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âaNTRATO DE PRESTAçAO DE SERWçOS No 068/2022P5-PMSS.
Ref..' DISPEIVSA DE L\C|TAçAO No 0142022PMSSD|

INSTRUMENTO CONTRATUAL

QUE

CELEBRAM EA'7RE S' O MUNICÍPIO DE SOIITO
SOARES EÁ SRA. R,AFAELA COSIA SAA'7OS.

I-

CONTRATANIES: O MUNTCíq\O DE SOIJTO SOÁRES, Pessoa Jurídica de Direito Público
lnterno, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscito no CNPJ/\4F sob o n.o
13.922.554/0001-98, doravante denominado ââNTRATANTE e a Sf. RÂFAELA COSrÁ SÁ,V7oS,
residente e domicitiada na Rua G - Cidade universitária, 126, casa, Conj. Cidade Universitáia,
Itaberaba/B a, CEP : 46. 88G000.
REPRESENIANIES: RepresenÍa o CONTRATANTE o Prefeito Municipat, Sr. ANDRÉ LUIZ
ll 9AMPAIO CARDOSO, brasileiro, portador do RG n.' 746013930/SSP-BA SSP/BA e CPF n.'
916.397.19ç04, residente e domiciliado na Rua Glôria sampaio, M 47, Centro, nesta Cidade.
presente Contrato é celebrado em deconência do
processo Administrativo no 0542022, que faz pade integrante e complementar deste Contrato, como
se nele esÍrvess e contido.

til - DA AUTORTZAÇÁO DA D,SPENSÁ: O

tV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei 8.666fr3, e demais nomas legais pe'Íinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1 Objeto deste contrato é a prestação de servços referente a transpo e de veículos retidos de
SouÍo Soares á lrecê, por meio dé caminhão guincho, no valor global de R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais), conforme inÍeresse da Secretaia Municipal de Transpofte, deste Município.
CLÁUSULA SEG'INDA

-

DA OBRIGAçÁO DÁS PÁRTES

2.1 Atém das obrigações resuttantes da observância da Lei 8.666R3' são
obrigações da CONTRATADA:

t

prestar os serylÇos objeto deste contrato, obseNado as normas e exigências constantes na
Dispensa de Licitação no 054f2022PMSSDI a ele vinculado;
ll óomunicar imectiatamente e por escito a Administração Municipal, através da Fiscalização,
qualquer anormalidade veificada, inclusive de ordem funcional, para que seiam adotadas as
providências de regularizaçáo necessánas;
presente
Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos serviços, obieto do
contrato.
lv Manter todas as condições de habititação exigidas na dispensa de licitação:

't
2.2

-

Além das obigações resultantes da obseruância da Lei 8.66Ü93, são obigações

da

CONTRATANTE

t Cumpir todos os compromissos fnance,rios ass umidos com a CONTRATADA;
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Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as inegulaidades observadas no
cumprimento de ste Contrato Itl Notificar a CONTRATADA por escito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade:
lV Aplicar as sanções administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.

It

CLAUSULA TERCEIRA. FORMA DE EXECUçÃO DOS SERYIÇOS

A

contratada prestará os serurços definido pela contratante nos /ocars, compreendendo no
Processo de Dispensa de Licitação no 0542,022PM55D1, vinculado a este contrato.

3,1

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E COND'çOES DE PAGAMENTO

4.1. Os valores globais dos seryiços ora contratados são de R$ 1 .600,00 (um mil e seiscenÍos reals),
sendo o vator, relativo aos itens consÍanÍes da proposta do licitante, conforme orçamento em anexo.

1.2. No valor pactuado esÍáo

,,:nclusos

Íodos os tibutos e, ou encatgos sociais, resultantes da

operação adjudicatóia concluída, inclusive despesas com fretes e otttros.

1.3. O pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias, a contar da efetiva atestação dos setores
competentes sobre a execução dos servços a cada mês vencido, mediante apresentação da
respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obigatoiamente
com o mesmo número de insciçáo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho:
4,5 - Em caso de devotução da Nota Fiscal/Fatura para coÍreção, o prazo para pagamento passará a
fluir após a sua reapresentação.

4.ô. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia
com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Ceftidões
Negativas de Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para com o FGIS e
Ceiidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
5 - DO PREçO E DO REAJUSTE:

5.1

- Os preços deverão ser expressos em reais, ftxos e ineaiustáveis.

Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocoffa o desequilíbio econômico
5,2
financeiro do Contrato, conforme dlçosto no Ai. 65, alínea "d" da Lei 8.666R3-

-

CLÁUSULA SEXTA. DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 30/0/112022, podendo ser pronogado mediante acordo entre as
paftes e nos fermos da Lei 8.666t93, obseruando o quanto estabelecido no aft. 24, ll, da Lei no
8.666n3.
CLÁUSULA SÉTIMA- RECURSO ORÇAMENTARIO:
7.1.

As despesas deconentes da execução do objeto do

presente contrato conerão

a cargo

da
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seguinte dotação orçamentária:

Secretaia Municipal de Transporte.
Projeto/ Atividade: 2154 -Desen. e Manutenção das Ações da Sec. Municipal de Transpode
Etemento de Despesa: 3390.36 - Outros Servços de Terceiros - Pessoa Fístba.
Fonte: 00

l)nidade Orçamentáia: 02.09.01

8.

-

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento)
sobre o valor inadimplido, a títuto de mutta de mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do
objeto deste pregão, até o limite de 109/o (dez por cento) do valor empenhado.

8.,

-

8.2. Em caso de inexecuçáo totat ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer
das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às sêguinÍes penalidades nos termos do aft. 87
da Lei n. 8.666/93:
I - advertência;

ll - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
/// - suspensã o temporáia de pafticipar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não supeior a 2 (dois) anos e,
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração P(tblica.
8.3. euem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação fatsa exigida para o cettame, enseiar o retardamento da
execuçáo de seu objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União, Estados, Distito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem preiuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legaispenalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente
aplicando-se o Princípio da Proporcionatidade, em razáo de circunstâncias fundamentados em fatos
reais e comprovados, desde que formuladas por escito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

8.4.

As

- Ás multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adiudicatáias em conta
conente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
8.S

(cinco) a contai da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada iudicialmente.
A.6 - Ás multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido
peta
ou na impossibilidade de ser feito o desconto, rccolhida pela adiudicatáia em
'conta Administração
conente óm agência bancáia devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
(cinco) dias a contar da notiticação, ou quando for o caso, cobrado iudicialmente'

CLÁUSULA NONA. DÁ RESC'SÁO CONTRATI'AL
g.1 - A rescisão contratuat poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração' nos
casos enumerados nos lnclsos l, Xtt e XVll do ad.78 da Lei Federal no 8.666R3;
CLAITSULA DÉCIMA. DA PUBLICAçAO
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