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1RD'&Ó4 MulA 
REFEITURa MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DQ UORIBÉ 

SA9FÉUXD000UBE 

Pele presente teifmo de contrato celebram, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTtNCIA OCÏAL DE ÊÁO FIftIX DO CÕÍtÍBE, eniidade de Direito Público interno, 
com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade São Félix do Coribe, Estado 
da Bahia, inscrita 	CNN sob o n° 18.136.594/0001-28, neste ato represcâtado pela a Secretária 
Municipal do Desênvolvimento Sôcial, a Sra. Magda Léia Rocha Andrade, brasileira, portadora do 
C?F n°. 602.582.45-87, nomeada pelo o Decreto Municipal fi°. 939 de 03.01.2017, e a seguir 
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VANDERLÉI BRITO CRUZ 
795206855532  in$rita no CMPJ/MP sob o n°. 27.074.852/0ó01-W, estabeleckia na rua Coronel 
Flores, n°  50 - Ccntro, CE?: 47.700-000, Santana - DA, neste ato representado pelo seu Titular o 
Sr. Vmrdr1ei Brita Cruz, ingcdto no CPF sob o n°. 795.206:85553 e portador da CduIa de 
ldefttidade RO n° O46369 SSP/GO, apenas designado por CONTRATADA, tem entre si, justo e 
acordado o presente Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA fluM111R& - DO OBJETO E ]O VALOR:  
A CONTRATADA assume o compromisso de fornecer pneus, para veículos do Fundo Municipal 
de Assistência Soial, conforme segue: 

ITEM DESC4CÃO UNI). OTDE, MARCA ui&o 
VALOR 

YOTAL 

1 
Pneu jdia1 	175/70R13 
para au moveis 

UN 8 DUNLOP R$ 200,00 R$ 1.600.00 

2 
Pneu 1+dial 175/70 R14

UN 
 

p/autompveis e utilitários - 2 PÍRELLI R$ 280,00 R$ 560,00 

TOTAL 	 - PS 2i0,00 

1 	 (Dois mil, eentõ e sesenta reais) 

Àfribui-se a este tto o valor global de tZS 2.160,00 (Dois ±il, cento e gegefita reais). 

PARÁGRAFO ÚNICO: 
Nos preços propostos considerar-se-ao inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos 
e ferramentas, be ri como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência tcnica 
(quando solicitada), previdência social, tributos, contribuições, seguros, material de consumo, frte, 
lucro e tudo mals Lue for fteâessÁro até a eMrea final 2n CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEtiUNDA,- DO FAGAMENTQ;  
a) O pagamehto será efet.rado à vista, em até 10 (dez) dias, após a entrega total conferência dos 
materiais soiieita4os pelo Município. 

b) Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretária Municipal de Finanqas, localizada fia 
Av. Luís Eduardo Magalhaes. SN, centro, SãÓ Félix do Coribe-BA, a nota fiscal e/ou fatura do(s) 

Av. Luís Eduardo Magalhães, SN, centro, São Félix do Coribe-DA 	
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..$'J 	PRFEITUR MÜNIÇIPAL PE Âo FÉLIx bp CORJBE 

ESTADO DA BAHIA 
S*Õ ftUX DO CORIDE 

produtos entregue(s) de acordo com a respectiva autori±aço de compras, e conter nó corpo da 
nota fiscal Edital de Pregão Presencial n°  PP0281201 7, acompanhada do termo de recebimento dos 
produtos emitido pela Comissão de Recebimento. 

c) Por ocasião do flagamento, a contratada deverá apresentar também, a Certidão de kegularidade 
relativa à Seguridde Social, emitida pelo Õrgao competente e o Certificado de Regularidade de 
Sittlaçâo do FGTS: 	de seus períodos de validade. 

d) Nos pãgaffiérft4 efetuados èpós a data de vencimento, por inadimplêfteia do contratante, desde 
que entre8ue oçs)4produtoçs), incidirâo juros de 0,5% (meio por cento) ao mas, até a data da 
efetivação do aento. 

CLÁUSULA ItILCEIRA — DO iMcro DO FORNECIMENTO  

O fornecimento 4 prodtits dev'rá estar disporiibilizado à CONTRATANTE iitediatame'nte após 
a assinatura do 05 TRATO. 

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência deste Tér'Mo de CoMtto tet ih{cio râ 6ta de 16)02/2017 e ei\órràffiehto em 
31112/2017. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO ?ARA ENTREGA;  
O prazo de entrega dos materiais não poderá ser superior a 10 (dez) dias após o recebimento da 
Ordem de Forneimento, que será emitida pela Secretaria de Assistêúcia Social, conforme 
demanda. 

CLÁUSULA SEXTA — DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:  
a) Os bens devero ser entregues em local indicado pela Prefeitura Municipal de São FtIix do 
Coribe-BA. 
b) Os materiais de4'erâo ser entregues devidamente embalados, acondicionados e transportados com 
segurança e sob a tesponsabilidade da contratada. 
e) A secretaria rcüsará os materiais que forem eniregues em desconformidade com o solicitado no 
Edital, sem qua1qur custo para a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA. 
d) O material devrá ser entregue livre de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a 
licitante arcar vomos custos inerentes aos mesmos. 
o) O recebimento do material, objetos desta livituçao, setA ttitu por servidor designado pela  
Prefëitufâ Münieiisal dê São Páli* do Cõribe-BA, quë fará o recebimento nas termos dó art. 73, inc. 
iï, alíneas utaA  e 	, cia Lei n6 	da seguinte Ponta: 

g.l) pi%tis6tiaM4te,  no ato da entregados equipamentos, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos 'hesmos com o solicitado na licitação; 

g12) definitivame te, após a verificação da qualidade, características e quantidades das mercadorias 
e conseqüente  acitaçâo, no prazo máximo de 5 (eiúco) dias úteis contados após o recebimento 
provisório. 

Av. Luis Eduardo Magalhães, SN, centro, São FéIix do Coribe-BA 
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PR?FEITURA MUNGIPAL pgsAø FtLIXDO CORIBE 
1. 

SA6FÉLIKDOCORiBE 

h) Caso verifiqueje a não conformidade com alguma das exigências mínimas especificadas no 
Edital, o licitante leverá proniover às correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis. 

CLÁUSULA SÉIIMA - DOS ItECU11S05!  
As despesas decoentes. da presente contratação cofrerão à conta de recursos do Município de São 
Félix do Coribe-B13conforme segue: 

06.01 - SECRET4.PIÂ MUNICIPAL DÕ DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
03.122.0040.2036 Manutençao das Ações. da Secretaria do Desenvolvimento Social 

33903000 - Material de Consumo 
00 --Fonte 
0&Z44.00232218 h- Manutenção do Programa BolsaiTamIlia IGDI3IT 
2I90000 Matera1 de Consumo 

S 29 -Fonte 

CLÁUSULA OIliI&VÁ - FISCÁLIZÁCÃO DO CONTRATO  
Os materiais con4antes neste contrato serão fiscalizados por servidor designado pela Prefeitura 
deste município, ravante denominado Fiscal, que terão autoridade para exercer, em seus nomes, 
toda e qualquer aço de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. 

PhSgtiffo Ptimeita. 
Aba-Fiscais coinpdfrm, enilre outras atribuições: 
1 - 91içitar à ÇQN'RATADA e eu prvpoWs, ou obter @t Adminitruao, tvmpvtivarn;ntv, todas 
as providências n4essarias ao bom andamento da execução deste contrato e anexar aos autos do 
prbcesso conespoldente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 
providências; 
II - verificar a cbnformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os 
i*ócedimento e /pateriais etnptegados gão adequados pata gârsatir a qualidade desejada dos 
aparelhos; 
III - ordenar à CO jNTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executadas 
com erros, imperfcf?ões  ou em desacordo com as especificaões; 
IV - atestar o recel mento do objeto contratual; 
V - encaminhar aoí  Serviço Contábil e Pagamento ag dôcuínentôP que rélaiõnent 2R imysrffineia 
relativas a multas à 3liCadaS A CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos. 

CLÁUSULA NO1IkA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  
a) OCO NTRATÃkJTE, por intermédio do sêtor competente, fiscalizará a entrega, competihdó-lhe 6 
direito de aceitar 4 no os equipamentos. 
b)/O CONTRATANTE se objiga a efetuar o pagamento em conformidade com as Cláusulas 
Primeira e Scgundft do presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉ8IMA - DÁS OBUICACÕES DA CONTRATADA:  
a) A C(NTP TADÃ será responsável por entregar os materiais, no local indicado pela 
Prefeitifra Muhici3' de São Félix do Coribe-BA, de acordo cMn o solicitado na cláusula priïteita 
desté contrato. 
b) Os materiais dei segurança e sob a erão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e transportados com 

sponsabilidadc da contratada. 
nicipal de São Félix do Coribe-BA recusará os materiais que forem entregues e) A Prefeitura Mi 

e± desconfoiidade com o solicitado no Edital, sem qualquer custo para o CONTRATANTE. 
Av. Luis Eduardo Magalhães, SN, centro, São Félix do Goribe-A 
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d) A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que kbrem solicitados pelo 

CONTRATANTEje cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 
C) A CONTRATADA devera responder por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais e/ou 
materiais cansado- sl ao CONTRATANTE, ou a terceiros, provocados por seus emprgados, ainda 
que por omissão irifroluntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias 
para o ressarcimento. 
1) A CONTRATA]A se obri6a a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações f por ela assumidas, todas as eo'ndições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitaflo 

CLÁUSULA DÉbMA ]PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO:  
Este contrato está 4zinculado ao Processo Administrativo no 060/2017, Edital de Pregão Presencial 
N°PPO2R/2017. 

CLÁUSULA DE IMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES:  
a) A CONfRATA1A poderão ser aplicadas as sanções previstas na Lei n° S•.666/93, nas seguintes 
situações, dentre oQtras: 
b) À recusa pela CONTRATADA ali entretgar os loté'(s) contratadó(s) acarretará a multa de 100h 
(dez por cento) solre o valor tctal que foi contratado. 

e) O aSso que exqeder ao prazo fixado pâra a entrega, ~justificativa    da CONTRATADA (aceita 
pelo Município), 4arretará a multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso, limitado 
ao iSximo de 1 0 (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi contratado. 
d) O não cumpriiitento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 5% (cinco por 
cento) sobre o valQr total contratado. 
e) A CONTRATADA, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Município, sendo 
descredenciado o seu cadastro, nos seguintes casos: 
1 - ççu~ençiã de vntrg de d'cwnent4ã9 vxi3ida para habilita?ão3 
II - apresentação à documentação falsa para participação no certame; 
III - não manutençp da propos'ta escrita; 

IV - comportamento inidôneo; 
V - cometimento 4 fraude fiscal; 
VI - fraudar a execução do contrâto: 
VII - falhar na exeuçào do contrato. 
1) Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento, o CONTRATANTE considerará, 
motivadamente, a 6ravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 

contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dipõe o artigo 97, eapví, da Lei n° 9.666193 e a1teraçõe. 
g) As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso, 
h) Nenhum pagajnento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que foripiposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
i) Será garantido 4jCONTRATADA. 6 direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis tntra quaisquer das situações acima previstas. 

CLÁUSULA DÉ(bIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES E DAS PUBLICAÇÕES;  
O presente instrunento, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão suas eficácias 
condicionadas à iÇub1icação dos seus extratos e começarão a vigorar a partir das respectivas 
assinaturas. 

CLÁUSULA DÉ(tJMÀ QUARTA - DA RESCISÃO:  
Av. Luis Eduardo Magalhães, SN, centro, São FéIix do Coribo-BA 
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O contrato ora celffbraUo poderá Ret reeindido cágo oc6tràM 4ái)léf tló éáÈ~oá previstos no 

artigos 77 e 79 da Lei n° '8.666, de 21 de junho de 1993 e altera9ôes em visor. 

CLÁUSULÀ DÉCIMA QUINTA - DÕS CASOS ÓMISSOS:  
As omissões reiatigas ao presente contrato são reguladas pela legislação vigente, na forma do artigo 

65, é seguintes da Ifei n° 8.666/93 e alterações em visor. 

CLÁUSULA DÉdIMA.SEXTA -DO FORO:  
Fica eleito o Foro 1a Comarca de Santa Maria da Vitória-BA, para nele serem dirimidas quaisquer 
dúvidas decorrente do presehte contrato. 

1 	E, por estarem ai partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato 
em quatro vias de iva1 teor e forma. 

São Félix do Coribe-BA, 12 de abril de 2017. 

a 6  

fr (t 

Magda Léia Rocha Andrade 
(3e40ra do Fundo 

FUNDO MUNIGIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIÀL 

CNPJ: I.136.594/9001-28 
CONTRATANTE 

Vanderlei Brito Cruz 79520685553 
MioromprcnUdor Individual 

VANDERLEI BRITO CRUZ 79s20685553 
CNPJ: 2o14.g)ÕÕÕ1-ÔQ 

CONTRATADA 

Testemunhas: 
ia 1 

CPP: 

- 

CPP: 

o 

Mv. LUIS Eduardo Olagalflaes, 3N, centro, Sao Fúlix do Coriba-BA 
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