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Pelo presente termo de contrato celebram, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
entidade de Di eito ?úbli4 interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°,
Centro - na ci de de Sã Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o no
11.418.700/000 -17, neste ato representado pelo o Secretário Municipal de Saúde, o Sr.
Marcos Ataíde de Oliveiça, brasileiro, casado, portador do CPF n°470.972.135-15, e
Rg.n°8717966 P/MG, noipeado pelo o Decreto Executivo Municipal n°QM datado de 03 de
janeiro de 201 e a scguix denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
RICARDO 3' UZA PE1EfflA 95394169504, inscrita no CNPJIMF solo o no.
09.492.28910001.-88, estabelecida na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, 30-À, Centro, CEP:
47.665-000, São Félix do Ct -B& neste ato representado pelo seu sócio titular o Sr. Ricardo
Souza Peneira, nscrito no
sob o no. 953.941.685-04 e Portador da Códula de Identidade
RO n° 08.060.9 1-26 SSPÍA, apenas designado por CONTRÂTÁDA, t&n entre si, justo e
acordado o presjnte Contratq que se regerá pelas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PXUMEXRA - OBJETO

Constitui-se objéo doree$ite Pregão Contratação de empresa para serviços de orracharia,
para atender nec4ssidades de manutençao de veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme
segue:
Valor
Valor
Item Unic4Ple
S Quantidade,
Unitário
Xotai
Vu]eaniaçào de Pneu de
Utilitárips. incluindo, montagem
e desmohtaaeni.

10

R$ 95,00

R$ 950,00

Serviç.b

Yulçaniaçao de Pneu de
Veiculo
Leves, incluindo,
montagem e desmontagem.

35

R$ 45,00

R$ 1.575,00

Servicà

Vulcanização de Pneu de
Motocicletas, incluindo,
montagen e desmontagem.

10

02

Serviço

03

04

1

R$ 10,00

R$ 100,00

VuIcani4a90 de Câmara de Ar

08

Serviçè
t

10

Serviço,

incluindo
de
Ütiiitarios,
montagepi e degmontâgêm.
Vulcanização de Câmara de Ar
veículos 1 leves,
incluindo,
montagen e desniontagem.

25

14$ 28,00

14$ 700,00

35

R$ 12,00

R$ 420.00

Total
(três mil, setecentos e Quarenta e cinco reais)
Às. Lí4 Eduardo Magalhflc., SN, centro, W. Félis do Coribe-BA

ES 3.745900
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A forma de e*ecuçào do presente contrato é parcelada, em obediência ao Edital de Licitação
Pregão n°. PP00/20 17 e seus Anexos, que a este integram, independentemente de transcrição,
e as Leis Fedeais N° 10.520102 e 9.66IQ, e suas alterações.
CLÁUSULA7ERCEA -

VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem inicio na data de 12104/2017 e encerramento
em 31/12/201?, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, observada a legislação
vigente.
O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60
(sessenta) mSes, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma
simultânea, e aprizudo formalmente pela autoridade competente:
a) Presfação regular dos serviços;
1
o de punições de natureza pecuniária por tres vezes ou mais;
b) Naoap1&
C) Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;

d) Ma1utenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a
Adninistração; e,
e) Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.
CLÁUSULA QJARTA -I'flÇO,

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total dá presente contrato Õ do IU 3.745,00 (três mil, setecentos e quarenta e cinco
reais), cujo paganento efetivar-se-a no prazo de até 05 (cinco) dias úteis de cada mês de forma
subseqüente e Sondiçôes de entrega, contados a partir da expedição da nota fiscal e do
recebimento de 4cordo com as especificações.
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CLÁUSULAEGUNDA - FORMA DE EXECUÇÃO nos SERVIÇOS

Parágrafo ÚjiW. Havendo erro na Nota Fiscal das condições deste contrato, no iodo ou em
parte, a tramita4ão da Nota Fiscal será suspensa até que a contratada tome as providências
necessárias ã su4 correção. Nesta hipótese, será considerada, para efeito de pagamento, a data
da rennresentac6 da Rota Fiscal após a re5u1anzaao da situaçao.

ÇLÁUI)LA QUINTA - ORIGEM DOÇ mujungõg
As despesas dedorrentes da aquisição contratada com base na Licitação n°. ?P020120 17,

correrão á conta 4e recursos constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para

o exercício corrente, a saber:
05.02 - FUNDO $UMCIPAL DE SAÚDE
10.122.0040.2035 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
33903900 - Ouflts Serviog dê Terceiros - Pessoa Jurídica
02 - Fonte
10.302.0034.2065 - Manutenção do funcionamento do SAMU
53903900 - Outro serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

14—Ponte
Ai'. Luis Iduardo Magalhaei, sri, eentra São PME do CorH,e-BA

r
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6.1 - DA CO14 FRATADÁ;

6. 1.1 - A CO$TRÀTADJA deverá fornecer a CONTRATANTE, serviços de Borracharia, de
forma parcelada especiflc4ndo as datas e condições de entrega, a contar do recebimento da
requisição devidame
nteas4inada
6. 1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
Compromissos1icontraídos com terceiros, para a cxecuçao deste contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, prevdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles nUo
se vinculando 4 CONTRATANTE a Qualquer thulo. nem mesmo ao de solidariedade;
•

6.1.3 - A CONFRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados
CONTRAT4NTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, imperícia ou
imprudencia, na execução1 do objeto deste contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não exclui4do ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 - A coN11ATADA assumirá a responsabilidade total pelo fato do produto oriundo do
presente contratb, previsto ios arts. 12 e 13, do Códi5o de Dçfçj Uo Consumidor.

6.1.5-A CON1 RATADA 'obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade
dos produtos en :egues, os qUais deverão está íntegros de forma a atender ao que se destinam;
6.1.6 - À CONRATADA ibbriga-se a comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade
que interfira na, entrega notmal dos produtos adquiridos, inclusive indicado o nome do (s)
responsável (eis;

6. 1.7 . A CONTRATADA
•

obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de
resdsao adinini4rativa previt4 no Artigo 77, da Lei 8.666193:

6.1.8 - À CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade bom as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Licitzç&o.
6.1.9. A empresa deverá aten1der ao chamado para execução dos serviços no prazo máximo de
até 01 (uma) hor4!, após o rec4bimento da solicitação expedida pela Secretaria interessada.
6.1.10. A cmpre& çontratadá deverá providenciar a execuço dos serviços, no prazo máximo
de Q (trinta) mi,nutos, conforme êDêcificaç8es constantes do Termo de Referência, após
recebimento da oÇdem de serVço.
6.1.10.1. No entinto, os caos emergenciais deverão ser atendidos imediatamente após o
recebimento da referida ordeni de serviço
6.2 - DA CON fl44TANTE:

As'. EuLslEdisardo Mugallu4s, Sri, centro, São Yélix do Con'he-R&

&9
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6.2.2. - A CC NTRATA$TE obriga-se a dar ciCncia à CONTRATADA do recebmento de
qualquer produto avariu4, no prazo máximo de 72 horas contados do recebimento dos
mesmos.
5.2.3. - A èONTRATjtNTE obriga-se a verificar e aceitar a fatura emitida pela
CONTRATARA, recusaddo-a se inexata, ou que venha desacompanhada dos documentos
exigidos neste .'contrato;
6.2.4. - A CONTRdANTE obriga-se a prestar verbalmente ou por escrito á
CONTRATAÓA informações que visem esclarecer a entrega do material fornecido.
&Zi. - A COnTRATANTE obriga-se a designar equipe para fiscalizar a entrega do produto
objeto do presebte contrato podendo esta se ruçuur a receber total ou pareinimente os produtos
objeto do contAto, enquanIo não forem atendidas as reclamações feitas, sem prejuízo de outras
sanções que po1sam se ap1iar a CONTRATADA
CLÁUSULA SÉTIMA

- 4o RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

7.1. - O recebimento dos serviços objeto do presente contrato será realizado pelo órgão
requisitante da CONTRATjANTE, através de preposto seu, ante a aprvsentaçao da nota fiscal
onde será aPostk a declaraç90 de que os produtos foram entregues
CLÁUSULA OTAYA - D4. nEXECuÇÃo E DA nEgergio
8. 1 - A CONTtATANTJL' poderá rescindir, unilateralmente, este contrato, independente de
interpelação judicial ou extr4judicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8. 1.1 - o no cumprimento, Lu cumprimento irregular, das cláusulas, especificações ou prazos,
estabelecidos nete contrato;
g. 1 . - a lentiro do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da entrega d?s produtos adquiridos, nos prazos e condi?tses estipulados;
8.1.3 - o atraso irlustificado da entrega;
8.1.4 - a subcàntrataçâo kotal ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cesso ou transferôncia, total ou parcial, bem como a fusão,
eisao ou incorpo4çao sem a previa autorização por escrito da CONTRATANTE;

o dçsatencjjmcflto PCIaICONTRATADA daR determinaç&s regulares da Fiscaliza.ftO da
CQNT1IATMÇYÈ, bem com» dos seus superiores;
g• i. - o cometirpento reiterdo de faltas na execução da entrega dos produtos adquiridos,
anotadas na formd do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93,

Ar. Lu1.Eduardc Maga!hAe., 5N, centro, São Félis do Corlbc-15A
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6.2.1 - A COkTRATASTE obriga-se a pagar a CONTRATADA, conforme estabelecido na
Cláusula Quarta, as obriações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integralidade
dos seus termos;
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- no ckso de conckrdata e facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assum4xio ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juío, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.8 - a dissol%ição da COiTRATADA;

8.1.9 - a nIterco social

4'

a modifica?flo da finalidade ou clã estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução
contrato;
fio
ocoriendo a respisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATA9A,as consdqüencias contidas no artigo 80 cia Lei N° 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outias sanções4revistas na citada Lei.
8.2 - A rescisâ91confratual 1 oderá também ocorrer das seguintes formas:

8.2. 1 - detennnada poro unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8, 1, 1 a 5.1.10, ou outros contidos na Lei N°. 8666/93 de 21/0503;
8.2.2 - amigável, por acordi entre as panes COTANS, desde que haja eonveniençia
para a CONTRATANTE; 1
8.2.2.1 - A rescisão amigá41 ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada d1 autoridade ompetentc da CONTRATANTE:
8.2.2.2 - Quandd a rescisão peorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos reguiahnente comjirovados que houver sofi4clo, tendo direito a:
a) Devolução da'arantia;
b) Pagamentos dvidos pela xecuçào do contrato até a data da rescisão;
e) Pagamento do busto de desknobilizaçao;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação cm vigor.

CLÁUSULA NONA - COT'4TCÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATLSJN TE reerva-se o direito dê suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando 9eccssário ppr conyenjõnçja dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e osfireitos assgurados à CONTRATADA;
9.2 - Integram o pescnte contato, independentemente de traiwcriçao, o Processo Licitatório de
n.° 050L12017 e seus Anexos;
9.3 - Não será pe4nitido a CONTRATADA, sub-empreitar de forma
rogar este contratos
Av. LaS. Çduardo MngalhAcs, Sri,

centro, São flUi do Coribe-BA

parcial ou, ainda, sub-
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t 1.7 - a decrefaçAo de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA:
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cL&uguLÁbÉdn%tk -iroflo
As ptgqk
rW Mtúrias desM contrato elegem o foro da Comarca de Santa Maria da Vitória-BA,
Estado da Bahia, com renUncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e conratadas, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor
e único efeito, ría presença das testemunhas abaixo,
São Félix do Coribe-flA. 12 de abril de 2017.
:*
h
I
Marc'
,,V1ie de 1)liveira
O
FUNDO ' IFAL E SAÚDE
CNPJ: 6.430.951/0 001-30
CONTRATA TE

v

retj 5ezr/ÁC'ac
Ricardo Souza reneirv
Mieroempreendedor Individual

RICARDO SOUZA FERREIRA 95394168504
CNN: 09.492.289/0001-58
CONTRATADA

Testemunhas:
la

20 -

CCPF:

CPF:

Av. Luis buivarau, MAgRIMeS, SN, centro, São Féllx do Coribe-BA
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Este coótrato é reg4io pela Lei n0. 2.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

9.4 -

