
PREFEMJRÁ MUNICIPAL 201 7.2020

DilrtsDEromllrc MUNICíPIO DE PALMAS DE TUONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AOMINISTRÂÇAO E FINA'!ÇAS
SETOR OE LICITAÇÓES E CONTRATOS

TRAAÀLHO E ÍRAN5PÁRÊIICIA

CONTRATO ADMINÍSTRATIVO NO 027120íg.DI/PMA
DtSPENSA No 027/20í 9-Dl/PÍtíA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DI NO 083/201g.DI/PMA

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM
ENIRE S/ O MUNICÍPIO DE PALMAS DE
MONTE ALTO - BA E A EMPRESA BAHIA
SINALIZAÇAO DE TRANSITO COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA.

O MUNICIPIO DE PALMAS DE irlONTE ALTO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público interno, por intermédio da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o n.o
13.982.590/000147, sito à Praça da Bandeira, n. 30, Centro, neste Município de Palmas de
Monte Alto, Estado da Bahia, CEP: 46.460-000, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ, brasileiro, casado, com
endereço residencial sito à Praça de Bonfim, no'16, Bonfim, - Município de Palmas de Monte
Alto, estado da Bahia, CEP: 46.460-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob no

117.756.885-34, doravante denominado simplesmente GONTRATANTE, e, do outro lado, a
empresa BAHIA SINALIZAÇAO DE TRANSITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.,
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ de no. 23.608.165/0001-46, com sede na
Avenida Pref. Jose Neves Teixeira, 3339, Bairro Brasilia, GUANAMBI, BAHIA, CEP: 46.430-
000, neste ato representado por JOÃO DE DEUS COTRIM, brasileiro, viuvo, portador do
CPF de no 552.602.508-00, RG de no00643531-92, residente e domiciliada na Praça
Tancredo Neves, 116 - Segundo Andar, CENTRO, GUANAMBI, BAHIA, CEP: 46.430-000,
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo de
Dispensa no 02712O19-DI|PMA, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei No

8.666, de 21106193, com aplicação das alterações posteriores e às seguintes mediante as
cláusulas e condiÇóes a seguir ajustadas:

í. oBJETO ,. "'
1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e fabricação de

placas de sinalizaçáo de transito do munícipio de palmas de monte alto.

1.1.1. O contratado deverá obedecer todas as normas legais pertinentes à execuçáo dos
serviços.

2. REGllfE DE ExEcUçÃo '+ -:'i:-:::

2.1. O regime de Execução do presente Contrato é por empreita a Preço Global, em
obediência ao PROCESSO DE DISPENSA No. 02712019-D|/PMA, que a este integra,
independentemente de transcriçáo, e à Lei Federal No 8.666 de 21106/í993, e suas
alteraçôes introduzidas pelã Lei Federal No 8.883/94.

3. ucÊNclA -=rr-*- -::
3. 1. O prazo do presente contrato será de 90 (noventa) dias, contados de sua assinatura,

podendo ser prorrogado, observadas as disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.

4. 'PREçO, qgNDlçÕES DEPAGATIENTO - .---=1'-= n

4.1. O valor do presente Contrato será de R$ 24.218,OO (vinte e quatro mil duzentos e
dezoito reais). Pago em parcela única até trinta dias após execução do serviço.

DE EXECUçÃO

5.í. A contratada ficará sujeita as seguintes condições:

a) Dar prioridade ao MUNIcÍPlo DE PALMAS DE MoNTE ALTo, para as
solicitaçóes dos serviços contratados;

MUNICiPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA - CNPJ: 13.892.590/000í.47
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b) A cumprir fielmente as datas solicitadas para a entrega dos serviços
contratados.

c) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições
estabelecidas, inclusive com a manutenção dentro de seu quadro de pessoal,
de técnicos devidamente qualificados e aptos a exercerem a proÍissáo
contábil.

6. DO PRÂZO : : " : :Ê!,.-. -,t.1
6. 'l . O prazo do presente contrato será a partir da assinatura até 04 de setembro de 2019,

podendo ser prorrogado observado às disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.

7. DOSTP.ÂGAilENTOS

7.1. Os pagamentos seráo efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, até o último
dia do mês de referência da prestação de serviços, observando:

a) Com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar, ainda, as certidóes
negativas de débitos, para com o INSS e FGTS;

b) Caso o dia de pagamentos coincida com sábados, domingos, feriados ou
pontos facultativos, o mesmo será efeluado no primeiro dia útil subsequente
sem qualquer incidência de correção monetária.

S. DO BE JUSTAMENTO DE PREçOS .=.rj.lr : -rtr:l
8.1. O presente contrato não será objeto de reajuste financeiros ou coneção monetária.
gi,'DliDOTAçÃo oRçAiltEt'lTÁRI§n::-,-,.-1::.;:;;1:-;:'.',: ,,,=.''::,.;':5:-:=ãE=ã..*='-
9.1. As despesas deconentes da execução dos serviços contratados correráo por conta

das dotações constantes no Quadro de Detalhamento da Despesal21lg -
QDD/2019, a saber:

SECRETARIA: 06.06.000 SECRETÁRIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS

AÇÃo/pRoGRAMA: ís.451.052.2123 MANUTENÇÃo Dos sERV|Ços DE oBRAS E
URBANISMO

ELEMENTO DA DESPESA: 3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa JurÍdica
FONTE DE RECURSO: 00

10. DIREITOS E OBR|GACÕES DÁs FARTÉSêOnrnÁrArrÉS : : :rr --..1-1

10.1. DACONTRATADA:

a) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as
obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execuçáo deste
Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade;

b) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa,
negligencia, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato,
diretamente, por seus propostos e/ou empregados, náo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizaçáo ou acompanhamento feito
pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;

c) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execuçáo do objeto
deste Contrato.

d) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisáo administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei no. 8.666/93;

e) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condiçóes de
habilitação e qualificação exigida na Licitação.
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10.2. DACONTRATANTE:
a) Pagar coníorme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras

decoÍrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

b) Pagar o combustível utilizado pela contratada em razáo das diligências
efetuadas para a execução do contrato, limitada à área do território municipal,
devendo ainda ser fiscalizado pela Administração acerca do controle de
quilomeÍagem.

c) Dar ciência à Contratada do recebimento de qualquer fato impeditivo a
execuçáo dos serviços contratados, no prazo máximo de 72 horas contados
da identificação dos mesmos.

d) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando
inexatas, ou que venham desacompanhadas dos documentos exígidos neste
contrato.

e) Prestar, verbalmente ou por escrito, à contratada, informações que visem
esclarecer dúvidas quanto a execução dos serviços.

0 A fiscalizaçáo do fornecimento será por equipe designada pela
CONTRATANTE.

g) Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso
não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações
que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a
CONTRATADA.

'1 1 .1. A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que oconer por paÍte da
CONTRATADA:

11.1.1. O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especifi caÇões ou prazos;

11 .1.2. A lentidáo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condiçôes
estipulados;

11.1.3. O atraso injustificado no inicio da entrega;

11.1.4. A paralização da entrega dos serviços, sem justa causa e prévia comunicaçáo à
CONTRATANTE;

11.1.5. A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessáo ou transferência, total ou parcial, bem
como a Íusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorizaÉo por escrito da
CONTRATANTE;

1 1 .1 .6. O desatendimento pela CONTRATADA das determinaçóes Íegulares da
Fiscalização dâ CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;

11.'1.7. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma
do paragrafo primeiro do artigo 67 da Lei numero 8666/93 de 21106193;

1 1 .1 .8. A decretação de falência, insolvência ou concordata da CoNTRATADA;

í1.í.9. No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar
necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos
produtos sem prejuízo à Administração;

11.1.10. A dissolução da CONTRATADA;
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11 .1.11. A alteÍação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;

11 .1 .12. OcoÍendo a rescisão nos termos do item í 1 .1 acima citado, acanetará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei no8666/93 de
21106193, sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.

l1.2. A rescisão contratual poderá também oconer das seguintes formas:

11.3. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 11.1.1 a 11.1.1O, ou outros contidos na Lei No 8.666/93 de
21t06t93.

12.CONDICÕESGERAIS ' - : .::*:-,Í:.i,
12.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução

deste Contrato, quando necessário ou por conveniência dos serviços ou da
Administraçáo, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA;

12.2. lntegram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o a proposta de
preço apresentada pela contratada;

12.3. Não serão permitidos a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda,
sub-rogar este Contrato;

12.4. Esle contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

í3. FORO .r: '
'1 3.1 . As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de PALMAS DE

MONTE ALTO do Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratada inam o presente Contrato, em o2(duas) vias de igual
teor e único efeito, na presen s testemunhas abaix

Palmas de Monte

o

CPF: 41

E MONTE ALTO

Llr
1

MUNICÍPIO DE PA S
MANOEL RUBE vtc TE DA CRUZ

PREFEIT -co RATANTE

TESTEMU

, Bahi em 06 de junho de 2019.

O DE TRANSITO
ERCIO RVrÇOS LTDA

cNPJ 23.608
JOÃO DE DEUS COTRIM

CONTRATADO

2
CPF:(7 'i'r5

7
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