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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Seabra

• •„*/

-Kl#'
% ^

CNPJ. 13.922.604/0001-37 - Praça Benjamin Constant. 18 - Seabra-RA. 4C900-000v.

Cmitnifo nn 0293-2021
DISPENSA INLXICanilDADR 02QID-2U21

COM RATO DE PRF.STAÇÃO DE SKRVK, O

O MUNICÍPIO DE SEABRA, Eslooo da Bahia pessoa juf ídica de direito púbíiLO. com seJe a Praca Benjamin Constam 18. mscntc
:íD CNPJ sob o rf 13 92? 604'0001-37 neste ato rcoresentaco pelo(a) seuíua * PreW.to, o(a) Sr /a) FABIO MIRANDA DE
OLIVEIRA , brasileiro, casado, inscrto ao CPF scb c n° 044 851.735 -53 e cédula de identidade n'* 09005109-27, residente e
tiomicTado no(a) Rua Adelina Domínças de Jesus, N3 445, Lago Suí Seabra-BA, CEP 46900-090. doravarte denominado
CONTRATANTE, e a empresa TOPA2IO VEÍCULOS LTDA, insciito(a) no CNPJ sob n« 13.398.201,0001-30, IE 022834344.
Iccaiizadoia) no(a) Av Presicente Dutra, Brasilia, Fera de Santana-BA, 44088455representaco(a) pelo(aj Sr.í a.) ERVINO BINOW
JUNIOR. CPF. 514913975C0, RG 495195570. residente e domiciliado(a) , aqui denominado CONTRATADO, com base nas
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Let 8.883/94. resolvem cetcbrer o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante cláusulas e conaições seguintes-

O Fundamentação Legal:

Dispersa ce Licitação, destinado ao atendimento das finalidades precipuas da administração nos termos co incise 11 do art. 24 da
cei 8.866-'93.

! - CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO.

O presente contrato tem como objetivo a contratação de empresa especializada para a prestação dos scviços do Revisão cor
reposição de peças genuínas, tio veiculo Coroia XE! A/T 2 0 FF de placa pol e ai PLS 5^82 do interesse Do Gabinete. oeste
Mun;c;p o

II - CLÁUSULA SEGUNDA- VINCULAÇÀD E DOTAÇÀO ORÇAMENTARIA.

As despesas para pagamento deste Contrato correrão por conta dos recirsos na Unidade Orçamentaria

Unidade orçamentária 1: 02 02 •GABINETE DO PREFEITO
2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO
PREFEITOProjeto atividade 1:

Classificação económica 3390 39.0C.OO •Outros Serviços de ífirswns-rVssoa Jun t.vu
1:o 0 - Recursos LivrosFonte de Recurso 1:
Unidade orçamentária 2: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

2305 • MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOSI- ADMiMSlKA] IVOS OO GABINETE DO
PREFEITOProjeto atividade 2:

Classificação económica 3390 90 00.00 - MntOM.il de Consumi»
2:

0 - Recuí sos LivresFonte de Recurso 2:

III - CL AUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A contratante pagara;;n contratado o valor de RS 1.436,14 (Hum mJ •? quótrccentes ' u tco.o L ^uato^C cefitavos;
Sondo pago o valor de RS 432.20 para a prestação do* STOVEI* o K$ i 003.94 p.ra o Mia;f *'.ál Jt.Lr.ado Creditando v.a.

§ V - O preço ofertado na proposta do Contratado jà estão tudo* os custas e das r̂.iis Vcs, seguros impostus
e taxas de qualquer ratureza e ouPas quaisquer que, direta cu ir.direlamenie, -'• •{ «iqu-r ru. ? !-op,oar no *v \ amp’erento
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deste instrumento.
§ L' - as despesas cecorrcntcs dc locomoção hoòpeiJagem e alimentação correrão por rente da coríminrte.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO.

O prazo de reafizaçao do serviço é de 11 oe Agosto até 3 : do Agosto de 232 «

dJaLteaSS?omraTanteSta^ ^** 0m^0 "**me so,:c^ao 30r t5cr"° do

>

V -CLAUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES OA CONTRATADA

O Contratado obpga-se a

. f1 ^e^arjr a Afi^tn^iraydo de danos decorrente dc paralisação ao serviço contratado excelo quando isso occTer porex'qenca oo contratante ou amsa no’ caso fortuito cu força mor. circunstâncias devrismente comunicadas ao contratante noarazo dc* 48 tquamnta e o,to) horas, apos a sua ocorrência.
b,i Cumprir o objeto deste contrato no período estipulado, e nao ulhzá-lo cono meio de cródto oara pagamentos de duplicatas,

consorcies, cmp'esiimcs ou divdas de outra natureza.

Vt -CLÁUSULA SEXTA - OBR1GAÇOES DA CONTRATANTE.
Alem das obngacões ja prestas no presente contrato, o Contratante obriga-se a-

a\ Publicar o resumo oo Contrato e os Aditamentos que houverem, até o quinto dia uai do rnés seguinte ao da sua assinatura
contanto cue isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a cortar da referida assinatura, conforme art. 61. § 1o da Lei 8.666,93 com as
a-terações ca Lei 8.883/94.

0) Fiscalizar o se îço, oete-mmar as providências que lhe parecem cabíveis e anotar os fatos cu observações cujo registro se
faça necessary

o

Vtl -CLÁUSULA SÉTIMA -DA FORfM DE EXECUÇÃO.
O regime de execução do presente contrato é por preço global, atendendo os procedimentos do ar:. 73. nciso 1, das Leis 3.666/93
CDM r.r- alterações da lei 8.S33/94.

§ 1° * G Contratante poderá suprimir as tarefas previstas nos serviços contratados sem que o Contratado tenha direito ar>

pagsmertc de indemzação. CL seja a que titulo for, se houver necessidade de ampi-açáo dos scviçcs ou substitu.çâo. os custos
sera levantado com base nos preços unitários do orçamento ou. caso nele naja, o Contratado Iara a composição dele em comum
acoroo ccm o Tscal e um técnico do Contratante.

§ 2:•Dependerá de prévia autorização do Contratante por escrito, na hipótese dc querer o Contmtado:rans*err o terceiros total
OJ parcial o presente oont'ato.

VIII - CLÁUSULA OITAVA -DAS PENALIDADES.

O ctescumprirrento, parcial ou total, de qualquer cias cláusulas contdas no presente contrato su. eitaro <u.* contratado as sanções
previstas na Lei 8.066/93. garantida a prévin c ampla defesa em processo aommistf ative.

§ 1' • A infixçcuçào parcial OLJ total do Contrato ensejará a suspensão ou o imposição da declaração do indignidade paru l:citar e
coctraíar com o Mun cipic de Seabra - BA, e muita de acordo com a gravidade da iniuyáo

?,T - A multa será graduada de acordo corn a gravidade da infração,nos seguintes hn.tis maxims
u'sVt ( três por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela du fornecimento não realT.ieri

5 3o . A Administração se reserva ao direito de descontai rtn pagamento devido an contratado o valor de qualquer mjltn

•)orvoníum mposta em virtude dc dcscumprimenlo das condições estipuladas nr> cnntrHtr
As multar, previstas nesta cláusula náo tem caráter compensatório e o seu tvugamenlo nap eximira o Comratauo ua

pspnnsnM.ctoan drt perrtar» o rimos de correntes das infrações cumetidj:?

n
§ 4

IX - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO.

\ inexcci.çõo total ou parcial do Contrato enseja ,isua rescisão, observadas pura tanto. as mspos.còes da Seção V Cantata í;i
jas Leis 8 666/93 com as alterações da Lei 8.883/94.

§ Único - No caso de rescisão deste contrato, o contratado receberá .JJL-OO. o pavimento rclat vo ,v;> ntptn ferncr -dr. ao
Sommíônto

X - CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL.
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i As imponências cicv.das pelo Contratado serão cobradas através de processo ne execução, constituindo est» Contrato ‘i-jt.executive extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção nu compensação de credito?

XI - CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Foro.

sempre que possível

pastes elegem c Foro da cidade de Seabra - BA, que orevalôcerã sob = e qualquer ouro, por ‘riais pnvilegiaoo que seja, para
dtr mi'quaisquer duvidas oriundas do presente Cont-ato E, per estarem ass-m justos e? conlralados. firmam o presente cor trato
em D3 (três * vias ric igual teor o forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Seaoia-BA. 11 de Acosto de 2C21

s&sísssaa?
/ *~ABIO MIRANOAftÍE OLIVEIRA J

Contratante
c TOPÁZIO VEíCULOS I.TDA

CONTRARAAO

O Pl/BUCAÇAO
PARECER JURÍDICO

Nos termos cio an. 26 e parágrafo único
art. 01 cia Lei Federai nu 8.666- 93 a
Prefeitura Municipal de Seabra-BA
publica o presente instrumento cm local
apropriado para que seja dado o fiel
cimiprimenu» para produção dos seus
efeitos de direito.

Fm analise ao presente contrato
constatei que o mesmo se encontra em
plena conformidade com os ditames
estabelecido^ pela lei 8666/ 93

n ;/ 2021Lm:
cr

t'U Assessor Jurídico
OAB , Ivan Sá Teles ( 'oneeipào

Seere - ano Manieipu 1 de Administração

r>


