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Pelo presente term4 de contrat? celebram, de um lado, o) MUNICÍPIO DE SÃO MLIX DO
COPIBE-BA, com sede udirip.trativa à Av. Luís Eduardo Magalhães, SN, centro, São Fólix do
Coribe-BA, inscri*d no CNPJIME sob n°. 16,430.951100001-30, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. ut4 Eudes Ribèiro Ferreira, brasileiro, residente e domiciliado neste município, e
a seguir denominado de CONTRATANTE e de outro lado a empresa VM'TDERLEI BRITO
CIUJZ 7952068550, inscrha
CNIPJIMF sob o n°, 27.074.832/0001-09, estabelecida na rua
Coronel Flores, n° à - Centro CEP 47.700-000, Santana - DA, neste ato representado pelo seu
Titular õ Sr. Vandrlej Ente Çtuz, inscrito no CPF sob o ti9. 795.206.855-53 e portador da Cédula
de Identidade RO rio 6046369 áSPIGO, apenas designado por CONTRATADA,tem entre si justo
e acordado o presente Contrato kue se regerá pelas seguintes cláusulas;
CLÁUSULA PRJhIE1RA - DÓ OBJETO-E DO VALOR!

A CONTRATAD4 assume oompromisso de fornecer pneus, para veículos, máquinas e caminhões
das secretarias miihicipajs, contorme segue:
LOTEI»
ITEM DI5Ç4IÇÃO

2
3

6

8

10

11

UNI). ()TDE.

Pneu radial 1754 R13
para automóveis 1
Pneu jadial 175/70 R14
p/auto416veig e ntil;târios
Pneu 1&dial 195/70 Ri
Pneu LisolOOxl$ para
veículos uflliMrio3 j
Pneu Berrac1mdoi 700x16
para v icuio s utiiitfrios
Pneu Radial 215/89 R16
Pneu .Radial 265h0 R16
para cininhoneS
Pneuadial 21515 It 17.5
para çaminhao 3h 1
Pneuç
11015(1003(17
Mot&icleta Çrraseiro)
Pneu
9»X90X19
Motcjcicleta (Dia$ciro)
Pn
paramdtocicletas
90x ,OxlS

MARCA

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

R$ 200200

ES 9.600,00

UN

48

DUNLOP

UN

10

PIRELLI

R$ 280,00

R$ 2.800,00

UN

12

DUNLOP

itt 460,00

PS 5.520,00

UN

12

PIRELLI

itt 480,00

R$5.760,00

PIRELLI

R$ 510,00

R$ 6.120,00

UN

/

-

UN

8

PIRELLI

ES 720,00

ES 5.760,00

UN

10

DUNLOP

R$ 900,00

itt 9.000,00

UN

30

DUNLOP

R$ 930,00

itt 24.900,00

UN

t

VIPAL

R$ 200,00

R$ 3.200,00

um

16

VIPAL

R$ 10)00

R$2.560,00

UN

6

VIPAL

Itt 120,00

itt 720,00

TOTAL
1

(etenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais)
Av Luis Eduardu MagalMes. Sri, centro. São Fóux do Coube-DA

liS 75,940,00
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Atribui-se a este termo o valor gibal de R3 75340900 (Setenta e cinco mil1 novecentos e quarenta
reais).
PARÁGRAFO ÚN1ÇO
Nos preços proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos
e ferramentas, bem Ëotno todas ias despesas e obrigações relativas a salários, assistência técnica
(quando solicitada), previdência 4ocial, tributos, contribuições, seguros, material de consumo, frete,
lucro e tudo mais que for necessatio ate a entrega final ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO AGAMENTO;
O pagamento} será eÍem&o a vista, cm ate 10 (dez) dias, após a entrega total conferência d05
a)
materiais solicitados pelo Munic9io.
b) Para pagamento, a empresa d&verá apresentÉ à Secretaria Municipal de Finanças, localizada na
Av. Luís Eduardo Magalhães, SN, centro, São Félix do Coribe-BA, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
produto(s) entregue(s) de acordq com a respectiva autorização de compras, e conter no corpo da
nota fiscal Edital dc Pregão Preeneial ia0 PP02920 17, acompaiihadâ do termo de recebimento dos
produtos emitido pela Comissão @e Recebimento.

e) Por ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar também, a Certidão de Regularidade

relativa à Seiric1a4e Social, epitidu pelo Õrgüo competente e o Certificado de Regularidade de
Situação do FGT9 cientro de seus períodos de validade.

d) Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplôncia do contratante, desde
que entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 0,5% (meio por cento) ao mas, até a data da
efetivação do paganento.
CLÁUSULA TEREI1t& - D) INICIO DO FORNECIMENTO
O fornecimento dos produtos dSverá estar disponibilizado A CONTRATANTE imediatamente após
a assinatura do CONTRATO.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigêncif deste Ter4o de Contrato tem início na data de 16/02/2017 e encerramento em
31/12/2017.
CLÁUSULA OUIfMTA - DO 1RAZO PARA ENTREGA;
O prazo de entreSq dos materitis não poderá ser superior a 10 (dez) dias após o recebimento da
Ordem LtV fornecimento, quc será emitida pelas Secretarias e Orgaos Municipais, conforme
demgnda.
CLÁUSULA SEXIEA - DA ENTREGA E 110 RECEBIMENTO:
a) Os bens devcro ser entre em local indicado pela Prefeitura Municipal de São Félix do
Coribe-BA.
ser entregues devidamente embalados, acondicionados e transportados com
4 Os materiais deyerão
segurança e sob açespousabi1iade cia contratada.
C) As secretarias rõcusarão os materiais que forem entregues em desconfonnidade com o solicitado
no Edital, sem sua }quer custo +ra a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA.
Av. Luis Eduardo Magalhaca, 5W. centro. São F&Ikç tIat.nIL4fl.4
e,
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ti) O material deveit ser entregue livre de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a
licitante arcar com os custos inerdntes aos mesmos.
e) O recebimento o material, objetos desta licitação, será feita por servidor designado pela
Prefeitura Municipal de aao reU7 de Coribe-BA, que fará o recebimento nos termos cio arL 73, inc.
ti, alíneas "a" e "b", da Lei n° t66/93, da seguinte forma:
g. 1) provisoriamente no ato dai entrega dos equipamentos, para efeito de posterior verificação da
conformidade dos msmos com solicitado na licitação;
g.Z) dethiltivament& ap6s a vei4ficação da qualidade, características e quantidades das mercadorias
e conseqüente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias iSteis contados após o recebimento
provisório.
h) Caso verf'que-$ a não conformidade com alguma das exigõncias mínimas especificadas no
Edital, o licitante deverá promo¼'er as correções necessárias no prazo múxinio de 0 (cinco) dias
úteis.
í
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS:
As despesas deeorr4ntes da prejnte contratação correrão à conta de recursos do Município de São
Ftlix do Coribe-DP4 conforme sugue:
02.01 - GABINETE DO PREJjEITO
04.122.0040.2.002 .1 Manutenflo das Atividades do Gabinete
3396000 - Matiet4Ál de Consinto
00 - Fonte
96.1$1.0936.Z003 4Manutenço dos Serviços de Segurança
33903000— Materiál de Consur$o
00-Fonte
94.124.0040.2053 .1. Manuten$o da Controladoria Interna
33903000 - Mate4l de Consu4io
00—Fonte
05.61 - SECRETARIA MuNrcLPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.0042.2009 Manutenção do Ensino Básico;
19Õ006 - Material de Consumo
01—Fonte
i2.3óJ.9947.bU1Y - Manutenão do Transporte Escolar - PNATE
33903000— Materjal de Consuno
01, 15—Fonte
12.361 oo42068i- Manutenção do Transporte Escolar - (PETE1BA);
33903000 - Matcr)al de Consumo
0&l5—Fonte 1
12.361.0047.2012L Manutenção do Transporte Escolar - FUNDE» 4(r/.5
33903000 - Materal de Conswno
19—Ponte
04.I22.0040.202 - Manuten$iô das Ações da Secretaria de jnfraçstnitura
33903000 - masq ia! de Const4mo
00— Fonte
15.452.0040.202i - Manuteno da iluminação Pública
33903000— Mat4ial de Cons4mo
00—Fonte
iu rA...rd6 Ms0iIhMg. SN. centro. 32o Féflx do ÇoflDotA
ç
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17312.0003.2048 — 4anutcnçã dos Serviços de Limpeza Urbana
33903000 Material de Consum9
00— Fonte
26.782.0010.2046 Recup. e M$nut. da Estradas Vicinais do Município
33903000 —Material de Consumi
00—Fonte
0901 SEC. DE AGWCULTUi4A E MEIO AMBIENTE
18.1Z10049.1013 biauutvusa. das A?6es da Scc. Agricultura e Meio Ambiente
33903000 Materia de Consumb
00—Fonte
04.129.0040.2051 —jV1anutençã das Ações dos Serviços da SEMFAZ
33903000 Material de Consump
00—Fonte
-

-

-

-

-

-

$

CLÁUSULA OrfÁVA EISCI&LIZACXO DO CONTRATO
Os materiais constantes neste 4ontrato serão fiscalizados por servidor designado pela Prefeitura
deste município, doravante dencfminado Fiscal, que terão autoridade para exercer, em seus nomes,
toda e qualquer ação' du urienta?ro geral, controle e fiscalização cia execução contratual.
-

Parágrafo Primei
Aos Fiscais competm, entre outras atribuições:
1 solicitar à CONTRATADA 5 seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas
as providências ne4essárias ao Pom andamento da execução deste contrato e anexar aos autos do
processo correspoiylente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de
providCncias;
II verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificada e se os
procedimentos e xyateiiais empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos
aparelhos;
III ordenar à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executadas
com erros, imperfe(es ou em dêacordo com as especificações;
IV atestar o recebimento do objeto contratual;
V encaminhar ao( Serviço Coptábil e Pagamento os documentos que relacionem as importâncias
relativas a multas aplicadas à CpNTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
-

-

-

$

-

-

CLÁUSULA NOI4A DAS ornICÀCõlS DO CONTRATANTE
a) O CONTRATA$TE, por in$rmédio do setor competente, fiscalizará a entrega, competindo-lhe o
direito de aceitar ou não os eq9pamentos.
ti)íO CONT1tATANTE se olJlriaa a efetuar o pagamento em conformidade com aR Cláusulas
Primeira e Segunda do present4 instrumento.
-

CLÁUSULA DÉCIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA;
a)
A CONT*ATADA s4a responsável por entregar os materiais, no local indkado pela
Prefeitura Municial de São Flix do Coribe-BA, de acordo com o solicitado na cláusula primeira
deste contrato.
b) Os materiais deverão ser e4regues devidamente embalados, acondicionados e transportados com
segurança e sob a fesponsabilidade da contratada.
Q A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA recusará os materiais que forem entregues
em dcconformidadç com o solicitado no Edital sem qualquer custo para o CONTRATANTE.
d) À CONTRA['ADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
ÔÕNTLQTÁNT, a au] ag reejumaões se obriga a atender prontamente.
-

Av. Lui ' Eduardo MagalhAes

.gro, biso 1-soa

oribe-DA

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16245db3-3854-49ce-bf25-482f7e921a35

.I1

9

1~ 110

ESTADO DA BAHIA

e) A CONTRATAD deverá re4onder por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais e/ou
materiais causados ao CONTRALTANTP, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda
que por omissão invpluntária, detendo ser adotadas, dentro de 48 bons, as providencias flçç;Arias
para o ressatõiméntüt
O A CONTRATADA. se obriga manter, durante toda a execução do contrato, em compagbilidade
com as obrigaçõesjor ela assux4idas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA DJCIMÀ PRIMEIRA - DA vINcuLAcÃo;
Este contrato está vinculado ao Processo Administrativo n° 060/2017, Edital de Pregão Preseticial
N°I'P028/2017.

$

1

CLÁUSULA DÉCIMA SEGVNDA- DAS PENALIDADES:
a) À CONTRATADA poderão er apliv4dlia as saníoes previstas na Lei no 9.666193, nas seguintes
situações, dentre ottrap:
b) A recusa pela CONTRATAI)A em entregar os lote(s) contratado(s) acarretará a multa de 10%
(dez por cento) sobfe o valor toal que foi contratado.
c) O atraso que exc,eder ao prazp fixado para a entrega, sem justificativa da CONTRATADA (aceita
pelo Município), a4arretarÁ a n4ilta de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia de atraso, limitado
ao máximo de 10% (dez por ceito), sobre o valor total que lhe foi contratado.
d) O não cumprinento de obiigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 5% (cinco por
cento) aobre o valdr total contr4ta*rlo.
e) A CON FRATA A, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo
prazo de até 051 (cinco) mios, ilnpudido de licitar e contratar com o Município, sendo
descredenciado o eu cadastro, jnos seguintes casos:
1 - ausdncia de entçega de documentação exigida para habilitação;
II - apresentação docuniennjção falsa para participação no certame;
III - não manutenção da propota escrita;
iv - comportamelto ind8neo;j
V - cometimento qe fraude flsqal;
VI- fraudar a exeèuçâo do co4trato;
VII - fituiar na execução do cc4trato.
O Na aplicação idas penalid$les previstas neste intrumento, o CONTIATA1jTE considerará,
mofvaclátnettt, g gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou
contratado, podendo deixar4e aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que
dispõe o artigo 87, caput, da &ei no 8.666/93 e alterações.
g) As penalidade serão registadas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.
ti) Nenhum pagamento se4 efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que fo$ imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplancia contratual.
i) Será garantidd à CONTRP{FADA, o direito prévio da citaçao e da ampla defesa, no prazo de OS
(cinco) dias úteis contra quai quer das situações acima previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERACÕES E DAS flJIJLIÇAÇOES:
O presentê ingmento,
tili
assim come m eventuais alterações ou aditamentos, terão suas eficácias
condicionadas à publicação! dos seus extratos e começarão a vigorar a partir t@ tespectivas
assinaturas.
CLÁUSULA DÉCIMA OÚARTA - DA RESCISÃO:
O contrato ora :pelebrado pdeM ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos
artigos 77 e 78 4a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações em vigor.
Eduardo MagalMas. SN. centro. São FéIIX do Corlbe'BA
Av.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUiNTA - DOS CASOS OMISSOS
As omissões relativas ao presente contrato são reguladas pela legislação vigente, na forma do artigo
65, e seguintes da Lei n° 8.666193 e alterações em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria da Vitória-RÃ, para nele serem dirimidas quaisquer
ç14yiçLa decorrentes do presente contrato.
E. por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato
em quatro vias de i tal teor e forma.
São F1ix do Coribe-BA, 12 de abril de 2017.

$
fl:
4übeiro Perreira
rcíeit4 Municipal

PREFEI

17 MUNICIPAL

DE SÃO FÉLIX
DO C€»UBE-BA

CNPJ: 16.420.951100001 -30
CONTRATANTE

Vanderlei Brito Cruz
Ivlicroempreendedor Individual
VANDERLEI BRITO CRUZ 79520685553
CNPJ: 27.074.832/0001-09
CONTRATADA

Testemunhas:
ia -

r -

CYF:

CPF:

1

11

Av. 1u12 Eduardo MaaalhAa SN, centro, São FéIIx do ConDe-DA
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