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CONTRATO DE FORNECIMENTOS

Contrato de fornecimentos, que entre si fazem, o
Município de São FéIix do Coribe, e a empresa
Ricardo Souza Pereira-ME, na forma abaixo:
O MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO GORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede a
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sInY, na de cidade São Felix do Coribe, Estado da batiia,
inscrito no ÇNPJ sob o n° 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o
5r.Jutaí Ludes Ribeiro Ferreira, braóileiro, portador do QPF n0762,Q14,49-72, rçidente
nesta, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Ricardo Oouza Pereira-ME,
inscrita no CNPJ sob nY09.492.28910001-58, domiciliada á 'Av.Luis Eduardo Magalliaes,
380A, Centro - na cidade de São Félix do Coribe - BA, CEP-47.665-000, neste ato
representado pelo o proprietário de igual nome, portador do CPF n°953.941.685-04,
doravante denominada de GONTIiATADA, resolvem celebrar o presente ovntratv mediante
gg cl!ãugu[2g e condiçô@c seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto aquisição de manchão, câmaras da
ar, protetores pneus 1000x20, para serem utilizados nos ônibus do transporte escolar, deste
município, conforme orçamento aneto.
CLÁUSULA SECUNDA - DA VINCULAÇÃO - Vincula-se e faz parte deste instrumento
todas as regras e condições estabelecidas na dispensa de licitação, DL032/2017, nos
termos do art.24, inciso II, a Lei 8.666/93, e suas cominaçôes posteriores.
2.1 - O presente contrato é celebrado com regime de execução por preço unitário,
subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas comina9ões posteriores;
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a
CONTRATADA perceberá a importância global de RS4.660,00(quatro mil e seiscentos e
sessenta reais).
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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 Administra?âo e r;nan?as, nas cond95es
estipuladas:
4.1 - O prazo de pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer
irregularidade apreaentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas corre?ôes.
4.2 — A Prefeitura lioderS suspender qualquer pagamento, W todo ou em parte, na
ocorrência de qualquer irregularidade na execução do objeto dSte contrato;
GLAUaULA QUINTA - DO RAJUT
5.1 A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, 3erá considerada
;nadimplenfe, e a ela será imputada uma multa do um décimo por cento (0,1%) do valor do
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 ser utilizado o índice cio IPC-A,
divulsado pela FGV, ou outro oficial;
5.2 ÂrL40 ;nc;so XIV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" — critério de
atualiza9âo financeira dos valores a serem pagos, deste à data final do período da
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.
5.3 - Art.55, 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 efeUvo pagamento:

o

3.4 — Caso decorra atraso no pagamento das parvelas, o reajuste será aplicado pelo índice
setorial pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do
mõs de ode. Os reajustes dos pregos serão calculados pela seguinte f6rmula:

li-lo
X
lo

Onde:
R

Valor da parcela de reajustamento procurado

lo

índice de preço veritiçaçio nu mês do orvamento ou
proposta
li = índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de
serviços, obras, ou compras a ser reajustado;
•

CLÁUSULA SEXTA - DÁ ÊVIgÂo Dr PREÇOS — Qg preços são fixos, no período ora
contratado.
G.1 a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisao
contratual, desde que acompanhada de comprovação da supervêniênci2 do fato
imprevisível, ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração
analítiça de seu impacto nos custos do Contrato;
CLÁUSULA SETIMA - DA FORMA D XQUÇÀQ DOS FORNECIMENTOS - Õs produtos
serão entregues no almoxarifado ca 3ecretarla de Infracatrutura, na sede deste município,
GLAU3ULA OITAVA — VIQeNÇIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de
30(trinta) dias, da seguinte forma: iniciando-se em 16,03.2017, e terminando em 16.04.2017,
ou total execução do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da Lei
n0866619 3;
CLAUULA NONA — DOTAÇÃO QN9AM14TÁRIA - As despesas decorrentes do presente
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contrato, correrão no presente exercício por conta da dotaçao orçamentária;
04.02 - Secretaria de Educação - Proj/Ativ —2012— Manut.do Transporte Escolar-FUNDES 40%
- Elemento; 3.3.90.30-00 - Material de Consumo (fonte 19);
CLÁUSULA DÉCIMA — DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10- DA CONTRATANTE
10.1.1 Ter o direito de no mais utilizar os fornecimentos da contratada caso o mesmo não
cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator aa penalidades previata
na Lei n08.666/93;
10.1.2 Intervir dos fornecimentos ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei n° 8.666/93;
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme medição, pelos fornecimentos executados de
acordo com as disposições do presente contrato;
10.12 knvir a contratada o doeumnto comprovante de arrecadaçâo competente toda vez
em que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimento;
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei
n°8866/93'
10.1S A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da êxncuo do objeto deste contrato,
através da Secretaria de Educação;
10.1.7 O presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.85 da Lei n° 8.666/93
e suas cominações posteriores;
10.2 DA CONTRATADA
IÔ.iI A contratada assiste o direito de suspender, êventu& ou dotinitivamonto, o
fornecimentos contratados no caso de descumprimenfo do pagamento das parcelas deste
contrato, nos termos da Lei n° 3.666/03;
10.2.2 Executar todos os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta
de prego, sob as penalidades da Lei n08.e88/0;
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orienfaç6es
emanadas por esta, visando o sucesso da Administração Pública Municipal;
10.2.4 Assumir em caráter 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 çgrpg a dodu9ao dos impostos quando exiido pela a contratante;
10.2.6 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento doa deveres de todas
as obrigações estabelecidas por lei;
102.7 A contratada rido poder transferir, no todo ou em parto, a execuo do objeto do
presente contrato.
10.2.8 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos ate O(oinco) dias, a contar da emissae
da requisição( ordem de fornecimento);
10.2.8 A contratada observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei
n°5.075[90, dispõe sobre qualidade doa fornecimentos ofertados;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILIAÇAO - A obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrntõ, em compatibilidade com as
obriçÕGs por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação:

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8054bed-3d41-4c46-8529-e6357231fdb6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÊLIXDO CORIBE

ESTADO DA BAHIA

CLÁUSULA DCIMÂ SEGUNDA - DA RF
ESCIU0 - A rescisão do presente contrato, no
termos do art.79 da Lei 8666/93, poderá ocorrer da seguinte forma:

12.1 - amigável - por acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para administrativa:
12.2 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados
nos ;nc;sos 1 a XII, XVII, XVIII dó ârt.79 da Lei n° 8.666193:
12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual;
12.4 - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato próprio da Administração;

12.15 - ocupa?ao e utiliza9ão do local, instalações, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V
do art. 58 desta Lei;
12.Ç - wçeou9ao da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores
das multas e indenizações a ela devido3;
12.7 - retençüo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administraçao.
12.8 - A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a crittrio da
Administração, que poderá dar continuidade á obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.

o

.12.9 - Ê prmitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o
contraio, podendo assumir o controle de determinadas atividades de fornecimentos
essenciais.
12.10 - Na hpMese do incico II deste artigo, o ato devera ser precedido de autorizaçao
expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme
o caso.
12.11 - A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu
crMro. aplicar a medida prêvi§tâ nó incigo 1 dêgtL2 artigo.
QL.ÁV$VLA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇAO - À lnexecuç5o total ou parcal do
contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
reuuiamento, predispõe no Àrt.77 da Le n0 9.999192, e sua§ cÕminaQóÕ

13.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
13.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
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13.3 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
13.4 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
13. - a paralisaçao da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e previa
comunicação à Administração,,
13.6 - 2 subeontrataço total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
12.7 - o dotendimonto dan dotorminaçõâr, rêgularGn dá nutoridadê deigndn para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superores;
122 - o cometimento reiterado de faltas na sua exeeuco, anotadas na forma do § 12 do art.
07 desta Lê;;
13.9 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
13.10 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

ia.i 1 - a alteraçao social ou a modificaçao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a exevuçao do contrato;
13.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado O
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contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
13.13 - a supressão, por parte da Administração, de obras, fornecimentos ou compras,
acarretando modificaipão do vlor inicial do contrato além do limite permitido no 510 do art.
05 desta Lei;
CLÁUSULA QUARTA DO CASO OMISSO - Ente contrato rooulâr-soá pôlas suas c(usuIas
e nas disposições contidas na Lei 3.666/93, inclusive os casos omissos;
CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica
estipulado o percontual do 0,5% (moio por conto) sobre o valor inadimplido, a título de multa
de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite
de 10% (dez por cento) do valor contratado.
I9.1 - Em caso de inexecuç&o total ou parcial do pactuado, em raô dó dõôumprimontô do
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
1 52 - advertência;
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15.3 - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
15.4 - suspeno temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo nao superior a 2 (dois) anos e,
15.5 - declaração de iriidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni?ao ou até que seja promovida a
realilitaçao perante a prOpria autoridade que aplique a penalidade, que cera concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
GLAU3ULA DÉCIMA 3TIMA • DA FXEGUÇÃO DO CONTRATO • este contrato devera
ser executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações
contidas nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de
3anta Maria da Vitória - 5A, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato,
renunciando 2& pQrtoc 2 qualquer outro, por mnig prívilgi2do que ej9.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) tetômunha.

São Féftix..

Corib_-

a..

-. ode 2017.

•
e
ao rehxdoeoribe
a rdo Contratante

.14
o
Contratado
Testemunhas: 12
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