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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
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CONTRATO DE FORNECIMENTO
Contrato de fornecimentos, que entre si fazem, o
Município de São Félix do Coribe, e a empresa
Ricardo Souza Pereira-ME, na forma abaixo:
ô MUHIÔÍPIÔ nr ÂÔ rix nó õóninr, entdade de Nreito Póbilco interno, com sede
Avenida Luiz Eduardo Magalhaes, s/n,°, na de cidade 3Q Félix do Coribe, Estado da Bahia,
inscrito no CNPJ oob o n° 16.430.6O1f0001-30 neate ato representado pelo o Prefeito o
Sr.Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n0782.614.495-72, residente
nesta, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Ricardo Souza Pereira-ME,
inscrita no CNPJ sob n.°0$.4$2.289/0001-88, domiciliada A Av.LulQ Eduardo Magalh3e,
380A, Centro - na cidade de Sao Ftlix do Coribe - DA, CEP-47.660-000, haste ato
representado pelo o proprietário de igual nome, portador do CPF n0953.941.685-04,
doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato mediante
as cláusulas e condi?ões seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO - Constitui objeto aquisição de pneus e câmaras de
ar, protetores 1000x20, para serem utilizados nos caminhões pesados caçamba, no apoio a
Secretaria de Obras e Jnfraestrutura deste município, conforme orçamento anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO - Vincula-se e faz parte deste instrumento
todas as regras e condições estabelecidas na dispensa de licitação, DL032/2317, nos
termos do art.24, inciso li, a Lei 8.666/93, e suas cominações posteriores.
Z.1 - O presente contrato € celebrado com regime de execução por preço unitario,
subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666/93 e guas comin2çõer. potoriorec:
CLÁUSULA TERCEIRA - IDO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a
CONTRATADA perceberá a importância global de R$3.135,00(trêc mil e cento e trinta e
cinco raai).

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em até 30(trinta)
dias, conforme medição, a contar da emissão da requisição, com apresentação do
documento fiscal, atestada pela a Secretaria de Administração e Finanças, nas condições
ecfh,ulada
?U?Cí9 na ç'ççrrnçia de CITO OU çluçilguçr
irregularidade apresentada nas faturas, somente voltando a fluir apôs as devidas correções.
4.1 - O prazo de pagamento ficará

Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na
ocorrência de qualquer irregularidade na execu9ão do objeto deste contrato;
4.2 - A

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
5.1 A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada
nadimplente, e a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (Q,10() do valor de
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês.
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E será utilizado para correção das faturas em atraso será utilizado o índice do ]PC-AI
d;vulgado pela rôv, ou outro oficial;
5.2 ArL40 inoiao ?lV - QoncJiçOe3 de pagamentos, prevendo: alínea •c" - critério de
atualização financeira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pugumuntu.
5.3 - Art.551 inciso III; - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

o

5.4 - Çí2c9 docorra atraoo no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice
setorial pertinente, conformo aludido anteriormente, com bne nos valores dos índices do
mês de cada. Os reâjustor, dos preços serão calculados pela seguinte f&mula:

li-lo
x
lo

Onde:
fl

Valor da parcela de reajustamento procurado

= índice de preço verificado no mês do orçamento
proposta
lo

ou

li = índice de preço referente ao môs de reajustamento
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V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de
serviços, obras, ou compras a ser reajustado;
•

CLÁUSULA SXTÂ - DÁ RVISÁÓ br PR!CÕ - Os preços
contratado,

são

fixos, no período ora

8.1 a manutenção do equilíbrio econmico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão
contratual, desde que acompanhada de comprovaçe da ouporvniGnia du fato
imprevisível, ou, ae previsível, de consequencias incalculaveis, bem como de demonstraçao çC
analítica de seu impacto nos custos do Contrato;
CLÁV?VI.UA tT1MA - PA FQRIVIA QL WÇQUÇAQ IàQU FQRNQlMNTO - Os produtos
oorQo ontroguna na §eorttana de Obras e lnlraestrutura, na sede deste município, conforme
endereço acima mencionado.
CLAIJaULA OITAVA - VIONCIA DO CONTRATO - O prazo de vigêncja do contrato lá de
35(trinta e cindo) dias, da seguinte forma: iniciando-se em 01.03.2017, G terminando em
05.04.2017, ou total execução do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do
2r157 da Lei n08866193:

SÃ6ÊLIX DO CORIBE

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente
contrato, correrão nó presente exercício por conta da dotação orçamentária:
07.01 - Secretaria de Obras e serviços Urbanos - Proj/Ativ - 2046 - Recup.Manut das Estradas
Vicinais do Município - Elemento: 3.3.90.30-00 - Material de Consumo (fonte 00);

.

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E REPONÂPILIDÂD
ÔÂg ÂnTr
10-DA CONTRATANTE
10.1.1 Ter o direito de não mais utilizar os fornecimentos da contratada caso o mçm rç
cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infratór as penalidades previstas
na Lei n08.668/93:
10.1.2 Intervir dos fornecimentos ou interromper a sua execução nos casos o condições
previstos na Lei n0 8.886/93;
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme medição, pelos fornecimentos executados de
acordo com as disposições do presente contrato;
10.1.4 Enviar a contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez
em que ocorrer a retenção de ;mpostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimentos;
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato fl03 06503 previstos na Lei
n°8QÇQf93
10.1.6 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execu9ão do objeto deste contrato,
através da Secretaria de Obras e Infraestru4ura
10.1.7 O presente contrato podrA §vfrçr alteruçoea, nua termua do art.00 da Lei n° 3.000/93
e suas Comina90eS posteriores;
10.2 DA CONTRATADA
10.2.1 A contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os
fornecimentos contratados no caso de descumprimento ç49 paamcnto çiçn§ parcelaa Ucate
contrato, nos termos da Lei n° Q.Q66(a;
10.2.2 Executar todos os fornecimentos objeto deste contrato da acordo com 2 21J9 proposta
de preço, sob as penalidades da Lei n08.666193:
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legialaçüo, bem como das orientações
omanadaa por cata, viaunçio o sucesso da Aclministraçao Pública Municipal;
102.4 Assumir em carater exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista e previdenciária:
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos fornecimentos, fazendo discriminar no
seu corpo a dedução dos impostos quando exigido pela a contratante:
1QIIO flesponder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes da 2mbito fdarnl,
estadual e municip21, oem como accgurar og dirgitôs o oumprimêntô dóg deveres de todas
às obri26ê5 êstàbelecidas por 1e;
10.2.7 Â contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do
presente contrato.
10.2.8 A contrat2d2 ôbrõrvârá o di3ôMo nó arf.12. combinado com o ar+15 da Le
n08072/90 dispõe sobre qualidade dos fornecimentos ofertados;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE I-IABILIAÇAO - A obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
ôbri01099 pôr Mã ã§Cumidm tódáá áià condições de habilifaçao e quaHflcaço exgkias na
licitação;
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ÕLÁUULÂ I5CIMÂ SEGUNDA - DA RESCISÂO - A reQiç do prQQQntQ contrato, no
termos do art.JS cia Lei 66&93, poderá ocorrer da seguinte forma:
12.1 - amigável - por acordo entre às partes, reduzidas a termo no precesao da licitação,
desde que haja conveniência para adminitrtiva;

12.2 - Administrativa - por ato unilateral e escrito cia administração nos casos enumerados
nos incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666193;
12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual:
12.4 - aaunçao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato próprio da Adminigtrgção:

•

12.5 - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e Pessoal
empregados na execução do contrato, necegáriog à gu2 cortinuidâdê, nâ fôrma do inciso V
elo art. 58 desta Lei;
12.6 - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores
das multas e indenizações a ela devidos;
12.7 - rntnçM dôr. erditas décõrrenfes do contraio até o 1m1e dos
Ãdmnstraço

prejuizos

causados à

12.8 - A nlicaco das medidas previstas nos bichos 1 e II deste artigo fica a critério da
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
12.9 - Ê permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de fornecimentos
essencas.
12,10 - Na hipÓtee do incioo II cleate artigo, o ato devera ser precedido de autorização
expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal conforme
ocaso_
12.11 - A resçi3g de que trata o Inciso IV do artigo anterior permite a Administração, a seu
critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo.

INE?ÇLQVÇÃ9 - A ln? ou9QQ total ou parcial cio
centrato eneja a Quei reviau, com ua oonaequônoiaa contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, predispõe no ArL77 da Lei n° 3.666/93, e r.U29 cominaçóe:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA

13,1 - o no cumprimento de olúusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
13.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
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12.3 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Adminiatraçao a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
1 4-

o atraso injustificado no início da obra, servivo ou fcrnççjmçntg

10.0 - a paraflaaç&o da obra, cio serviço ou do fornecimento, sem justa causa e rrévia
comunicação à Administração;
10.6 - a buboontrataçao total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

•

13.7-9 dtçnUimontg Uaa UctorminaçOe3 regulares da autoridade designada rara
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seuc superiores;
13.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12 do art.
67 desta Lei;
13.9-2 decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
13.10 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
13.11 Iternc gneil ou n mõdifiagãa dá finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução cio contrato;
13.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

•
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13.13 - a supressão, por parte da Administração, de obras, fornecimentos ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1 do art.
85 desta Lei;
QLÁUSUL.A QUARTA DQ CAbO OMlbbO - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas
e naz5 diposiçOea contidas na Lei 0.000193, inclusive os casos omissos;
CLÁUSULA QUINTA - PA-5 PLNAIPADLb - Noa Wrmoa do art. 00 da Lei n. 0.000183, fica
utipulado o proentual do 0,0% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de muita
de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite
de 10% (dez por cento) do valor contratado.
15,1 - m ca;ç do inwocu9ao total ou parcial do pactuado, em raiao do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficara sujeita as seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
152- advertôncia;

A-
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15.3 -
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muita de 101/9 (dez por Grito) do valor do contrato,

15.4 - suspensão temporária de participar de licitao e impedimento de ountratar com a
Administra9ão por prazo não superior a 2 (doi) anoa e,
15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade sue aplique a perwlidade, que 6era concedida
sempre que a contratada rearoir a Admini6traçao pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato devera
aer executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulaçóe
contidas nos Arts, 09 a 71 da Lei 6.060/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de
Santa Maria da Vitória - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato,
renunciando aa partes a qualquer outro, por mais privilegiado qu@ seja
E, Põr §trGm justos e confrafados, asshiam o presente instrumento contratual em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
So Félix dó Co

OO'.J 1 alIA ÇJÇJ LL'l 11.1W

fa,
Testemunhas: 1-

Contrafanfe

ttM4
t

Contratado
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