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Tm m O  DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Ng 108/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N® 062/2019 

PROCESSO ADMiMISTRATlVO N® 754/2019

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de

d ire ito  público, com sede á ã v . Barreiras, n5 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães..BA,
inscrito no CiMPi sob n- (>1214.419/0001-05, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. GZIEL 
ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade R<3 rrt 1157394526 
SSP/BÁ, ínsa lto  no CPF/MF sob rrt 502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, e o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE DÊ LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de d ire ito  público, inscrito 
no CNPJ sob rrt 11.101,542/000.1-17, com sede à Av. Barreiras, n® 825, Centro, na cidade de Luís 
Eduardo Magalhães - BA, neste ato representado por seu Secretário, Sr, FELIPE MORGAM MELHEM, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG sob rs® 10.575.784-3 SSP/RJ, inscrito no CPF 
sob n- G52.38Q.SÔ7-76, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

CONTRATANTE, ambos assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓfllO  
JERÕNIMO PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o n® 
44.338, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
E FERRAMENTAS E1RELL inscrita no CNPJ sob n® 03.093.776/0007-87, estabelecida à Rua Leonardo R, 
da Silva, 24S, Bairro Pitangueiras, 6® andar, saia 614, na cidade de Lauro de Freitas/BA, neste ato 
representada por PAULO CBSÀfí JACOB, Gerente comerciai, portador da Carteira de identidade RG 
n® 15.690.390-8 55P/BA, inscrito no CPF sob n® 061,980,888-80, residente e domiciliado na cidade de 
São Paulo/SP, doravante denominada CONTRATADA, para cumprim ento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de  Pregâè Presencial, a AQUISIÇÃO DE VF.ÍCUIO 
AUTOMOTOR TIPO MtCRO-ÒNIBUS, A RM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 O valor to ta l para o presente ajuste é de R$ 215.800,00{du2ento$ e quinze mil e oitocentos reais),
de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado peia CONTRATADA no 
Pregão Presencial n® 062/2019, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do 
presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo; _..........-.. .........
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ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. ONT, VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO
ÔNIBUS. Zero quilômetro, Branco, 
«no/modeio no mínimo 203.8; Com no 
mínimo 21 lugares (20 lugares para 
passageiro ê mais 01 lugar para 
motorista); Teto alio; Ar-condicionado 
originai de fábrica; Kit. multimídia; 
Tacógraío diário; Vidros elétricos; 
Bancos redináveis de tecido; Rodado 
duplo no eíxo traseiro; Trevamenlo 
com controle remoto das portas; Air 
bag para o motorista; faróis de 
neblina; Motor movido a oleo díesei; 

ICom no mínimo 04 cilindros verticais MARCEDES
em linha; Com potência cie no mínima BENZ
145 CV; Gerenciamento eletrônico de SPRINTER
combustível; Caixa de cambio entre 05 S15CDÍ
o 06 marchas sincronizadas á frente a PASSAGEIROS ií

t í  a ré; Tração no eixo traseiro; Direção 
hidráulica; Pneus Tipo e medidas da 1/M BENZ515

Und. 1 R$ 215,800,00 R$ 215.800,00

linha de montagem; Sistema de Freios MARI MAR P
ABS; Tanque de combustível de no ! COO: 412286
mínimo 70 litros. j CÂRROCERÍA: j
# Garantia total de no mínimo ú i \ 
(um) ano em estabelecimento 
credenciado pelo fabricante; * O 
veiculo deverá ser entregue 
licenciado e emplacado em nome do 
Fondo Municipal de Saude de Luís 
Eduardo Magaíhães-BA, correndo por 
conta do fornecedor; * O veiculo 
deverá ser entregue adesivado com o 
logotipo da Prefeitura Aiuniopaí de 
luís Eduardo Magalhães-BA, correndo 
por conta do fornecedor (a arte será 
fornecida pela Diretoria de 
Com uni cação do Muníripio),

N/A

i

1

í1

!

VALOR TOTAL R$ 215,800,00;

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução çfd / 
objeto, inclusive tributos e/ou inipostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de^ 
administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPKs, transporte dos equipamentos, 
instalação, montagem e desmontagem, bem como as 
hospedagem dos funcionários,

spesas com alimentação, tra n s p o rte ^

entre outros necessários ao curtjprimeqfò integrai do ab je to

, ■... -... -.... . , - W  ................... \  I
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contratado, nao cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo CONTRATANTE; para execução completa do objeto,
2,3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 

disposições contidas na alínea "cT do inciso II do art. 65 da Lei federa l n>~ 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO MfcANCElRO
3,2 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros alocados 
na seguinte dotação orçamentária:

ORGÃO/UNIDADE: 02,0$, 100 ~ FUNDO MUNICIPAL DÊ SAÚDE * EMS

PROiETÜ/ÂTWtDÂDE; 10,301051,2054.GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE -  RECURSOS

PRÓPRIOS {!$%)

FONTE DE RECURSO: 02 -  SAUDE 15%

PROJETO/ATJV1DADE: 10,30:1.ÜS1,2047 -  GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

FONTE DE RECURSO: 14 -  SUS

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4,9.0.52..00.00000000 -  EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocoHzação da
Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto,
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 

deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiseaf ̂ Trabalhista.
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da 
abertura do expediente de pagrmmero no órgão que em itiu a nota de empenho ou o contrato.
4.4. A nota fiscal/fafura n'âo aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as 

necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 
rea prése ntação ps ra éfeito de pága m em o.
4.5. Á devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto pera que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato. V

CLÁUSULA QUINTA -  DO GESTOR
5.1 fica nomeado como Gestor deste Contrato o Coordenador vinculado ao s 
Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. E0NARDO DA SILVA DE SOUJAÇa quem pabpr-é'1 
designar o fiscal para a acompanhamento do fie! cumprimento, dos termos afcordados, ̂ Trjforme
d is poe o a rt sgo 8 7 d a LeUM d ê ra i nó 8,666/93. \  , , ç . _ \J
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5.2. Â fiscalização é õ aconipanhameríto da execução deste instrumento ficarão a cargo do 
Responsável indicado peio serrefanô, que verificará a sua perfeita execução e o fie i cumprimento 
das obrigações contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRA20 DÊ EXECUÇÃO
6.1. Os móveis e equipamentos a secam reformados e pintados, objeto dá licitação, deverão ser 
entregues em até 10 (áez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço e Empenho emitida peia 
Secretaria Municipal de Saúde, no local determinado.
6.2. Â critério da Secretaria de Saúde, o prazo de entrega poderá ser prorrogado.
6.3. A entrega do veiculo será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, a qual fará a verificação da conformidade de cada equipamento com as 
especificações constantes no Editai, Termo de Referência e Proposta, bem como, marca, modelo, 
quantidade e especificações térmica' exigidas,
6.4 O presente Contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2013, com início na data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério  do CONTRATANTE, m ediante Termo Aditivo, nos 
moldes da legislação pertinente,

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de licitação, na Proposta de 

Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo 
CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula:
7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conform idade do serviço com a 
especificação;
7.1.2 defirVítívamente, após verificação da qualidade do serviço èsçtônsequente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA ~ DA GARANTIA DO OBJETO

8,1 A licitante vencedora deverá fornecer juntamente com o veiculo, documento de certificação do 
fabricante de que está apta a assegurar a garantia técnica, de forma a manter o atendimento em 
rede autorizada, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização do veículo.

8.2 A garantia do veículo deverá ser to ta l inclusive abarcando os acessórios instalados pela empresa, 

com cobertura pelo período rnirsimo de 01 (um) ano ou peio período previsto no manual do 
proprietário, prevalecendo o cie maior período.

8,3 Durante o período de garantia do veículo (mínimo de 01 (um) ano contados da data do 
recebimento definitivo), em casos de deslocamentos a outras Unidades da Federação (distinteB do 
Estado' onde está sediada a proprietária do veículo), a CONTRATADA se r esjaprrSa bi Iiza a  

manutenção corretiva do veículo que apresentar defeito, na concessionária autpfizada mais pfoxfma,

arcando tom  as peças de reposição e da mão-de-obra necessárias. \ ã
/ d f  5 ■“-Sy-L,, /
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CLÁUSULA NOftiA * DOS DIREITOS £ DÁS OBRIGAÇÕES 
9.1: DA CONTRATANTE
9.1.1, Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o 
preço, os prazGS e as condições estipuladas neste Editai.
9.1.2. R$C3Íi2áf é acompanhar a execução do objeto  contratual, bem como o pagamento das taxas e 
impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços;
9 .13 . Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os serviços executados que 
estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que 
julgar insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 

irregularidades, garantido o contraditório  e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à Contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 
condições necessárias à execução do contrato,
9.1.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias,

M  <- 
< *> *

9.2. DA CONTRATADA
9.2.1, Efetuar o serviço em estrita observância às especificações do Termo de Referência e da 
proposta apresentada no processo licítatório.
9,2,2., Apresentar a respectiva nota fiscal da execução do objeto juntam ente com todas as Certidões 
de Regularidade fiscal e Trabalhista vigentes. . A :
9,2.3.- indicar um representante legai com todos os poderes para representá-lo perante a 
CONTRATANTE,
9,3.4. Os empregados da CONTRATADA destinados à execução dos serviços deverão trabalhar 
uniformizados e com identificação e não terão vinculo empregatício com o CONTRATANTE, sendo 
contratados, subordinados e remunerados única e exclusiva mente pela CONTRATADA, que será 
responsável por encargos sociais e trabalhistas, vales transportes, auxilio alimentação, seguros de 

acidentes de trabalho, impostos, taxas, contribuição previdenciáría, verbas rescisórias e outros 
previstos em íei ou em normas coletivas de trabalho,
93.5, A contratada se compromete a realizar o fornecimento requisitado de acordo com o ítem DA* 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS e em consonância com a respectiva proposta de preços apresentaria naj/ 
sessão de abertura do certame.
9,3,6. A contratada fica obrigada a garantir a qualidade de cada item constante dçrfõte arrematado, 
especificado no MODELO DL PROPOSTA, quando da entrega do objeto  lid a d o , obngamiommq 
substituir, imediatamente, iodos aqueles que estiverem fora do psdçãcy sem cfuajsquer.dnus pára}
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esta Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta. Nao será emitido o 
correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que haja a to ta l aceitabilidade do objeto em 
questão.

9.4. Â CONTRATADA se obriga ainda;
a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; Providenciar â imediata 
correção das deficiências e/ou Irregularidades apontadas pela contratante;

a) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento;
b) .Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do Contrato (artigo 71, caput da Lei n, 8.666/93),
c) A inadimplência da contratada perante os encargos descritas, não transfere à contratante a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (§1- do artigo 71 
da Lei n. 8.666/93),
d) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a União, 
Estado, Município õü terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser adotadas, durante a 
execução dó serviço prestado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÀO E 04  RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução/total ou pardal, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes
penalidades contratuais e legais,

10.2 0  CONTRATANTE: poderá rescindir uniiataralmente o contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 
da Lei Federai nâ 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a 'CONTRATADA, desde que não cause
prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XS do Art. 78 da Lei Federal nô 8,666/93 não 
cabe è CONTRATADA direito a qualquer indenização,
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer 
das situações descritas no Art, 78, da Lei Federal ns 8.686/93. será comunicado pela parte 
prejudicada à outra, mediantenoCCeaçao por escrito.

10.4 Â resdsao deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
lim ite dos prejuízos causados à CONTRATANTE,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 Pela mexecução to ta l ou pateiai do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE podejcáf^árantida ^ '
prévia e ampla defesa, aplicar à -CONTRATADA as seguintes sanções: ^

11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequem
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IX, 1,2 Penalidade de muita, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada a 
sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou deseumprimento de cláusula 
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor tota! do contrato;
11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta 
deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência; 0,5% (zero virgula cinco porcento) por 
dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Serviço correspondente, até o lim ite de 30 (trinta) díss, 
após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente rescisão 
contratual;
11.1.2.3 Atraso na regularização dos serviços rejeitados, após o prazo de 1.0 (dez) dias, a contar da 
data de comunicação oficiai, sujeitará â CONTRATADA muita de 01% (um por cento) do vaior do 

serviço questionado, por dia de atraso.
11.1.3 Rescisão contratual;
11.1.4 Suspensão temporária do d ire ito  de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; é
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a 
Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no suhitem anterior.
11,1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será 
de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo dejdeíesa prévia do interessado será de S 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumuiativaménte com as demais sanções, e não 
terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar
eventuais perdas e danos;
11.1.8 A muita, aplicada após regular processo administrativo, será descontada cia garantia 
apresentada peia CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu vaior exceder ao da 
garantia, além da perda desta, à CONTRATADA responderá peia sua diferença, que será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos peia administração ou, ainda, se for o caso, cobrada 
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devida à CONTRATADA o valor de qualquer muita porventura 
imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstes nos itens acima são independentes e n tre ^ rp o líe n tío  ser

0 0 0
■y rr  
n  n

7



íH'«;í;é ¥ Í W À  í^ 'k Ú ÍS I5 i> tM fítse i  («A W ití-tÃ iíííA a c o ^P iiiii. CM«Í: $c.t''̂ &*9:VÍr-n -Hf!

11.1.10 Nos casos de mad implemento ou ínexecuçao total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do 
d ire ito  de contratar com a Administração, atém de multa de 10% (dez por cento) do vaior do 
contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e 
as justificativas apresentadas peia CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado 
impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito peio Município, a 
CONTRATADA ficara isenta das pena! ida des mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA
12.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 
Oficia! da Entidade.

CLÁUSULA DÉCtMATEftCÊIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.-1 Fica eleito o Foro de t ut< Eduardo Magalhães para d irim ir dúvidas ou questões oriundas do 
presente contrato.
13.2 E assim por estarem justas é contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
dê igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, 
o subscrevem.

Luís Eduardo Magaíhães/BA, 18 de Outubro de 2019.

„ , " '7

021 EL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Mumçipal o

TEOR LO JERpNIMO P. DA SILVA fi/IOTTA 
í j  Procurador Cera) do Município

MANÜPA COMÉRCIO DE E^{PAMENrrpS'É FERRAMENTAS ÊIRELI
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