
欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 
● 

● 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
14.242.200/000145 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
14.242.200/0001-65 

ESTADO DA BAHIA 

CONTRATO No 10612018 CONTRATO N° 106/2018 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO9OES E A EMPRESA 
RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS 
LTDA 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POÇÕES E A EMPRESA 
RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS 
LTDA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES(BA), estabelecida 白  Pra9a da Bandeira, 02 - 
CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.o Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa RODALEVE COMERCIAL 
DE MOTOS LTDA, pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。  13.456.165/0001-14 com 
endere9o na Av. Presidente Outra, no 2879, CEP 45.051-030, Bairro Departamento, Vit6ria da 

a 	Conauista ・  Ba, aciui denominada CONTRATADA! com base nas disoosic6es da Lei Federal 
b・bbb ae ri ae junno ae iwi e aneraaa peia Lei U・ aaJI94, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Fornecimento/Presta9白o de Servi9os, mediante as clusulas e condi96es 
seguintes: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES(BA), estabelecida Praga da Bandeira, 02 - 
CENTRO - Pogões - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Ara Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa RODALEVE COMERCIAL 
DE MOTOS LTDA, pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n° 13.456.165/0001-14 com 
endereço na Av. Presidente Dutra, n° 2879, CEP 45.051-030, Bairro Departamento, Vit6ria da 

• 
Conquista - Ba, aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços, mediante as cldusulas e condições 
seguintes: 

I・  CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO I - CLAUSULA PRIMEIF1A - DO OBJETO 

. • 

1.1 ・  Constitui objeto deste contrato a aquisi9含o de 01 (um) veiculo tipo MOTOCICLETA 
0km, HONDA CG, FAN, 125i CILINDRADA, TRANSMISSO 5 VELOCIDADES. 
SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SISTEMA DE ALIMENTACAO INJECAO 
ELETRONICA, COMBUSTlVEL; GASOLINA, IGNIいO ELETRONICA, FREIO 
DIANTEIRO E TRASEIRO A TAMBOR, MOTOR; 4T, ARREFECIMENTO A AR. 
TANQUE: 14,6L, DISTANCIA MINIMA DO SOLO: 164 MM, COMPRIMENTO X 
LARGURA X ALTURA: 180 X 37 X 1070 MM, ANO/MODELO: 2017/2018, para 
atendimento as necessidades e demanda da Secretaria Municipal de Finan9as 
deste municipio. 

1.1 - Constitui objeto deste contrato a aquisição de 01 (um) veiculo tipo MOTOCICLETA 
Okm, HONDA CG, FAN, 125i CILINDRADA, TRANSMISSAO 5 VELOCIDADES, 
SISTEMA DE PARTIDA ELÈTRICA, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO 
ELETRÔNICA, COMBUSTIVEL; GASOLINA, IGNIÇÃO ELETRONICA, FREI() 
DIANTEIRO E TRASEIRO A TAMBOR, MOTOR; 4T, ARREFECIMENTO A AR, 
TANQUE: 14,6L, DISTANCIA MINIMA DO SOLO: 164 MM, COMPRIMENTO X 
LARGURA X ALTURA: 180 X 37 X 1070 MM, ANO/MODELO: 2017/2018, para 
atendimento as necessidades e demanda da Secretaria Municipal de Finangas 
deste municipio. 

1.2 - A contrata"o dos servi9os submete-se a Lei n。 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera96es ou substitui6es 
1 .3 - A presente contrata9白o est自  vinculada na Modalidade de Dispensa de Licita"o n。  
029/2018, com base no, art. 24, inciso II, da lei 8.666/93; 

	

1.4 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, 
acrscimos ou supress6es na aquisi9ao dos materiais objeto da presente licita9昏o, de at 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  
8.666/93 com as altera96es da Lei n。  8.883/94. 

1.2 - A contratação dos serviços submete-se A Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores alterações ou substituições. 
1.3 - A presente contratação está vinculada na Modalidade de Dispensa de Licitação n° 
029/2018, com base no, art. 24, inciso II, da lei 8.666/93; 

	

1.4 	- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, 
acréscimos ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de ate 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 
8.666/93 com as alterações da Lei n° 8.883/94. 

II - CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO OR9AMENTARIA E PRAZO 
2.1 - As despesas dos servios acima sero cobertos por recursos financeiros oriundos 
Dota9白o Or9ament白ria: 

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÂO ORÇAMENTARIA E PRAZO 
2.1 - As despesas dos serviços acima serão cobertos por recursos financeiros oriundos: 
Dotação Orçamentária: 
6RGI1/40: 03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 

ATIVIDADE / PROJETO: 04.123.004.2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E 
ENCARGOS - 

ELEMENTO 	DE 44.90.52.00 - EQUIPAMENITO E MATERIAL PERMANENTE 

PPREPLITURA fl MUNICIPALooes 

kip PREFFITU4e. 

  

Praca da Bandeirk 02 CENTRO - Poc6es - Bahia - FONE/FAX (771 3431-5820 Prase da Bandeir 	CENTRO - Pord5es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PraCa da Bande ー  cENTRoー  Pocoes ~ Bahia - FONE,FAX (77) 3431、、  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
14.242.20010001-65 

ESTADO DA BAHIA 

    

 

DESPESA 

  

 

FONTE: 00一  RECURSOS ORDINARIOS 

 

    

2.2 - A vig白ncia deste contrato ser at白  19/05/2018, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual periodo a crit白rio da administra"o 

Ill ー  CLAUSULA TERCEIRA - PRE9O E CONDICOES DE PAGAMENTO E EXECU9AO 
3.1 - Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar a nota fiscal de 
execu"o do servi9o, Dispensa de Licita9白o n。  029./20187 
3.2 ・  O valor total deste contrato 白  de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais.) 
3.2.1 - O pagamento atraves da apresenta9ao da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do 

servi9o, da seguinte forma 
3.3 ・  Quando houver erro de qualquer natureza na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emissao de Nota de Corre"o, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser自  considerado para efeito de qualquer 
reajuste ou atualiza"o do valor contratual 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser自  diariamente, ap6s a solicita9ao da Contratante 
atrav白s de seu 6 rg白o respons自vel: 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita"o, obedecer自  白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e 
as demais disposi6es constantes neste contrato 
3.6-Competir白  ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza"o da entrega do 
objeto e registrar todas as ocorrncias e as deficiencias verificadas em relat6rio, cuja c6pia 
ser encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre9白o das irregularidades 
apontadas 
3.7- A a9自o ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, nao eximir 白  
contratada de total responsabilidade na execu9ao do contrato. 
3.8 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j自  est白o inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento 

IV - CLAUSULA QUARTA ・  OBRIGA96ES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execu"o do Contrato, n昌o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
白  fiscaliza9'o ou acompanhamento pela Contratante; 

b) Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de rescis吾o administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, 
incidencias fiscais e contribui6es de qualquer natureza ou espcie, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenci白rios, sal白rios e quaisquer outros encargos necess良rios 自  perfeita 
execu弾o do objeto deste contrato; 

d) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas na 
legisla戸o pertinente; 

e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a Contratada, independentemente de solicita"o; 

f) Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a"es, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades 

PP1 lEITOa MUNICIPALOwes 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
14.242.200/0001-65 

ESTADO DA BAHIA 

decorrentes de aゆes judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 

g) Cumprir, fielmente, as obriga加es assumidas, de modo que os servi9os contratados se 
realizem com esmero e perfei9白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

h) A empresa contratada dever自  disponibilizar um tanque exclusivo para o armazenamento e 
abastecimento do combustivel da Contratante; 

i) A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9百o do contrato, todas as condi96es 
de habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9百o, conforme previsto no Art 55, inciso XII 
da Lei no8.666/93. 

Pargrafo O nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s): 
1. Prova de regularidade junto' Fazenda Municipal; 
2. Provado regularidade junto' Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni●o o 

Tributos Federais; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGA9OES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 

pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vigencia do contrato, a execu"o 

dos servi9os ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos aue houver, no Dirio Oficial do Municioio 

ate o UU1rJ iw LilA U I IL ao mes seguinte ao aa sua assinatura contanto que isto ocorra 
dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei no 8666/93 
com as altera96es da Lei n。  8.883/94; 

d) Pagar conforme estabelecido, as obriga加es financeiras decorrentes do presente Contrato, 
na integralidade dos seus termos; 

e) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu"o dos servios, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o 
mesmo; 

f) Fornecer, em tempo h白bil, 白  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e 
administrativos, necess白rios 自  execu9'o dos servi9os, bem como entregar livre e 
desimpedidas as 自  reas onde sero realizados os servi9os, objeto deste contrato 

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1 - A CONTRATADA podero ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
6.2 ・  A inexecu"o total ou parcial injustificada, a execu"o deficiente, irregular ou inadequada 
dos produtos ou servi9os objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e 
condi96es estipulados, implicar na aplica"o das penalidades contidas na Legisla9白o em 
vigor. 
6.3 - Al6m das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada 
ficar sujeito 白  s san96es, a seguir relacionadas 

l)Advertencia; 
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu"o total; 
III) Rescis白o unilateral do contrato, na hiptese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

prejuizo do pagamento das respectivas multas; 
IV) Pela rescisao do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% 

(dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuzo do pagamento de 
outras multas que j白  tenham sido aplicadas e dft responder por perdas e danos que a 

g)  

h)  

り  
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rescis白o ocasionar a Contratante; 
V) Suspens白o temporria do direito de participar em licita"o e impedimento de 

contratar com a Contratante por prazo de at白  02 (dois) anos 

6.4 ・  As multas sero descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas 
diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de sua comunica9白o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
6.5 - Para a aplica9ao das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta"o de defesa prvia, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados a partir da 
notifica"o 
6.6 ・  As penalidades previstas neste contrato s白o independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis 
6.7 - Pelo inadimplemento das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa 
a CONTRATADA, caso n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, atualizado monetariamente. 
6.8 ・  Pelo descumprimento das obriga96es mencionadas na clusula segunda, fica a 
contratada sujeito 白  multa diria de 0,1 % (um d6cimo por cento) do valor da contrata"o, 
contados a partir do primeiro dia subsequente a notifica9白o de infra"o contratual at白  o 30 
(trig白simo) dia do inadimplemento 

6.8.1 - Ultrapassado este limite, incidir multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atualizado monetariamente. 
6.9 ・  Caso a contratada n白o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar 
sujeito a multa de at6 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata9ao. 

VII ・  CLAUSULA S'TIMA - DA RESCISAO E INEXECUCAO 
7.1 - O presente contrato poder ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei n。  
8.666/93 
7.2 - O descumprimento de qualquer clusula deste contrato, bem como de quaisquer 
disposi"es legais que a ele se apliquem, importar自  na sua imediata rescis白o, sem prejuizo de 
repara"o, pela parte faltosa, dos danos advindos desta rescis白o 
7・3 - A inexecu9ao total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ白ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, prevista no art. 77 e seguinte da Lei n 
8.666/93 e suas altera96es 
Pargrafo O nico - Nas hip6teses de rescis白o com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei n。  
8.666/93, nao cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9自o 

VIII - CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES TRABALHISTAS 
O presente contrato n白o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9白o trabalhista, 
direta ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a 
CONTRATANTE a salvo de qualquer litigio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas 
e previdenci自rias referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste 

IX - CLAUSULA NONA ・  COBRAN9A JUDICIAL 
As import合ncias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel 

X - CLUSULA D'CIMA - DO FOPfl 
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10.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com ren自ncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja 
10.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados. 

Po96es BA, 19 de mar9o de 2018. 

R DALEVE COMERCIAL DE MOTOS LTDA 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

t P1 PIITURA fl MUNICIPAL?Ooes 
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