A contrattdo não p.derá transferir, no todo ou em parte, a execu?ão do objeto do 

presente contrar 
10.2.6 A contrat4io observa á o disposto no art.l2, combinado com o art.13 da Lei n8.078I90, 
dispõe sobre quslidade dos orodutos e serviços ofertados; 

CLÁUQULÁ DbIMÂ PRI EIRA - GONDlÇS DE HAÊILITÃÇÂO - A ôbriaço do 
contratado cio nanter, dur- nte toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por dia assumi-as, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação: 

CLÁUSULA DECIMA SE UNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 

termos do art.79Çda Lei 566./93, poderá ocorrer de seguinte forma: 

AVENIDA LUI!Z EDUARDO NIACÁLI1ÂES. S/N - CENTRO - SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA - CE?: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-29211 FAZ: (77)3491-3194- EMAft.: admÇsaofe(ixdccoribc.ba.gpv.br  

111fl1. 1 

'l' 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: f0fab5ad-2916-483c-bad6-239886b9b032



ii 
ËSTADO DA BAHIA 

PRFITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIE 

ki 
-4- 

SÃO flLTX DO CORIBE 

   

    

12.1 - amigável - ppr acordo e 
que haja conveniontia para adi 

12.2 - Administrativá - por ato 
incisos 1 a XII, XVlI,XVllI do ar 

12.2 - Judicial - noJ termos da 

12.4 - assuno imtdiata  do o 
próprio da Adminisifação: 

tre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde 
Iinistra?ão; 

unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
.72 da Lei n° 8.866/93: 

egislação processual; 

jeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

12. - ocupa9ao e iJtiIizaâo d 
na execução do coktrato, nec 
Lei; 

12.6 - execução da[ garantia c 
O multas e indenizações a ela d4 

local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
ssários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 52 desta 

ntratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
udos: 

12.7 - retenção dos créditos 
Administração. 

12.6 - A aplicação[ das medi 
Administração, qufr poderá ci 
indireta. 

12.9 - É permiticld à Adminis 
podendo assumir d controle d 

ecorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados 

ias previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
ar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 

ração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.10 - Na hipótesè do inciso 
do Ministro de Estádo compet 

12.11 - A rescisão de que tr 

O 
critério, aplicar a nedida previ 

CLÁUSULA DÉCkMA TERC 
contrato enseja at;sua  receia 
regulamento, predispõe no A 

13.1 - o não cumprimento de 

13.2 - o cumprimento irregula 

- a lentidão 40 seu cum 
da conclusão da obra,  do se 

13.4 - o atraso injstificado n 

13.5 - a paralisação da obr 
comunicação à A4mlnistra9a 

1 deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 
nte, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

ta o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
ta no inciso 1 deste artigo. 

IRA - DA INEXEGUÇÃO - A lnexecuçao total ou parcial do 
o, com as consequøncias contratuais e as previatas em lei ou 

.77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações; 

láusulas contratuak, espedEcaç3es, projetos ou prazos: 

de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

rimento, levando a Admnstraço a comprovar a imóssib:l:dada 
ço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

início da obra, serviço ou fornecimento; 

do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prõvra 

AVENIDA LUIZDUARDO M GALÃES, 911,1 -CENTRO - SÃO PÉLIX DO CORII3E - BAHIA - C&: 47.66-000 
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ESTADO DA BAHIA 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃO rCLIxDOcolulit PR5FEITURA 

a subcontrataão total ou 
cessão ou transferncia, total 
admitidas no edital e no contrat 

parcial do seu objeto, a associaçao do contratado com outrem, a 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

13.7- o desatendirjiento das 
acompanhar o fiscalfrar a sua e 

13.e -o cometimento reiterado 
desta Lei; 

13.9 - a decretação Ie falência u a instauração de insolvencia civil; 

13.10 - a disso) ução&la sociecla.e ou o falecimento do contratado; 

determinações regulares da autoridade designada para 
ecução, assim como as de seus superiores; 

e faltas na sua execução, anotadas na forma do 5 12  do ad. 87 

e 
13.11 - a alteração ocial ou - modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

to; prejudique a execuço do contr 

13.12-razões de interesse p0 
determinadas pela niáxima a 
contratante e exaractas  no proc- 

13.13 - a supressão,]'por parte 
modificação do valor !inicial cio 0< 

CLÁUSULA DËC1MØh QLJART 
cláusulas e nas dispisições con 

CLÁUSULA DECIMA QUINT' 
8.666/93, fica estipulado o perc 
de multa de mora, p&r dia de at 
limite de 10% (dez pi»  cento) do 

ilico, de alta relevância a amplo conhecimento, justificadas e 
toridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
sso administrativo a que se refere o contrato; 

a Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
ntrato alõm do limite permitido no V do art. G,5 desta Lei; 

DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas 
idas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos; 

- DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 
ntual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título 
aso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, att o 
valor contratado, 

15.1 - Em caso de ipexecuçao .qualquer das condiçes avenç 
termos do art. 87 da 	n. 8.66 

15.2 - advertência; 

total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
das, a contratado ficará sujeita àg coguintes penalidndes nos 

193: 

  

15.3 - multa de 10% dez por cento) do valor do contrato, 

15.4 - suspensão fémporária 
Administração por ptzo  não sul 

15.5 - declaração de inidonei 
enquanto perdurarem os moti\ 
reabilitação perante St própria ai 
que a contratado resarcir a Ad 
da sanção aplicada com base n 

Je participar de licitação e impedimento de contratar com a 
erior a 2 (dois) anos e, 

Jade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
os determinantes da punição ou até que seja promovida a 
toridade que aplique a penalidade, que será concedida sempre 
ninistraçào pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo j-
inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIM 
executado fielmente 

SEXTA - 
elas partes 

DA EXCUQÂO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
ficando ciente o CONTRATADO das estipulações contidas nos 

ii 

- 
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017. 

FELIX DO CO 

Contratante 

Ocimário Ca 
Go ntrãt 

Testemunhas: 1- 

2 

• 
1 

ESTADO DA RAI4IA 

Ç -y PRtFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

Arts. 69 a 71 da Lej8.666/93. 

CLÁUSULA DGIn$A SÉTIMA - 00 FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa 
Maria da Vitória - BA, para1  dirimir dúvida ou questOes oriunda do presente Contrato, 
renunciando as parlbs a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

por estarem jus" e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na pesença de 02 (duas) testemunhag. 

sAo FELIX DO (ORIBE 

AVENIDA LUIZ EIM ARDO MAGALHÃES, SÍN -CENTRO - SÃO FELIX DO CO[t15E - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:CTp 3491-2921/ F/Z: (77) 349 13 194:  EMAiL:adrn@saofclixdocoribe.ba.aov.br  
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