
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 14.100.747/0001-26
Praça Municipal, 27 - Centro

CEP47970-000- Riachlo das Neves/BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 114/2019- PREGÃO PRESENCIAL N°. 40/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Contrato n". 65/2020.

MUNICÍPIO DE RIACHÃo DASNEVES, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público interno, estabelecido
na Praça Municipal, n". 27, Centro, na cidade de Riachão das Neves (BA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica sob o n°. 14.100.747/0001-26, neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto, brasileiro,
casado, funcionário público, residente e domiciliado na Avenida Jk n° 110, nesta cidade de Riachão das Neves(BA),
portador do CPF 698.270.875-68 e Identidade n°. 0655529896-SSPIBA, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro
lado, como Contratado, VANDll..SONJOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA-ME, CNPJ n", 42.088.740/0001-71,
localizada na Rua Barão de Cotegipe, n°. 240, Centro, Barreiras - Bahia, neste ato representada pelo Sr". Vandilson
Joaquim de Souza, portador da cédula de identidade n° 4928170 SSPIBA, CPF n° 485.715.045-04, conforme autorização
constante no Processo licitatório Pregão Presencial n°. 4012019, originado do Processo Administrativo n°. 114/2019,
tendo como objeto Contratação de empresa para aquisição de matérias diversos, uniformes e artigos esportivos para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, até 3 1 de dezembro de 2020, conforme condições previstas no
respectivo Edital e também conforme nossa Proposta de Preços, tudo em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, têm justo e acordado o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas
seguintes:

Cláusula Primeira - O OBJETO - Contratação de empresa para aquisição de matérias diversos, uniformes e artigos
esportivos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, até 31 de dezembro de 2020, conforme condições
previstas no respectivo Edital e também conforme nossa Proposta de Preços, tudo em conformidade com a Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993e suas alterações posteriores.

1
MATERIAL ESPORTIVO - Lote 01

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA V.UNIT VL.TOTAL
.

01 Apito em plástico, para esporte, Un 100 Scalibu 7,00 700,00
tamanho médio.

02 Arco de plástico do tipo bambolê, com Uno 300 Scalibu 6,20 1.860,00
aproximadamente %,'. Para prática de
ginástica. Cores variadas plástico 75 cm

03 Bandeiras Brasil 100% Poliester, frente Uno 50 MyFrag 137,00 6.850,00
e verso, silkadas e estampadas 2 Panos
128x90

04 Bandeiras Bahia 100% Poliester, frente Uno 50 MyFrag 138,00 6.900,00
e verso, silkadas e estampadas 2 Panos
128x90

05 Braçadeira de capitão, diversas cores. Um. 30 Poker 19,00 570,00
06 Bola de basquete, mirim, em borracha Uno 30 Penalty 85,00 2.550,00

sintético, oficial mirim, peso: 450 a 500 Dalp
g, circunferência com diâmetro de 72-
74 cm, câmara arbility, miolo
removível, matrizada.

07 Bola de basquete, oficial, em couro Uno 06 Penalty 302,00 1.812,00
sintético, oficial mirim, peso: 450 a 500 5.8
g, circunferência com diâmetro de 72 -
74 cm, câmara arbility, miolo <
removível, matrizada, reconhecida pela

~
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FIBANBB.

08 Bolade basquete, oficial,em couro Uno 06 Penalty 311,00 1866,00
sintético, oficialfeminina, peso: 510 a 6.7
565 g, circunferência com diâmetro de
72 - 74 cm, câmara arbility, miolo
removível, matrizada, reconhecida pela
NBB.

09 Bolade basquete, oficial,em couro Uno 06 Penalty 319,00 1.914,00
sintético, oficialmasculina, peso: 600 a 7.6
650 g, circunferência com diâmetro de
75 - 78 cm, câmara arbility, miolo
removível, matrizada, reconhecida pela
FIBANBB.

10 Bolade basquete, oficial,em borracha Uno 40 Penalty 90,00 3.600,00
sintético, oficialmasculina, peso: 600 a Dalp/Wils
650 g, circunferência com diâmetro de o
75 - 78 cm, câmara arbility, miolo
removível, matrizada.

11 Bolade borracha iniciação,tamanho Uno 30 Magussy 32,00 960,00
40-42 cm, peso 110-120 g, matrizada,
miolo removível, nº 8. 2

12 Bolade borracha iniciação,tamanho Uno 30 Magussy 35,00 1.050,00
48-50 cm, peso 180-200 g, matrizada,
miolo removível, nº 10.

13 Bolade borracha iniciação,tamanho Uno 30 Magussy 37,00 1.110,00
57-59 cm, peso 250-280 g, matrizada,
miolo removível, nº 12.

14 Bolade futebol de campo, oficial, Uno 350 Penalty/ 115,00 40.250,00
termotec, pu/PVC,peso: 410 a 450g, Magussy/
câmara arbility, circunferência com Dp811
diâmetro de 68 a 70 cm. Reconhecida Euro
pela Confederação Brasileirade
Futebol.

15 Bolade futebol de salão, categoria Uno 350 Penalty 115,00 40.250,00
adulto masculino, oficial, peso: 410 à MagulDp
440 g, circunferência com diâmetro de EurolUm
62 - 64 cm, câmara airbility, termotec, br
miolo removível. Reconhecida pela
Confederação Brasileirade Futebol de
Salão.

16 Bolade futebol de salão, categoria Uno 100 Penalty/ 96,94 9.694,00
infanto-juvenil, sub 13, peso: 350 - 380 Magussy/
g, circunferência com diâmetro de 55 - Dp811
59 cm, câmara airbility, ultrafusion, Euro
miolo removível.

17 Bolade futebol de salão, categoria Uno 60 Penalty/ 95,00 5.700,00
infanto-juvenil, sub 11, peso: 300 - 350 Magussy/
g, circunferência com diâmetro de 50 - Dp811
55 cm, câmara airbility, ultrafusion, Euro
miolo removível.
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18 Bolade handebol, categoria: feminino, Uno 06 Penalty 190,00 1.140,00
oficial, matrizada, costurada, pu ultra H2L
grip, peso: 325 à 400 g, circunferência Suécia!
com diâmetro de 54 - 56 cm, miolo Magussy
substituível, reconhecida pela
Confederação Brasileira de Handebol.

19 Bola de handebol, categoria: infantil, Uno 06 Penalty 185,00 1.110,00
oficial, matrizada, costurada, pu ultra HIL
grip, peso: 230 - 270 g, circunferência Suécia!
com diâmetro de 49 - 51 cm, miolo Magu
substituível reconhecida pela
Confederação Brasileira de Handebol.

20 Bola de handebol, categoria: Uno 06 Penalty 208,00 1.248,00
masculino, oficial, matrizada, H3L
costurada, pu ultra grip, peso: 425 - Suécia!
475 g, circunferência com diâmetro de Magussy
58 - 60 cm, miolo substituível,
reconhecida pela Confederação
Brasileira de Handebol.

21 Bola de vôlei de praia, oficial, em couro Uno 24 Penalty 125,00 3.000,00
sintético, peso: 260 à 280 g, Beach 3circunferência com diâmetro de 65 - 67 Magussy
cm, com câmara arbility, miolo
substituível, ultrafusion, pu.

22 Bola de vôlei de praia, oficial, em couro Uno 40 Penalty/P 91,50 3.660,00
sintético, peso: 260 à 280 g, oker/Wils
circunferência com diâmetro de 65 - 67 on/
cm, com câmara arbility, miolo Magussy
substituível, microfibra, ultrafusion, pu.

23 Bola de voleibol, oficial, em couro Uno 30 Penalty 184,00 5.520,00
sintético, peso: 260 à 280 g, 5.5
circunferência com diâmetro de 65 - 67 Magussy
cm, com câmara arbility, miolo
substituível, matrizada, pu.

24 Bolsade massagista,para Futebol, Uno 15 Hejo 105,00 1.575,00
material nylon, dimensões PokerlSca
aproximadas: 30 x 25 x 20 cm, peso I
aproximado de 220 g. Cor azul.
FabricaçãoNacional.

25 Bomba para encher bola com Uno 40 Penaltyl 39,00 1.560,00
calibrador, mangueira e duas agulhas, MagTope
duplação. r/Poker

26 Caneleira metalizada, tamanho único, Par 150 Angelsl 18,00 2.700,00
composição: 73%poliéster e 27% Carreiro
elastano. FabricaçãoNacional l'

27 Cartão para árbitro - confeccionado Jogo 30 Poker/Pan 14,00 420,00
em PVC(amarelo e vermelho). g V28 Cintos Tração Paratreinamento Físico Uno 20 Scal/Pang 271,00 5.420,00

ué
29 Chuteira de campo em couro sintético Par 200 Rayon 97,00 19.400,00
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resistente, confortável e com travas Dry
altas circulares. Parte externa superior Hawai
confeccionado em couro sintético com
costuras laterais, cadarço
convencional, lingüeta fina e flexível,
forro têxtil interno com reforço
acolchoado no calcanhar em material
sintético, palmilha removível, solado
com travas circulares, peso aproximado
de 580 g. Numeração variada. Cor
preta. Fabricação Nacional.

30 Chuteira de campo em couro, com Par 360 Rayon 99,00 35.640,00
travas altas circulares. Parte externa Dry
superior confeccionado em couro com Hawai
costuras laterais, cadarço
convencional, lingüeta fina e flexível,
forro têxtil interno com reforço
acolchoado no calcanhar em material
sintético, palmilha removível, solado
com travas circulares, peso aproximado
de 580 g. Numeração variada. Cor 4preta. Fabricação Nacional.

31 Colchonete para ginástica, com Uno 100 Knocout 35,00 3.500,00
revestimento em napa, dimensões Pangué
aproximadas: 90x45x30mm.

32 Cone 15 cm, base sextavada em Uno 50 Zona/Plas 8,00 400,00
poliestireno, peso máximo: 530 g, tco
altura mínima: 15 cm, nas cores Pangué
diversas.

33 Cone 25 cm, base sextavada em Uno 50 ZonalPlas 10,50 525,00
poliestireno, peso máximo: 530 g, tco
altura mínima: 25 cm, nas cores Pangué
diversas.

34 Cone 50 cm, base sextavada em Uno 50 ZonalPlas 26,00 1.300,00
poliestireno, peso máximo: 530 g, tco
altura mínima: 50 cm, nas cores preto e Pangué
amarelo.

35 Cone 80 cm, base sextavada em Uno 50 ZonalPlas 62,00 3.100,00
poliestireno, peso máximo: 530 g, tcoPangu
altura mínima: 80 cm, nas cores preto e é
amarelo cada cone.

36 Cronômetro digital oficialpara Uno 50 PokerNol 29,40 l.470,00
competição. lo

37 Luvapara goleiro palma arg, cost reta Par 20 PokerlPen 98,00 l.760,00
dorso super grip tamanhos: 4,5, 6 e 7. alt

38 Luvapara goleiro futsal- 1ª linha, Par 20 PokerlPen 105,00 2.100,00
modelo meio dedo, tamanho M. alt

39 Mesa oficialpara tênis de mesa, Uno 02 Ginastic 920,00 l.840,00
dimensões aproximadas:
2,74xl,52xO,76m, com acabamento em

--
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laca na cor azul fosco, com faixas
demarcatórias na cor branca, pés em
madeira maciça dobrável, peso
máximo: 80kg.

40 Rede para aro de basquetebol fio 3 mm Uno 10 PanguélP 29,00 290,00
em algodão. ss

41 Rede para futebol de campo, em nylon Uno 120 PanguélP 189,00 22.680,00
com fio 02 mm, oficial, dimensões ss
aproximadas: 2500x7500m.
Embalagem contendo 01 par.

42 Rede para futebol de salão, em nylon Uno 120 PanguélP 103,00 12.360,00
com fio 02 mm, oficial. Embalagem ss
contendo 01 par.

43 Rede de tênis de mesa Uno 10 PanguélP 13,00 130,00
ss

44 Rede de vôlei duas faixas, em Nylon, Uno 30 PanguélP 91,00 2.730,00
com reforço na borda de algodão, com SS
ajuste de tensão.

45 Rede de vôlei quatro faixas, em Nylon, Uno 20 PanguélP 91,00 1.820,00
com reforço na borda de algodão, com SS
ajuste de tensão. 5

46 Suporte para rede de tênis de mesa Jogo 07 Pangu/Sc 22,00 154,00
alib

47 Tabela de basquete infantil, em Vn 02 Pangué 86,00 172,00
madeira laminada acompanhada de
aro e rede de fio 2 mm, com sistema de
parafusar na parede.

48 Tatame de EVA100 x 100 cm, 2 cm coi M2 100 Evamax 89,00 8.900,00
49 Tatame de EVA100 x 100 cm, 3 cm coi M2 100 Evamax 135,50 13.550,00
50 Tênis de futsal masculino. Parte Par 300 Hawai/Dr 87,00 26.100,00

superior em composição sintética, y
amarração assimétrica, entressola com Rayon
base em EVAe soldo em látex, peso
aproximado de 280 g. Numeração
variada. Corpreta. Fabricação
Nacional.

51 Tenis de futsal feminino, acabamento e Par 360 Hawai/Dr 87,00 31.320,00
recorte estreito. Parte superior em y
composição sintética, amarração Rayon
assimétrica, entressola com base em
EVAe soldo em látex, peso aproximado
de 277 g. Numeração variada. Cor
preta. Fabricação Nacional. /

52 Troféu 130cm. 1º lugar, Impressão Uno 10 Vitoria 405,00 4.050,00 -
digital, com estatueta. Combase
octogonal com 17,6 cm de largura em
polímero, colorido, taça fechada com
31 cm de largura a partir das alças.
Intercambiável.
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53 Troféu 80em. 2º lugar, Impressão Uno 10 Vitoria 325,00 3.250,00
digital, com estatueta. Combase
octogonal com 17,6 cm de largura em
polímero, colorido, taça fechada com
31 cm de largura a partir das alças.
Intercambiável.

54 Troféu 100cm. 3º lugar, Impressão Uno 10 Vitoria 373,00 3.730,00
digital, com estatueta. Combase
octogonal com 17,6 cm de largura em
polímero, colorido, taça fechada com
31 cm de largura a partir das alças.
Intercambiável. Componentes
metalizados na cor dourada.

55 Troféu bola de futebol com 22cm de Uno 10 Vitoria 85,00 850,00
altura, com base oval com 22,Scm de
largura em polímero colorido com friso
na tampa da base metalizado na cor
dourada. Com impressão digital.

56 Troféu chuteira de futebol com 23cm Uno 10 Vitoria 88,00 880,00
de altura, com base oval com 22,Scm
de largura em polímero colorido com
friso na tampa da base metalizado na
cor dourada. Naparte superior desta
base um suporte em polímero
metalizado na cor dourada e uma
estatueta fixa, metalizado na cor
dourada. Com impressão digital.

57 Troféu goleiro de futebol com 34cm de Uno 10 Vitoria 91,00 910,00
altura, com base oval com 22,Scmde
largura em polímero colorido com friso
na tampa da base metalizado na cor
dourada. Com impressão digital.

58 Troféu honra ao mérito de 40 a SOcm, Uno 80 Vitoria 66,00 5.280,00
com estatueta.

59 Troféu honra ao mérito de 20 a 30cm, Uno 80 Vitoria 56,00 4.480,00
com estatueta.

60 Troféu jogador de futebol com 39cm Uno 10 Vitoria 90,00 900,00
de altura, com base oval com 22,Scm
de largura em polímero colorido com
friso na tampa da base metalizado na
cor dourada. Com impressão digital.

61 Medalha Ouro. 75x3,6x70mm, fita de Un 1.000 Rema 4,80 480,00
cetim 90x20mm. Impressão digital.

62 Medalha Prata. 7Sx3,6x70mm,fita de Un 1.000 Rema 4,80 480,00
cetim 90x20mm. Impressão digital.

63 Medalha Ouro. 7Sx3,6x70mm, fita de Un 700 Rema 4,80 480,00
cetim 90x20mm. Impressão digital.

VALOR TOTAL IR$372.000,00

6
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UNIFORMES ESPORTIVOS - Lote 02

ITEM DESCRIÇA O UNID. QUANT. MARCA VL.UNIT VL.TOTAL
01 Uniformes completo (camisas, Jogo 30 Milicia/Play 855,00 25.650,00

calçõese melões], tamanho Adulto
nas cores diversas 18PC.

02 Uniformes completo (camisas, Jogo 15 Milicia/Play 855,00 12.825,00
calçõesemelões], tamanho Juvenil
nas cores diversas 18PC.

03 Uniformes completo (camisas, Jogo 15 Milicia/Play 826,50 12.397,50
calções e meiões), tamanho Criança
nascores diversas 18PC.

04 Coletes para treinamento, nascores Uno 200 Milicia/Play 12,35 2.470,00
diversas, tamanho Adulto.

05 Coletes para treinamento, nascores Uno 100 Milicia/Pl ay 12,35 1.235,00
diversas, tamanho Juvenil.

06 Kimono para judô GI/Jiu Jitsu, Uno 30 Hagan/shina 104,50 3.135,00
reforçado, com faixa, nas cores
(branca, azul.], tamanho Infantil

07 Kimono para judô GI/Jiu Jitsu, Uno 30 Hagan/shina 141,55 4.246,50
reforçado, com faixa, nascores
(branca, azul.], tamanho Adulto.

08 Kimono para Karatê start-GI, Uno 30 Hagan/shina 123,50 3.705,00
reforçado, com faixa, tamanho
Infantil.

09 Kimono para Karatê start-GI, Uno 30 Hagan/shina 135,80 4.074,00
reforçado, com faixa, tamanho
Adulto.

10 Faixapara artes marciais, light, cores Uno 50 Hagan/shina 25,24 1.262,00
diversas.

Valor Total RS 71.000,00

7

UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL - Lote 03

ITEM DESCRIÇAO UNID. QUANT. MARCA VL.UNIT VL.TOTAL
01 CAMISASEMTECIDORIPSTOP Uno 60 Milícia 165,60 9.936,00

PROFISSIONAL,em formato GANDOLA,
manga longa, na cor azul petróleo, com
a Bandeira do Município de Riachãodas
Neves,COMBANDEIRADOMUNICfplO
(no lado esquerdo da manga),

02 CAMISASEMTECIDORIPSTOP Uno 60 Milícia 162,80 9.768,00
PROFISSIONAL,em formato GANDOLA,
manga curta, na cor azul petróleo, com
a Bandeira do Município de Riachãodas
Neves,COMBANDEIRADOMUNICfplO
(no lado esquerdo da manga), I

03 CAMISETADEMANGACURTAEM Uno 120 Milícia 24,80 2.976,00
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TECIDOMALHAPV,em formato de
GOLAREDONDA,na cor Preta.

04 CALÇAoperacional em tecido RIPSTOP, Uno 120 Milícia 94,20 1l.304,00
na cor azul petróleo, bolso na lateral
esquerda e traseiros em velcro para
fechamento total, com 16 cm de
comprimento e 15cm de largura.

05 GORROcom pala feito em RIPSTOP,na Uno 60 Milícia 41,94 2.516,40
cor azul petróleo, com insígnia da
Guarda Municipal bordada na frente.

Valor Total RS 36.500,00

Trinta e seis mil, quinhentos reais e quarenta centavos

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA VL.UNIT VL.TOTAL
01 Cotumos em couro vemizado com ziper. Uno 60 Mac 131,70 7.902,00
02 Boina preta com bordado. Uno 60 Pralana 90,37 5.422,20
03 Cinto de guarnição sem furos. Uno 60 Mac 31,79 l.907,40
04 Cinto fino com fivela. Uno 60 Mac 13,17 790,20
05 Tonfa de fibra de carbono. Uno 60 Mac 53,58 3.214,80
06 Porta tonfa. Uno 60 Mac 12,72 763,20

Valor Total RS 20.000,00

ASSESSÓRIOS PARA A GUARDA MUNICIPAL-lote 04

8

1.1 - Objetivando melhor adequação dos fornecimentos ao atendimento do seu propósito, o Município de Riachão das
Neves-BA se reserva no direito de, mesmo durante os fornecimentos, introduzir modificações no objeto,
resguardando o direito do Contratado, quanto aos fornecimentos executados.

Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO - A vigência do presente Contrato será de 13 de
fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes, na
forma do Artigo 57 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

2.1 - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo Município de
Riachão das Neves -BA, se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste
Contrato, devendo o documento ser protocolado no Município de Riachão das Neves-BA até a data limite de que trata
este item.

2.2 - O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo administrativo.

Cláusula Terceira - INTERRUPÇÃO DOS FORNECIMENTOS - Eventuais interrupções dos fornecimentos provocados
por motivo supervenientes, independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil
deverão ser comunicados ao município de Riachão das Neves-BA por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da
ocorrência. Nesse caso, a critério do Município de Riachão das Neves-BA, os dias de paralisação serão compensados por
igual período ao prazo fmal fixado para cumprimento do objeto deste instrumento.

Cláusula Quarta - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta
das seguintes Dotações Orçamentárias:
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UNIDADE Projeto I Atividade Elemento de Despesa Fonte
0206000 - Secretaria de 2.024 - GESTÃO DAS 3.3.9.0.30.00.00 -Cultura, Esporte, Lazer e AÇÕES DE ESPORTE E 00 - Recursos Próprios
Turismo LAZER Material de Consumo

0209000 - Secretaria de 2.044 - GESTÃO DE APOIO 3.3.9.0.30.00.00 -Infra-estr. e Serviços ÁS AÇÕES DE SEGURANÇA 00 - Recursos Próprios
Públicos PÚBLICA Material de Consumo

2033 - GESTÃO DAS
02.08.100 - Fundo AÇÕES DO FUNDO
Municipal de Assistência MUNICIPAL DE

3.3.9.0.30.00.00 - 29 - Transferência de

Social ASSISTÊNCIA SOCIAL
Material de Consumo Recursos do FNAS

VINCULADOS

02.08.100- Fundo
2060 - GESTÃO DAS

Municipal de Assistência
AÇÕES DO FUNDO 3.3.9.0.30.00.00 -

00 - Recursos Próprios
MUNICIPAL DE Material de Consumo

Social
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cláusula Quinta - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - O valor total dos lotes dos fornecimentos ora contratados
será de R$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mi reais), a serem pagos até o dia 10 do mês seguinte ao do
fornecimento, obedecidos os preços constantes na proposta apresentada pelo Contratado e constante no presente Processo.

5.1 - Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para os fornecimentos
contratados, de acordo com as condições constantes neste Processo de Pregão Presencial e na Proposta apresentada 9
pelo Contratado, constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos fornecimentos contratados e
executados; ,

5.2 - O Município de Riachão das Neves-BA poderá efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada;

5.3 - O Contratado indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança o número e a data de emissão da Nota de
Empenho;

5.4 - A Nota FiscallFatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e demais contribuições
incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o Artigo 2°, inciso IV da Instrução Normativa da Secretaria
da Receita Federal n", 1234/2012, ou informar a isenção, não incidência, ou alíquota zero e o respectivo
enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço;

5.5 - As Notas Fiscais Eletrônicas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar
isentas de erros ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas ao Contratado para correções;

5.6 - Atendido ao disposto nos itens anteriores, o Município de Riachão das Neves-BA considera como data final do
período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos
fornecimentos, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento;

5.7 - É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao Município de Riachão das Neves-BA dos documentos de
cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica
em desconsideração pelo Município de Riachão das Neves-BA dos prazos estabelecidos para pagamento;

Cláusula Sexta - MULTA - Em caso de inadimplemento, por parte do Contratado, de quaisquer das cláusulas ou
condições do presente Contrato, ao Contratado será aplicado multa percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia
sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20010(vinte por cento) do prazo para execução, o que dará ensejo a sua
rescisão;

6.1 - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município de Riachão das Neves-BA;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 14.100.747/0001-26
Praça Municipal, 27 - Centro

CEP 47970-000 - Riachio das Neves/BA

§ 1° - o valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos relativos a este Contratado, eventualmente existentes.

§ 2°_O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Cláusula Nona - DA RESCISÃO CONTRATUAL - O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução,
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores
alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem motivos para rescisão deste
contrato:

9.1 - O não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais;

9.2 - A paralisação no fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de
Riachão das Neves-BA;

9.3 - A subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia comunicação ao Município de Riachão das Neves
BA;

9.4 - O descumprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como seus superiores;

9.5 - O cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 11
9.6 - A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

9.7 - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

9.8 - A alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;

9.9 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

9.10 - A supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do
limite permitido no § l° do Artigo 65, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

9.11 - A suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

9.12 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de fornecimentos já
realizados, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e

9.13 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato.

Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal n". 8.666, de 21 de
junho de 1993,não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.

10.1 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária,
previdenciária e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente,
correrão por conta do licitante vencedor/futuro contratado;

Cláusula Décima - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADOIlNCIDÊNCIAS FISCAIS - Além
dos encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste
Contrato, obriga-se a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 14.100.747/0001-26
Praça Municipal, 27 - Centro

CEP 47970-000 - Riachlo das Neves/BA

10.2 - Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato;

10.3 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, de
comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o
caso;

10.4 - Ficam excluídos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico-tributária
(impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual;

10.5 - Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital, na
condição de vencedora do certame;

Cláusula Décima Primeira - RESPONSABILIDADE - O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer
prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos nos fornecimentos contratados;

11.1 - Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de
Riachão das Neves-Bá, para reparação desses danos ou prejuízos;

11.2 - Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má
administração do Contratado;

11.3 - Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e apresentadas na data da apresentação
da proposta.

11.3 - Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os fornecimentos que, a juízo desta, não forem
considerados satisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

12

11.4 - O Contratado é o único responsável pela procedência dos produtos que vier a fornecer;

Cláusula Décima Segunda - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL - O Contratado será responsável por quaisquer
danos, material ou pessoal, causado a terceiros ou ao Município de Riachão das Neves-BA, durante os fornecimentos
contratados ou em decorrência deles;

Cláusula Décima Terceira - PUBLICAÇÃO - O Município de Riachão das Neves-BA providenciará a publicação do
presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Município de Riachão das Neves-BA, até o quinto dia do mês
seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993.

Cláusula Décima Quarta - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Riachão das Neves, Estado da Bahia, para
dirimir questões decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só
efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado conforme.

Riachão das Neves - BA, 13 de fevereiro de 2020.

VANDILSON JOAQUIM SOUZA & CIA LTDA-ME
CNPJ: 42.088.740/0001-71
Vandilson Joaquim de Souza

Testemunhas:
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Terça-feira
31 de Março de 2020
2-Ano -N°2149

Riachão das Neves MUNICIPIO

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVI~S

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 114/2019 - PREGÃO PRESENCIAL NU40/2019

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n". 6.517.020 __o CUlltr,ltanl\:i: O !\1l)N IC íPIO 1)[RIACIIÃCJ DAS Nr.v I:S (BA) ê V /\1\ I )1I.S0N
JOAC)UIM DE SOUZA & CIA LTI)A-MI~, CNPJ n". 42.U~~.74UiOUO 1-71: ºllli~l_Q_AlJ__~'ol_1li;_i_lº:
Contratação ele empresa para aquisição de matcrias diversos, uniformes e artigos esportivos para atender
as necessidades das Secretarias Municipais: Valor Contratado: R$ 499.UOO.00 (Quatrocentos e noventa e
nove mil reais). Vigência: I:; de Fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020: I\ssin:1IT1: Miguel
Crisóstomo Borges Nei» t' Vandilson Joaquim de Souza, respectivamente pelo Municipio c pelo
Contratado.

Riach:lo das Neves (nA), 13 de Fevereiro de 2020.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito

CEI~TIFICAÇÃO DIGITAL AFLBVPCCSHFKQM7WSLRULA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.


