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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 259/2022

CONTRAT0
DE
FORNECIMENTO
N°
259/2022, PARCELADO QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, MUNIcipIO DE
JEREMOABO E D0 0UTRO, A EMPRESA
TEO TRANSPORTE E SERVICOS, NA
FORMA ABAIXO:

0 MUNIcipIO DE JEREMOABO, ESTAD0 DA BAHIA, com-sede no (a) Rua Dr. Jose

®

Gongalves de Sa, 24, Centro, na cidade de Jeremoabo/BA, inscrito (a) no CNPJ sob o n°
13.809.041/0001-75, neste ato representado (a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr.
DERISVALDO JOSH DOS SANTOS, portador (a) da Carteira de Identidade n° 560.448,
expedida pela (o) SSP/SE, e CPF n° 256.775.785-68, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa TE0 TRANSPORTE E SERVICOS, inscrita no
CNPJ n° 30.982.907/0001-64, situnda na Rua Cel Jose Alves Marcelino Bast, SIN, Centro,
TucanoreA CEP: 48.790-000, neste ato representado pelo Sr. Teomario de Jesus Goes, brasileiro,
solteiro, comerciante, portador da cedula de identidade RG n° 08.619.422-48, SspreA, CPF n°.

003.638.485-2, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, decorrente do PREGA0
PRESENCIAL N° 004/2022 resolvem celebrar o presente Contrato, conforme PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°. 148/2022 de acordo com as diretrizes da Lei n°. 8.666/93, mediante as
seguintes clausulas e condig6es :

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJHTO (art. 55, inciso I, da Lei N° 8.666/93).
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AMPLIACA0 E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENT0 DE AGUA DO
MUNIcipIO. E NA ILUMINACAO PbBLICA DA SEDE E DOS POVOADOS DO
MUNIcipIO E D0 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, de
acordo com as especificag6es constantes do Edital de PREGAO PRESHNCIAL N° 004/2022 e
seus anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da Lei N° 8.666/93, passando
tais docunentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLAUSULA SEGUNDA - D0 REGIME DE EXECUCAO (art. 55, inciso 11, da Lei N°
8.666/93).

0 fomecimento sera executado diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execugao
indireta, em regime de empreitada por preco global, de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE, visando a perfeita consecucao do objeto e na forma da Clausula Quinta deste
Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO (art. 55,
inciso Ill, da Lei N° 8.666/93).
0 valor global deste contrato 6 R$ 92.290,00 (noventa e dois mil, duzentos e noventa reais),
referente ao LOTE 02.
Os itens serao fomecidos pelo prego constante na proposta da Contratada, conforme tabela em
anexo:
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§ 1° - 0 pagamento sera efetuado ap6s liquidapao da despesa, no prazo de ate 30 (trinta) dias,
mediante a apresentapao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada.pelo setor responsavel pelo
recebimento do objeto.

§ 2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverd apresentar, juntanente com o documento de
cobranga, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, CNDT e prova
de regularidade perante o FGTS - CRF.
§ 3° - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto houver pendencia de liquidapao de
obrigapao financeira, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.
§ 4° -Nao haverd sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.
§ 5° - Nao havera reajuste de precos durante o periodo contratado; todavia, se durante o periodo
contratual ocorrer acr6scimo ou redugao dos valores dos mesmos, determinados pelo Govemo
Federal e em conformidade com a legislapao pertinente, os pregos do Contrato serao readequados, a
fin de manter o seu equilforio econ6mico financeiro, devendo a comprovapao ser feita pela
apresentapao ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razao que autorizou o
referido aumento/redugao e utilizando-se os mesmos indices/percentuais utilizados/autorizados pelo
Govemo Federal;
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§ 7° - Nestes preeos esfao incluidas todas as despesas que, direta ou indiretanente, decorram da
execngao deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdencialios, administragao, tributes, emolumentos e contribuie6es de qualquer natureza.
§ 8° -Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem
que a CONTRATADA apresente a documentagao habil para liberagao dos seus creditos, o Contrato
sera rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado a CONTRATADA, tao
somente, o direito ao recebimento do paganento dos fomecimentos efetivamente prestados e
atestados.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGfiNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93)
0 presente Contrato tera vigencia da data de sua assinatura ate 23 de Maio de 2023, por se tratar de
fomecimento, nao podendo exceder ao respectivo exercicio financeiro, nos termos do art. 57 da Lei
N° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA -DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO -OBJETO (Art. 55, inciso
IV, da Lei N° 8.666/93)
0 fornecimento do objeto desta licita€ao sera executado nun prazo de ate 05 (cinco) dias ap6s
a so]icitacao da Secretaria requisitante mediante emissao de autorizacao.

§ 1° - 0 fomecimento, objeto do Contrato, devera ser feito durante o prazo de vigencia
estabelecido. Findo este, as partes nao poderao exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos
previstos no instrumento convocat6rio, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente
realizado o objeto contratual. Ao contralo, exaurido o limite quantitativo antes do encerranento do
prazo contratual, a Administrapao podefa acrescer o objeto ate o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), mos termos do art. 65, § 1° da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DOTACAO 0RCAMENTARIA (art. 55, inciso V, da Lei N. a
8.666/93).

As despesas com o pagamento do referido objeto estao previstas no Orcamento de 2022, conforme
classificapao or9amenfaria detalhada abaixo:

Unidade: 03.08.08 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desen+olvimento Urbano;
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Classificacao Programftica: 15.451.0008
Projeto Atividade: 2.066; 2.067/2065
Elemento de Despesa: 33.90.30; 44.90.52.
Fonte de Recurso: 00

CLAUSULA SETIMA - D0 DIREIT0 E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55,
inciso VII e XIII, da Lei N° 8.666/93).
A Contratada, durante a vigencia deste contrato, compromete-se a:
.
EEManter, durante toda a execngao do contrato, as exigencias de habilitapao ou condic6es
determinadas no procedimento da licitapao que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua
rescisfro e aplicapao das penalidades ora previstas.

I EAlocar todos os recursos necessdrios para se obter urn perfeito fomecimento, de forma plena e
satisfat6ria, sem Onus adicionais de qualquer natureza a Contratante;
I EResponsabilizar-se por todas as despesas, obrigag6es e tributos decorrentes da execngao do
Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fomecer ao Contratante
comprovante de quitapao com os 6rgaos competentes;
I EResponsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas
por ela cometidas na execngao do Contrato;
E]Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao erario pdblico ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execngao do Contrato nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pela Contratante.
EEResponsabilizar-se pela obtengao de Alvaras, Licengas ou quaisquer outros Termos de
Autorizapao que se fapam necessdrios a execngao do Contrato.

I HExecutar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado que sera diariamente.
I ENao transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato fimado com a Contratante, sem pr6via
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e expressa anu6ncia.
I ]Nao realizar associapao com outrem, cessao ou transferencia total ou parcial, bern como a fusao,
cisao ou incoaporapao, sem previa a expressa anuencia do Contratante.
A Contratante, durante a vigencia deste Contrato, compromete-se a:
I EEfetuar o pagamento nas condig5es e prego pactuados.
I Eproporcionar a CONTRATADA todas as condi95es necessarias ao pleno cumprimento das
obrigap6es decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei N° 8.666/93;
I HDesignar urn representante para acompanhar e fiscalizar a execucao do presente Contrato, que
devera anotar em registro pr6prio, todas as ocorrfencias verificadas;
I EComunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execugao dos
fomecimentos, diligenciando mos casos que exigem providencias preventivas e corretivas.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei N°
8.666/93).

Pelo atraso injustificado na execugao do Contrato, pela inexecugao total ou parcial do objeto

pactuado, conforme o caso, o Contratante podera aplicar a Contratada as seguintes sang6es,
previstas no art. 87 da Lei N° 8.666/93, garantida a previa defesa, sem prejuizo de perda da garantia
prestada:
I - Advertencia;
11 -Multa de 1% (un por cento) por dia, ate o mckimo de 30% (trinta por cento), sobre o valor do
Contrato, em decorrencia de atraso injustificado no fomecimento;
Ill -Multa de loo/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecngao total
ou parcial do mesmo;
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IV - Suspensao temporata de participar em licitapao e impedimento de contratar com a
Administrapao do Contratante, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
V - Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Pdblica.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO (art. 55, inciso VIII, da Lei N° 8.666/93).
A inexecugao, total ou parcial, do Contrato, al6m das penalidades constantes da clausula anterior,
ensejara a sua rescisao por ato unilateral e escrito da Contratante, mos casos enumerados mos incisos
I a XII e XVII do Art. 78 da Lei N° 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.
Pardgrafo dnico - Quando a rescisao ocorrer, com base mos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei
supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos,
regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo
diploma legal.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CAS0 DE RESCISAO
(Art. 55, inciso IX, da Lei N° 8.666/93).
Na hip6tese de rescisao administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o
direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei N°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO DO
CONTRATO H OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei N° 8.666/93).
0 presente Contrato fundalnenta-se:
I -Nos terinos do Pregao N° 004/2022 que, simultaneanente:
I ]Constam do Processo Administrativo que o originou;
I ENao contrariem o interesse pdblico;
11 -Nas demais determinap6es da Lei 8.666/93;
Ill -Nos preceitos do Direito Ptiblico;
IV - Supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposig6es do Direito
Privado.

Parfgrafo bnico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessatios, em
decorrencia deste Contrato, serao acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasiao, Termo
Aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAC6ES (Art. 65, Lei N° 8.666/93).
Este instrunento podera ser alterado na ocorrencia de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da
Lei N° 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§ 1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos e
supress6es que se fizerem necessarios, ate o limite legal previsto no art.
65, § 10 da Lei N° 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§ 2° - Nelihun acr6scimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condi9ao, salvo
as supress5es resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2°, 11 da lei
N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA THRCEIRA - D0 ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
(Art. 67, Lei N° 8.666/93).
Na forma do que disp6e o artigo 67 da Lei N° 8.666/93 flea designad; a Secretario Municipal de
lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, para acompanhar e fiscalizar execueao
do presente Contrato.
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§ 10 - A fiscalizapao compete, entre outras atribuig6es, verificar a conformidade da execugao do
Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos sao adequados para garantir a qualidade
desejada.

§ 2° - A ag5o da fiscalizapao nao exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO D0 0BJETO (Art. 73, Lei N°
8.666/93).
0 objeto deste Contrato sera recebido de acordo com o disposto art. 73,11, a e b da Lei N° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - D0 FORO (Art. 55, §2°, Lei N° 8.666/93).
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Jeremoabo, Estado da Bahia, como thico
competente para dirimir as quest5es que porventura surgirem na execugao do presente Contrato,
com rendncia expressa por qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrunento, na presenga de 02
(duas) testemunhas, a tim de que produza seus efeitos legais.

CONTRATANTE

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

TESTEhINHAS:
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRAT0 N° 259/2022, PREGAO PRESENCIAL N° 004/2022, PROCHSSO
ADMINISTRATIVO N° 148/2022. OBJETO: Aquisicao de materiais hidraulicos e
el6tricos, destinados a manutencao de redes de abastecimento de agua do municipio, e
na iluminacfro pdblica da sede e dos povoados do municipio e do almoxarifado da

secretaria de infraestrutun. CONTRATAI)A: TEO TRANSPORTE E SERVICO.
VALOR GLOBAL: R$ 92.2'90,00 QToventa e dois nil duzentos e noventa reais).
VIGENCIA: 23/05/2022 A 23/05/2023. DATA DE ASSINATURA: 23/05/2022.
(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA).

CERTIFICACAO DIGITAL: MDC2MDEXQJCORJAOQZMI OD

Esta ediQao encontra-se no site oficial deste ente.

