
   

  

SÃO Filx DO COfltftt 
J '4nç, noçttttó 

ESTADO DA BAHIA 
PR FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 

o 
CONTRAT&DE FORNECIMENTOS 

Contrato de fornecimentos, que entre si fazem, o 
Município de São Fólix do Coribe, e a empresa Vital 
Lima de Souza, na forma abaixo: 

O MUNICIPIO DE $ÂO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à 
Avenida Luiz Eduatdo  Magalbaes, sfn.°, na de cidade Sao Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrito no CNJRJ 	b o n° 16,430.95110001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o 
Sr.Jutaí Eudes Ri iro Ferreira, brasileiro, portador do GPF n0782,614,495-72, residente 
nesta, doravante 	de CONTRATANTE, e a empresa Vital Lima de Souza-ME, 
inscrita no CNPJ s96 n.020.129.301/0001-27, domiciliado à Rua "A", 10, Agnelo Braga II - na 
cidade de $o r4Jix do Coribe - PÁ, CEP-47,885-000, neste ato reresentado Dolo O 
proprietário de igul nome, portador do CPF n0384.784.045-201  Rg. n01 1452959 SSP/SP, 

• doravante denomii')ado de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato mediante 
as cláusulas e congições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMkIRA - DO OBJETO — Constitui objeto aquisição de peças diversas para 
serem utilizadas tios ônibus do transporte escolar, placas: OUR-IOCS, OZN924g, na 
manutenção dos serviços públicos do transporte escolar deste município, conforme 
orçamento anexo. 

CLÁUSULA SEGIJJNDA — DA VINCULAÇÃO - Vincula-se e faz parte deste instrumento 
todas as regras 	condições estabelecidas na dispensa de licitação, DL04712017, nos 
termos do art.24, inciso II, a Lei 8668/93, e suas, =inações posteriores. 

2.1 - O presente contrato é celebrado com regime de execução por preço unitário, 
subordinando-se nfs termos da Lei n° 8.866/92 e suas cominaçôes posteriores; .CLÁUSULA TER4EIRA - DO VALOR — Pela execução do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA p&rceberá a niportância global de R$7.901,10(sete mil e novecentos e um 
reais e dez centavs). 	 - 

CLÁUSULA QUÂkTÁ - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em até 30(trint2) 
dias, a contar da +missâo  da requisição, com apresentação do documento fiscal, atestada 
pela a Secretaria de Administração e Finanças, nas condições estipuladas: 

4.1 - O prazo ge pagamento ficara suspenso na ocorrôncia de erro ou qualquer 
irregularidade aprsentada ns faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 — A Prefeiturp poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na 
ocorrência do r1ualjauor  irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

GLÁUSUL.A QU,NtTA — DO REAJUSTE 
3.1 A CONTRATXNTE, nao quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a la será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia de  atraso, deco rido entre a data do inicio da inadimpltncia e o efetivo ,tL 
pagamento acresddo de juros de ore numa taxa goornétric2 de um por cento (1%) ao mês. 
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') 	PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FËLIX DO CORIBE 
SAOFÉLIXDOCORIBE 

E será utilizado para correção das faturas em atraso será utilizado o índice do ]PC-A, 
divulgado pela Fet, ou outro oficial; 

5.2 Art.40 inciso klV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea tc" - critério de 
atualização finanira dos 'fatores a serem pagos, deste â data final do período de 
adimplemento de cjada parcela até a data do efetivo pagamento. 

5.3 - AÍt.55, inci$ III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do rqajustamento de preços, os critérios de atualização monetária ,entre a data 
do adimplemento cjas obriga?ôes  e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decorrj atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinentef conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do 
mês de cada. Os rajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

	

li-lo 	
» 

	X 	

r 

	

lo 	 Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

o 

lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou 

proposta 

li = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V 	Valor a preços iniciais da parcela do contrato de 
serviços, obras, ou compras a ser reajustado: 

CLÁUSULA SEXtA - DA REVISÂO DE PREÇOS - Os preços são fixos, para período ora 

contratado. 

Gil a manutencãq do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde que acompanhada de comprovação da supervenlência de fato 
imprevisível, ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu inpacto nos o.jstos do Contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXEGUÇÀO DOS FORNECIMENTOS -.Os produtos 
serão ontr6guêp. i gêôrêtaria do lnfrgogtrutura, na sede deste município, 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 
22(vinte e dois) lia51  cia seguinte forma: iniciando se em I8.09.2017, e terminando em 
07.07.2017, ou do total execução do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos 
do art.57 da Lei n9666/93; 

CLÁUSULA NON'k - DOTAÇÃ' O .SLfiNTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
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1 	1 	ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FLIX DO CORIBE 

contrato, correrão Ao presente exercício por conta da dotação orçamentária: 

04.02 - Secretaria de Educaçát - Proj/Ativ — 2012 — Manutclo Transporte Escolar-FUN1DEB 40% 
- Elemento: 3.3.9040-00 - Ma erial de Consumo (fonte 19); 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIRE TOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10 - DA CONTRATtA.NTE 
10.1.1 Ter o ciirejt4 de nau mis utilizar os fornecimentos da contratada caso o mesmo não 
cumpra o estabeIeido no prsente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas 
na Lei n08.688192; 
10.1.2 Intervir nosfornecimeiitos ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n0  .686193; 
10.1.3 Efetyar os pagamentos conforme medição, pelos fornecimentos executados de 
acordo com as disØosiçôes do presente contrato; 
10.1.4 Enviar a corftratada o cocumento comprovante de arrecadação competente toda vez 
em que ocorrer a retenção de mpostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimentos; 
10.11.5 Modificar qpu rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n8666193; 
10.1.6 A CONTRAtANTE exercerá a fiscaliza9áo da execu9ão do objeto deste contrato, 
através da Secretaia de Educa?o 
10.1.7 O presente 4ontrato poçierá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 8.666/93 
e suas cominaç0e posterioret; 
10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 A côntratatia  assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
fornecimentos contratados no caso de descumprimento do pagamento conforme contrato, 
nos termos da Lei r° 8.666/93 
10.2.2 Executar focos os forn cimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta 
de preço, sob as pna)idades da Lei n°8.666/93; 
10.2. Exigir da qntratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações 
emanadas por estai  visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir err caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 

• trabalhista e previdénciária; 
I0.2. rm;tir a not fiscal e rcibo de quitação dos fornecimentos fazendo discriminar no 
seu corpo a deduço dos impcstos quando exigido pela a contratante; 
10.2.6 Responder {pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual e municipl. bem corfio assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas 
as obrisa9ões  esta4elecidas pr lei; 
10.2.7 A contratad não pod*á  transferir, no todo ou em parte, a execução cio objeto do 
pregente contrato. 
10.2.8 Responsabil zar-se pele  
da requisição (ordefr de torne. 
10.2.8 A contratada observa 
n°8.076(9Q, UispOe ubre quali 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIME  
contratado de mar4er, durant 
obrigações por ela ?ssumida 
licitação; 

entrega dos produtos até 05(cinco) dias, a contar da emissão 
imento); 
á o disposto no arL12 çvmI?inadv com o art.13 da Lei 
lade dos fornecimentos ofertados; 

IRA - CONDIÇÕES DE I-IABILIAÇAO - A obrigação do 
toda a exeouçao do contrato, em compatibilidade com as 

todas as condições de habilitação e qualiflcaçãq exigidas na 
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ESTADO DA BAHIA 

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃO FÉLJX DO CORIBE 

CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - DA nrclÂb - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.79 d@  Lei 8666/93, poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável —por acordo entre as panes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja cohveniencia para administrativa; 

12.2 - Administrafiya - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XII, NVI), XVIII do art.fl cia Lei n°  8.666193; 
12.3 - Judicial - nds termos da legislação processual: 

12.4 - assunção ir4diata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Adn'inistração; .12.5 - ocupação e utilização do local, intaIaçâe, equipamentos, material e pessoal 
empregados na excução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 desta Le; 

12.6 - eêcu,c5ô da garantia confrafual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
e das multas  indenjações a ela devidos; 

12.7 - retenção do créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administraço. 

12.8 - A apflcaçã4das medidas previstas nos incisos 1 e li deste artigo fica a critério da 
Administração, qué poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

12.9 - 	permiti4 à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de fornecimentos 
esseneiai. • 
12.10 - Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Ministfo de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
o caso. 

12.11 - A rescisão Ëie que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
crittrio1  aplicar a mdida prevista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TËRCIRÂ - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a sua rescisão, com as consecjuências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, predidpóe no Art:77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações; 

13.1 -o não cumpriinento de cláusulas contratuais, especificaçôos,  projetor ou prazo: 

13.2 - o cumprimeno irreuIar de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
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ESTADO DA BANIA 

PR FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃO FÉL)XDO(OR)BE 

13.3 -a lentidão k do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade dh conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 	1 

13.4 - o atraso injutificado nc início da obra, serviço ou fornecimento; 

13.5 - a paralisaçjo da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Ad('ninistração; 

129 - a subcontr+aç5o total ou pardal do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão,ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporaçb, nao dmitidas no edital e no contrato; 

13.7 - o desatendmento das determinações regulares da autoridade designada para 

• acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.8 - o cometimerto reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1Q do art. 
67 desta Lei; 

13.9 - a decretaçaq de falência ou a instauraçao de insolvOncia civil; 

13.10 - a discoluçã 1 p da sociedade ou o falecimento do contratado; 

13.11 - a alteraçao social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execuão do contrato; 

li 
13.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelai máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 
contratante e exardas no processo administrativo a que se refere o contrato: 

13.13 - a supresso, por parte da Administração, de obras, fornecimentos ou compras, 
* 	acarretando modifiçação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12  do art. 

65 desta Lei; 

CLÁUSULA QUA14TA DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se- pelas suas clausulas 
e nas disposições 4ontidas na Lei 6.666183, inclusive os casos omissos; 

GLAUSULA QUiNtA - DAS F'ENALIOAOLS - Nos termos do art. 6 da Lei n. 8.666193, fica
8gtipuladó o perceijtunl de Q$OJQ  (meio por cento) sobre o valor ;nad;mpl;do, a título de multa 
de mora, por dia d atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite 
de 1 Q01 (dei por cntv) do valor contratado. 

15.1 - Em  caso de i nexecuço total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita ás seguintes penalidades nos 
termos do ari. 87 	Lei n. 8.'66193: 

15.2 - advertência: 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: b2026a48-03f1-46c1-b068-2e1dd9410035



o Félix do Coribe 

AO 
ESTADO DA BAHIA 

PR4FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÊLIX DO CORIBE 

kg 
sAi FtLIX DO (QBIDt 

15.3 - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

16.4 - suspensão [temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarm os motivos determinantes da puniç3o ou atú que seja promovida a 
reabilltaçao perante a própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo qa sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIJIA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá 
ser executado fiei ente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações 
contidas nos Arts. $ a 71 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de 
Santa Maria da VitQria - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as pâftl 	a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem jutos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 
(duas) vias de igua(teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

isão Láli 	 de 2017. 

Testemunhas: 1- 

2 

'waor. jti 
tal 

Contratado 
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