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ESTADO DA BAHIA

Fundo Municipal de Saude de Seabra
C ontrato n* 0332-2021

D1SPENSA/INEXIGIB1IDADE 0231 D-202 I
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

.

0 MUNICÍPIO DE Seabra Estada da Bahia, pessoa jurídica de direito púbico, com ude è Praça Benjamin Constant, 18 intento
no CNPJ sob o n° 11.235.051/0001 19. neste ato representado pelo( a) seu(ua) Secretaria de Saúde, o(a) Sr.(a) MAIA RA
MIRANDA OLIVEIRA brastorota ) , casado . inscrito no CPF sob o n* 035 807 025 50 e cédula de identidade n* 11914394 10
doravante denonsnado CONTRATANTE, e a empresa PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEJS LTDA inscrito no CNPJ sob
n* 13.929.982/0001 -42 . IE 012996896. localizado no(a) Rodovia br 020, 209, Lojab km 01 Via TOca, Banwas-BA 47807 510
repreaantadoja) pelo Sr.(a ) JOSÉ CARLOS DOURADO 0 AZEVEDO JUNIOR CPF 50824864468 RG. 3802403. re«dente
e dorme ado Rua Canabrava 341 apto 101, Centro Unai Mnas Geras, aqui denommado CONTRATADO, com base nas
disposições da Ln Federal 8666 de 21 de junho de 1993 e alerada peia Lai 8 883/94. resoNem celebrar o presente Contato de
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Para a aqusçáo de componentes ou peças de ongem nacionM ou estrangeea. necessanos a manutenção de equip nenlDs
durante o portado de garantia técnica junto ao fornecedor ortgnal desse equipamentos quando tal condição de esdutnddadt for
indispensável para a vigência da garantia, conforme previsto no Ari 24, XVII da Le Federal 8 666/93.
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I - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

O presente contrato tem como objetivo a contratação de emprese especializada, para realizar os serviços de Revisão dos com
reponçte de peças genuínas do veiculo MSU FGTR1 323 M6 MASTER FUR L, de placa RDA8H43 conforme orç nento em
anexo, lotado na secretana municiai de saúde, deste munclplo.
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H - CLÁUSULA SEGUNDA - VMCULAÇAO E OOTAÇAO OR Ç AMENTARIA .
As despesas para pagamento deste Contrato conerte por conta dos recursos da Undade Oçamenttea

06 06 - FUNOO MUNICIPAL DE SAUOE
2033 - MANUTENÇÃO OOS SERVIÇOS TECMCOS DO FVMX) MUtNCIPAL DE SAUDE

-

Fonte de Recurso 1:
2 Saude 15%
0606 •FUNOO MUNICIPAL DE SAUOE
Unidade orçamentaria 2:
2033 MANUTENÇÁO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO FUNOO MUNICIPAL DE SAUOE
Projeto atMdade 2:
ClassIftcaçAo económica 2: 3390 30.00.00 • Material de Conaumo
2 - Saude 15
Fonte de Recurso 2:
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III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONOIÇÔES DE PAGAMENTO.

.

.

A contratante pagar ao contratado o valor de RS 1.174 80 (Hum ml e cento e setenta e quatro reaa e oitenta centavos)
Sendo pago o valor de RS 271,20 para a prestaçáo dos serviços e RS 903,60 pera oe matenas utttzados Creditando se na
Conta 106 059 7. Agénda 3382 0 do Banco BANCO DO BRASA
§ 1* O preço ofertado na proposto do ConbMado jâ estte ndusoc todos os custos e despesas decorrentes, se jroe, impostos
e taxas de quMquw natureza outras quanquer que. oeeta ou «testamento. impfcwem ou venh»n a impicar no lai cumprimento
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IV - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO.

^

-
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)

O prazo de reatzaçéo do serviço 6 de 8 de Outubro ate 31 de Outukro de 2021.
§ 1* * O prezo estabelecido nesta dausuta somente poderá ser prorrogado mediante sokataçáo por escrito
do Contratado
devtoamente ace-to peto Contratante
V - CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

-

O Confratado ofcnça se «
a) Ressaror a AdmrmlraçJo de danos decorrente de paraftsaçào do serviço contratado, exceto quando isso ocorrer por
eãgínoa do Contratar ou ande por can tortuáo ou força maor. orainstincias devidamenta comunicadas ao contratante no
prazo de 4« (quarenta e orlo) horas, após a sua oconénca.
b) Cumprir o objeto deeie contrato no período estexiado e nic uttzáto oomo maio de credito para pagamentos de
duplicatas consórcios, empresámos ou dividas de outra natureza
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VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGA ÇÕES DA CONTRATANTE.
Além das obrigações já previstas no preaente contrato o Contratante otnga-se a
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houverem, ato o qu ntn <fca úU do mèt seguote ao da sua assnatura
contanto que isto ocorra dentro de 20 ( vinte) < as a contar da refenda assinatura contorne art 61. f 1* da Lei 8 66633 com as
alterações da Lei 6 883/94.
b) FttcMaar o serviço detsrrrener as providánaas que lie parecem cabíveis e anotar oe fatoe ou observações cujo registro se
taça necessário
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VW - CLÁUSULA StTMA - DA FORMA OC EXECUÇÃO.

. .

.

O regsne de execução do presents contrato S por preço gtobaL atendendo oe procedimentos do art 73 inciso I das Leis 8.66633
com as alterações da la 8 883.34
§ 1* •O Contratante poderá supram as tareias prevotas nos serviços contratados sem que o Contratado tenha direrto ao
pagamento de mdarazaçáo ou saia a que ttiio for. se houver necessidade de ampáeçáo doe serviços ou substituição os custos
sera levantado com base nos preços umtáno do orçamento ou caeo neto tufa o Contratado <ará a composição dele em comum
acordo com o fiscal e um técnico do Contratante
§ 2* •Dependerá de prévia autorização do Contratante por escnto na heólase de querer o Contratado transtara a terceiros total
ou parcial o presente contrato
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VII CLAUSULA OITAVA DAS PENALIDADES

O descumpnmento. perdei ou lotai, de qualquer das dausuias contidas no presente contrato Meltara ao contratado ás sanções
previstas na Lai 8666/93 garanMa a previa e ampla defesa em processo admmlitrabvo
§ i* - A nexecuçáo parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a impoaiçio da dedaraçáo de indigrvdade para lotar
e contratar com o Município de Seabra BA, e multa de acordo oom a gravidade da nlraçéo.
§ T A muita será graduada de acordo oom a gravidada da infração, nos seguintes Hmria máximos
I 3% (trás por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do torneamento nèo realizado
§ 3* A Admnstraçáo se reserve eo direito de desconter do pagamento devido eo contratado o vdor de qualquer mula
porventura mposta em virtude do deecumpnmento das condições estipuladas no contrato.
§ 4* • As mjtas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento nío eximirá o Contratado da
responsabidade da pardas e danos decorrentes das infrações cometidas
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IX - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

.

A nexecuçáo total ou parcul do Contrato enseja s sua resosào, observadas, para tanto, ás daponçóes ds Seção V Capitutoi
das Leis 8.666/93 com as alterações ds Lei 8 06334
§ Único - No caso de resdsáo deste contrato , o contratado recebera apenas, o pagamento rettovo ao objeto torneado ao
Contratante
,

X - CLÁUSULA DECIMA - COBRANÇA JUDICIAL.
Contrato, lituto
As mportânoas devidas peto Contratado serào cobradas através de processo de axeouçéo contttumdo
executivo extra |Uútaaí ressalvada a cobrança direta , mediants retenção ou compensação ds créditos , sempre que posstvel

.
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XI - CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORUM

As paries elegem o Forum da adade de Seabrs • BA , que prevalecer á sobre qualquer outro, por mas privilegiado que seja. paa
dmim qua íquer duvidas oriundas do presente Contrato. E , por estarem eeaim justos e contratados Ilrmam o presente contrato
em 03 ( trés ) vws de i jal teor e toma na presença, que subscrevem depois de kdo e achado contorne
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Seabra BA , 8 de Outubro de 2021
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ORIMAVW COMERCIO OE AlTTOMOVEtS LTOA

JVEIRA

Contratante

Contratado

PUBLICAÇÃ O

PARECER JURÍ DICO

Nos termos do art 26 e parágrafo ú nico
l»rt. 61 da Lei Federal n° 8.666/93 a

Hm aná lise ao presente contrato
constatei que o mesmo se encontra em
dlena conformidade com os ditames
tstabclccidos peta lei $666 '9J
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M lUimis Cotrim
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Prefeitura Municipal de Seabra BA
Hiblica o presente instrumento cm local
apropriado para que seja dado o fiel
cumprimento para produção dos seus
efeitos de direiu»
s.
r

Em:

Assessor jurídico
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Tvan Sá Teles Conceição
Secretário Municipul de Administração

