ESTADO DA BAHIA
PREFETTURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares
CNPJ

13.922.554/0001-98 - Telefax:

lO7 51 3339-2L50 I

Bahie, CEP 46.990-000
2128

CONTRATO DE FORNECIMENTO NO 1 41/2O2OFOR-PMSS.
REF.i D,SPENSA DE LICITAçAO No 118/2020PMSSD\.
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ÉNTRE SI
O MUNICLPIO DE SOUTO SOÁRES E Á EMPRESÁ POSTO
DE MOLAS VALE VALE LTDA . ME.

lCONTRATANTES: O MUNICIPIO DE SoUTo SOÁRES, Pessoa JurÍdica de Direito Público lntemo, com sede na
Av. José Sampaío, no 08, Prédio, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 13.922.554/0001-98, doravante denominado
CONTRATANTE e a Empresa POSTO DE MOLAS VALE VALE LTDA - ME, inscita no CNPJ
sede na Podovia BR 242 KM 271, Baneirinho, Seabra-BA, CEP: 46.900-000.

ll

-

REPRESENTANTES: RepresenÍa

o

CONTRATANTE

o

n" 16.648.373/0001-03, com

Prefeito Municipal, senhor ANDRÉ LUIZ SAMPATO

CÁRDOSO, brasileiro, podador do RG n.'746013930/SSP-BA SSP/BA e CPF n." 916.397.195-04, residente e domiciliado
na Rua Glóia Sampaio, M 47, Centro, nesta Cidade.

lll - DA AUTORIZAÇÂO DÁ D/SPENSÁ: O presente Contrato é celebrcdo em deconéncia do Processo Administmtivo

no

118/2020, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele esÍiyessê conÍido.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contnto é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e
demais noÍmas legais peftinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO
1.1 Objetivando a contrataçáo de empresa especializada no fomecimento de peças e reparos da CAçAMBA PAK, PLACA
OUS 0874, pedencente a esta Prefeitura, coníorme necessdades dâ Secretaia Municipalde Transpofte, deste Município.

CúUSULA SEGUNDA

-

DA oBRIGAçÃo DAs PARTES

2.1 Além das obigações resultantes da obseNàncía da Lei 8.666/93, são obrígações da CONTRATADA:

I

Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalizagào, qualquer anoÍmalidade
veiticada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização nece$árias;
ll Atender com prontidão as reclamações por pade do rccebedor dos produtos, objeto do presente contrato.
lll Manter todas as condiçõ$ de habilitação exigídas na dispensa de licitação:

2.2 - Além das obigaçóes resu/tanÍes da observâncía da Lei 8.666/93, são obigações da CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos iinanceiros assl/m,Uos com a ÇONTRATADA:
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregulaidades observadas no cumprimento deste
Contrato.
NotifiÇar a CONTRATADA por escito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua
responsabilidade;
lV Aplicar as sanções administrativas contratuais peiinentes, em caso de ínadimplemento.

lll

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUÇÁO DOS SERV'çOS
3.1 A contratada fomecerá os produtos deÍinidos pela contratante, compreendendo no fomecimento que oiginou o Processo
de Dispensa de Licitação no 118a020PMSSDI, nos Íermos consÍantes, vinculado a este conlrato.

CLÁUSULA QUARTA . DO yALOR E CONDIçôES DE PAGAMENTO
4.1. O valor globa! da Prestaçáo de Seryiço om contratado é de R$ 8.703,75 (oito mil, sêÍêcenÍos ê três reais e setêí,ta e
cinco centavos), confome otçamento anexo.

4.2. No valor pactuado

$tão lnclusos lodos os tr,buÍos e, ou encargos sociais, resu/tanÍes da

operaçáo adjudicatóia

concluída, incluslye despesas com fretes e outros.

4.3. O pagamento será eíetuado em até 30 (tinta) dias, a contar da eíetiva atestação dos setores competentes sobre a
execução dos serviços a cada mês vencido, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
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4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o mesmo númerc
de inscição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitaçáo e das proposras de preços, bem como da Nota de
Empenho;

4.5

Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a Íluir apôs a sua

-

reapresentação.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de gue se encontra em dia com suas obdgações
para com o sistema de seguidade social, medíante apresentação das Cedidões Negativas de Débito para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, para com o FGTS e Ceftidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
5 . DO PREçO E DO REAJUSTE:
5.1

Os preços deverão ser expressos em reais e de confotmidade com o edital, fixo e ineajustável.

-

- Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilibio econômico financeiro do Contrato,
conforme disposto no qft. 65, alínea 'd" da Lei 8.666/93.
5.2

CLÁUSULA SEXrA - DO PRAZO
6.1. O prazo do contrato será até 30/11/2020, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as paies e nos temos da Lei
8.ô6ô/93, obseNando o quanto estabelecido no aft.24, lV, da Leino 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA

-

RECURSo 9RçAMENTÁRIO:

7.í. Ás despesas decorrentes da execução do objeto do

presente contrato conetáo

a

caryo da seguinte dotação

orçamentáia:

-

UNTDADE ORçAMENTÁRIA: 02.09.01
Secretaria Municipat de Transporle.
PROJETO/ ATIVIDADE: 2154 - Desenvolvimento e Manutenção das Ações da Sec. Munic. de Transpofte
ELEMENTO DE DESPESÁ] 3390.39 - OutDs Serviços de Ierceiros - Pessoa Juridica. R$ 1.200,00
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - Mateial de Consumo. R$ 7.503,75
FONTE: 0

8 . CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:

8.í

-

Nos temos do

ai.

86 da Lei n.8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor

inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustifícado no fomecimento do objeto deste prcgão, até o limite de
10y. (dez por cento) do valor empenhado.

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições
avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos Íênnos do aft. 87 da Lei n. 8.666/93:
I - advedência;
ll - multa de 10'Á (dez

por cento) do valor do contrato,
suspensão temporáia de pafticipar de licitação e impedimento de contratar com a Administnção por prazo não
supeior a 2 (dois) anos e,
lV - declaração de ínidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
///

-

8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o cedame, ensejar o retadamento da execuçáo de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execuçáo do contrato, compodar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distito Federal ou Munícípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Pincípio da
Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por
escito e no pmzo máximo de 5 (cinco) dias úÍeis da data em que for oficíada a pretensão da Administnção no sentido da
aplicação da pena.
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8.5 - As multas de que trata este capitulo, deverão ser rccolhidas pelas adjudicatáiaa em conta conente em agência
bancáia devidamente credenciada pelo municipio no prazo máximo de 05 (cínco) a contar da data da notificação, ou
quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.6 - Ás Ínultas de que trata este capítulo, seÉo descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou
na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta conente em agência bancáia devidamente
credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) días a contar da notiÍicação, ou quando for o caso, cobrado
judicialmente.
CLAUSULA NONA. DA RESC'S/ÃO CONTRATUAL
9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escríto da Admínistração, nos casos enumerados nos
incisos l, Xll e XVll do ai.78 da Lei Federal no 8.666/93;

âLÁUSULA DÉ)IMA. DA PUBLI,AçÃo
10.1. Dentro do prazo legaL contado de sua assinatun, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste
Contrato na imprcnsa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA uIGÊNCIA
11.1- O prcsente do Contrato vígorará do dia 07/10n020 a 30/11/2020.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
2.1. Fica eleito o Forc desta Comarca para dírimir questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente temo, em 03 (três) vias de igual teor e foma, as quais foram lida e
assinâdas pelas paies contratantes, na prcsença de duas Íeslemunhas.

SOUIO SOÂRES-8Á, 07 de Outubro de 2020

A

POSrO
OLAS VALE VALE LTDA .
CNPJ : 1 6.648.373/0001 -03

so

LUIZ

Prefeito Municipal
Contratante

Contratada

Íestemunhas

ru-J'lÍ.

Rd:&

V6 O -

ol-

.^31

RGJ\.ztS

4zt -14

3

