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TERMO DE CONTRATO ADMiNíSTRATIVG NA 230/2018 
PREG&Õ PRESENCIAL N® 056/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 143/2018,

Cómprombeo cale brado entre d MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito 
público, com sede a Av. Barreiras, m  825, Centro, na- cidade de Luís Eduardo Magaihles/SA, inscrito no 
CNP3 sob na 04,214.419/0001-05, neste ate representado por seu Prefeito, Sr, OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, 
brasileiro,casado, portador da Carteira dê Identidade RG na 1167394$26 SSP/&A, inscrito nó CPF/Mf sob rrt 
$02,801.809-00; residente e dòrniciliáíto nesta cidade, e a.SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
neste ata representada por seu Secretária, o Sr, MARCIANO ANTONIO pAULEtTl, brasileiro, empresário, 
casado, residente ê domiciliado nesta cidade, doravante denominados CONTRATANTE, ambos assistidos 
juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERÔN1M0  PÊN.N.G DA SILVA MOITA, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na QAR/BA sob o ns 44.338, residente e doimciisado nesta cidade, e a 
empresa CGMAFLEX COMERCIO DÊ MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n« 
634134.231/0001-80,, estabelecida ã Avenida Benedita Síiverra, Centro, N” 94, nó cidade de Barre iras/BA, 
neste aio representa d a por JUBER ROSA 0 Â SILVA JUNIOR, S ó cí o f P r opr ie tá r i o, portador da Carteira de 
Identidade R6  fi- 0S,671.198-07, inscrito no CPF sob nP 588.959.229-72, residente e domiciliado na cidade 
de Barreiras-0A, doravante denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 081ETO

1,1 Constituí: objeto da presente licitação/através de Pregão Presencial, a aquisição de Roça de iras, 
Motoserras, Sopra dor es de folhas, Peças pára manutenções gerais e Materiais de 8o r racharia, a ftm de 
atender as necessidades dá Secretaria Municipal de infraestrutura de Luís Eduardo Magafhaes/BA,

CLAUSULA SEGUNDA' DO PREÇO
2.1 Ö valor total para o presente ajuste ó de ft$ 45,899,60 (Quarenta e Cinco MU a Oitocentos e Noventa e 
Nove Reais e Sessenta Centavos), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado 
pela CONTRATADA no Pregão Presencia 1 nâ 056/20IS, entendido este como preço justo e suficiente para 
execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

......  . ; .. LOTE 02 _j \__ ■ _
ITENS ■ ■''■■■ .DEÇRIÇAp Marca UNID. QÚANT "■■■VLRiUNIT VALOR TOTAL

1 Lamina de 3 facas 300mm NAKA5HI UNID. 108 R> 75,50 RS 8.154,00
2 Cabeçote de corte 41-2 STHíLL UNID. 120 m  86,50 R$ 10.380,00

3
Vela de ignição com 19 mm 
de altura e 13 mm de largura.

< NGK UNID, 60 R$ 24,S1 RS 1.488,60

4 Fratogiratório 16 mm nylon, RAÍSMAN UNID, 120 R$ IB M R$ 2.364,00

$ fio de corte redondo 3,00 mm VÜNDER UNID. 3600 R$ 1,00 R$ 3,600,00

6
Uma ermada chata S 
polegadas, NKF UNID. 30 R$ 17,50 R$ 525,00
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7 Ôlep 2 T DT - 30 500 ml. PETRQNAS UNiD. 400 R$22,00 R$ 8300,00
8 Tubo de graxa SQg, VQNDEft UNÍ D. 80 R$ 21,30 m  1.70440

Cinta dupla para ombra. VONDER UNID, 12 R$ 107,00 R$ .1,28440
VALOR TOTAL : R$38.23940
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DECR1ÇAÒ -, MARCA UNID. : 'q u a n t VLRUNITd
VALOR
TOTAL

1
Rolos vulcanit 14 mm x 1,70 
mm.

RECICLOS
UNiD. 50

R$ 39,90 R$ 1495.40

2 Cola para remendo lata 690 g; RCOCIOS UNID, 100 R$2945 R$ 2495,00

3
Vaselina balde 3,6 litros para 
montagem de pneus VULCANO

UNI D. 40
R$4740 R$ 1416,00

4

Kit para remendar pneus 
radial, composto:furador e 
macarrão.

REClClOS
UNID, 10

R$ 69,40 R$ 694,00

VALOR TOTAL : R$ 7,600,00

2.2; No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do objeto, 
inclusive tributos e/otr impostos., encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão 
de lucro, frete, seguro, combustível, £Pr$, transporte dos equipa mentas, instalação, montagem e 
desmontagem, bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações 
postériores, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução 
completa do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderio ser reajustados observadas as disposições 

contidas na aiííveà ”çT dó inciso jl do a rt 65 da Lei Federai n.® 8466/93;

CLÁU$ULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros alocados na 

seguinte dotação orçamentária:

08SÃ0/UNIDADE: 02.1:0400- SECRETARIA MUNICIPAL DE INfRAE ST RUTURA 
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.057.2059 -  GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA D£ 1NFRAEST 

ELEMENTO DE DESPESA: 3,3.9.030.0040000000 -  MATERALDE CONSUMO 
4.4.9.03240.00000000 -  EQUIPEMNETO £ MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA QUARTA - DÓ PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolizaçãQ da Nota 

Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
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4.2 A m m  Fiscal devem $er do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação-e deverá 
vir acompanhada dás Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando a objeto devidamente executado e toda a 
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da abertura 
do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato.
4.4, O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferência bancária, apôs a entrega do 
bem, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, após s apresentação dafs) notais) ílsçal(is)/fatura(s} ccmíerida(s) e aprova;da(sj peio setor 
de liquidação do Município,.

4.5, A nota fiscal/faíura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida â CONTRATADA para as 
necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir dá data de sua re apresentação 
para efeito de pagamento,

4.6, A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de. pretexto 
para que a CONTRATADA Suspenda o fomecimento/prestação de serviço do objeto deste contrato,

CLÁUSULA QUINTA -  D0 S B T 0 R
5,1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário. Municipal de infra estrutura, S r Marciano 
Ântontp Paulettí, á quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme 
dispõe o artigo 67 da Lei Federal n,-- 3.666/93.
5,2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Responsável 
indicado pelo secretário, que verificará a sus perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações 
contratadas-

CLÁUSULA SEXTA - DO PRA20 DE EXECUÇÃO
6.1 Os serviços, objeto deste Contrato, deverão sèr iniciados no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do 
recebimento da Ordem de Ebtrêga/Serviça emitida pelo CONTRATANTE, tudo em conformidade com as 
disposições do edital, do proposta vencedora da licitação e das cláusulas deste instrumento, A critério do 
Gestor do Contrato, o prazo de início poderá ser adiado
6.2 O presente Contrato tem vigência da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2018, podendo 
ser prorrogado, á critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislação 
pertinente.

CLAUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7 ,1 0  objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edita! de Licitação, na Proposta ddHiçeçqye 

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 conformidade dos serviços com a 

especificação;
7.1.2 definitiva mente, após verificação da qualidade do serviço e consequente aceitaçoj

* 1
J l  ;
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CLÁUSULA GiTAVA - DA GARANTIA DO OBJETO

B .l 0 objeto do presente contrato não possuí garantia quanto a vícios ocuítosou defeitos da coisa, ficando 
a CONTRATADA isenta de tal

CLAUSULA NONA * DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
9. L  DA CONTRATANTE

9.1.. 1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço, os 
prazos e as çondiçoes estipuladas neste Editai.
91.2. fiscalizar e acompanhar a execução do Objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 
impostos, empregados e demais despesas necessárias' ao bom andamento dos serviços;
91-3, Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual 
díligenciando rios çasos que. exigem providências corretivas;

9.1,4, Rejeitar, no todo oú ém parte, por intermédio da fiscalização, d fornecí me nto/prestaçã o de serviço 
de objeto que estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos 
que julgár insuficientes ou inadequados;
9.1,5* Aplicar a Adjudicatáría as sanções regulamentares è contratuais depois de constatadas as 
irregularidades, garantido o contraditório e ampia defesa;
9.1.6. Fomecèr à contratada todas as informações, ésclamrimentos, documentos e demais condições 
necessárias: à execução do contrato,
9.1.7, Notificar $ Vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias,

9.2, DA CONTRATADA
9.2.1. Entregar OBJETO do contrato nú prazo determinado peia Secretaria Municipal de lufraestrutura, 

conforme as especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota 
fiscal juntamente com todas a$ regularidades fiscais em dias;
9.2.2. Disponibilizár ÔBJET05 e prestar SERVIÇOS do boa qualidade;
9.2.3. Efetuar o pagamento regular dos tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que
constituem seu OBJETO;
9.2.4, Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia & expressa 

anuência da CG NI R ANTE;
9.2.5. Indicar um representante legai com todos os poderes para representado perante a CONTRATANTE,

nsequ entes
CLAUSULA DÉCIMA - DA IN EXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexetuçáQ, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão,, com 

penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas nó Alt. 78 da Lei

Federal n§ 1666/93, sem a obrigação deindenizara CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a mama,
19,2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do A rt 78 da Lei Federal ns 8.666/93 não cabe a 

CONTRATADA direito a qualquer indenização. ^



Ê K IÍÍÂ

istfSílffmuíMi. ̂ uístçífm ujís s'óu«ífx> HteAt-M&Bt;ÊSTAÍXÍ DA ífc&HU 
ijs. %\un\

XG3 0  rn&elimpíemento das obrigações previstas na presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer dã$ 
situações descritas no Arf, 78, da Lei Federai 8,666/33, será comunicado pela parte prejudicada a outra, 
media ntc notificação por escrito.

104 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 
prejuízos, causadas á CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÊCIIVIA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES £ DAS MULTAS

11.1 Peia inéjíecuçào total ou pardal do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções;
11.1.1 Advertência:, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;

11.1.2 Penalidade de muita, recolhida no prazo dá 15 (quinze) dias corridas, uma véz comunicada a sanção 
ofíciaímente, aplicada nos seguintes casos e proporções:

11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descump ri mento de cláusula contratual ou 
norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do vaiar total do contrato;
11.1.2.2 Atraso injustificado no: início da execução do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula 
sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por 
dia de atraso sobre o valor total do contrato, até o limito do 30 (trinta) dias, após os quais á muita aplicada 
será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente rescisão contratual;
114.23 Atraso na regularização de serviços rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de 
comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do serviço 
■questionada,: por dia de atraso.
11.13 Rescisão contratual;
1X4.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
114,5 Declaração de ínidoneidade 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 deeonrida o prazo da sanção aplicada com base no sub item 
anterior.
114.54 Rara aplicação dá penalidade dè inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será cie 10
(dez) dtas da abertura de vista;
114,6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado Sérã de 5 (c in ecA d i^ ^ ^  
ütéis a contar da intimação do ato; \
11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulatívarnente com as demais sanções, IT l^ n e r ã  
caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais pendas e 

danos;
114.8 A multa, aplicada apos regular processo administrativo, será descontada da garantia apresentada 
pela CONTRATADA, quando exigida, senda certo que, se o seu valor exceder ao da garantia, além da perda 
desta, a CONTRATADA respondera pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmeme 
devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenhajido. exigida a

■' í : r
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garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à 
CDNTRATAGA 0  valor de qualquer multa porventura imposta,
■11-19 As muitas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cunmlativamenre, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por cento) do valor da 
integral Idade da avença,

X1X 10 Nos casos de inadímplemento ou («execução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão tem porá ria dó direito 
de contratar com a Administraçfe, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
independente dó rescisão u n date ra i e d ema is sanções previstas em lei,
T i l i l  Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da 
faltá, os prejuízos d eia advindos para a Administração Pública, a reincidência : na prática do ato e as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se õ motivo ocorrer por comprovado 
impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas,

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DÁ PUBLICAÇÃO
12.1 A súmula dó presente contrato será publicada nq Diário Oficial da Entidade no prazo legal,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA * DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalhães para dirimir duvidas ou questões oriundas do presente 
contrato,
13.2 £ assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após Ida, o 
subscrevem.

/

Contratada

TESTE MU F

Tiago Alverde Almeida 
CP F: 052.924.88Sr 93

Waíisson dos Santos 
CPF: 052.703,R7ST)Í>
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