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CONTRATOADMINISTRATIVO PARA AQUlSIÇAO - VEIcULO TIPO PICI UP COMPACTA - N° 261/11
PROCESSOADMINISTRATIVO N° 144/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N°062/2017

PREÂMBULO

Contrato celebrado entre o Município de IUIU/BA,
através do Fundo Municipal de AssistênciaSocial, localizada
na PraçaAbílio Pereira, nO232, Centro, IUIU, CNPJ/MFnO
14.081.205/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. ReinaldoBarbosade Góse pela Secretáriada
SEDES Sra. Nucivalda América da Silva, doravante
denominado de CONTRATANTE, e a Pessoa Jurídica
CAMBUI VEÍCULOS LTDA - CNPl 14.456.792/0001-
18, doravante denominado apenas CONTRATADA, para,
para Fornecimento de 01 (um) VEÍCULOZERO KM com
recursosdo ProgramaBolsaFamília.

O MUNICíPIO DE IUIÚ/BA, neste ato representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICíPIO DE IUIU /BA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJsob o nO14.081.205/0001-53, com sede na Praça Prefeito Abílio Pereira,
232, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. REINALDOBARBOSADE GÓES, brasileiro,
casado, servidor público, portador da cédula de identidade nO04923403-07, inscrito no CPFsob o
nO608.929.435-72, residente e domiciliado na cidade de IUIÚ/BA, e pela Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social e Combate a PobrezaNUCIVALDAAMÉRICADA SILVA, brasileira, casada,
servidora pública, portador da cédula de identidade nO 5.925.591, inscrito no CPF sob o nO
625.271.775-49, residente e domiciliada na cidade de IUIÚ/BA, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa CAMBUI VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPl sob N°
14.456.792/0001-18, com sede na com sede na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 750, Jurema -,
Vitória da Conquista/BA, CEP45023-325, representada pela Sr. Antônio Roberto de Barros Cairo,
inscrita no CPF050.759.125-91, RG00.971.172-42 (SSP/BA),abaixo assinado, a seguir denominada
simplesmenteCONTRATADA,firmam o presente contrato, na forma e condiçõesque se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - Do Oll,ieto

1.1 - Constitue objeto deste Contrato o fornecimento de 01 (um) Veículo Zero Km, tipo pick up
compacta cabine dupla zero km - ANEXO I - ITEM do Termo Contratual para o município
de IUIU/BA, em atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza,
conforme detalhamento constante no Termo de Referências do Edital de Licitações do Pregão
Presencial 062/2017 que compõe o presente contrato independente de transcrição.

cLÁUSULA SEGUNDA - Da Vigência

2.1 O presente instrumento vigerá da data de sua assinatura, ou seja, 20/11/2017 até
31/12/2017, podendo ser prorrogado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93.

cLÁUSULATERCEIRA - A CONTRATADA obriga-se: '--,
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3.1 Cumprir com as obrigações após a assinatura do Contrato observada as datas estabelecidas
pela administração.
3.2 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do produto constantes no Anexo I do Edital de
Licitaçãodo Pregão Presencial 062/2017;
3.3 Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes,
bem como as normas internas do CONTRATANTE;
3.4 Relatar à CONTRATANTEtoda e qualquer irregularidade observada em virtude da entrega do
Veículo;
3.5 Prestar todos os esclarecimentosque forem solicitados pelo CONTRATANTE,cujas reclamações
se obrigam prontamente a atender;
3.6 Entregar o produto conforme estabelecidosno Termo de Referênciase marcas apresentadase
aceitas na proposta comercial;
3.7 Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a
Administração Pública;
3.8 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da contratante.
3.09 Por meio do presente, a contratada se vincula ao instrumento convocatório, ao Termo de
Referência e a sua proposta, os quais passam a integrar este instrumento, independente de
transcrição.

cLÁUSULA OUARTA - São Deveres da PREFErrURA:

4.1 Fiscalizara execuçãodo Contrato objetivando a qualidade desejada;
4.2 Dar ciência a CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na
execuçãodo Contrato e indicar os procedimentos necessáriosao seu correto cumprimento;
4.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser solicitados
pelaCONTRATADA;
4.4 Efetuar pagamento a CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidasno contrato e Termo de Referências;
4.5 Assegurar o acesso do pessoal da empresa contratada, quando devidamente identificado, nas
dependênciasda secretaria de educação, caso necessáriodurante a entrega ou montagem.
4.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização do produto sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, por meio do gestor do contrato, especialmentedesignado, nos termos do art. 67, da Lei
nO8.666/1993, o qual anotará em planilhas próprias e específicas,as falhas e irregularidades para
que sejam corrigidas pela contratada ou para aplicaçãode eventuais glosas ou penalidades.
4.7 Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas
pela CONTRATADA,bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
4.8 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a entrega do produto
e das exigênciascontratuais;

cLÁUSULA OUINTA - Da Execução do Objeto:

5.1 O VEÍCULOobjeto do presente Certame, será em conformidade com Termo de Referências,
respeitada a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate a P09reza,
bem como o detalhamento do objeto, condições de entrega e etc. constante no Anexo I 'ITEM
deste Termo Contratual.
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cLÁUSULA SEXTA - Do Valor e Forma de Pagamento:
6.1 O valor total do presente contrato é de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos
reais), preço correspondente ao valor oferecido no Pregão Presencial nO. 062/201.7 da
proposta da Contratada, no(s) Item(s) 01 a qual é parte integrante do presente Contrato.
6.2 O pagamento será realizado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sendo
efetuados ao licitante vencedor através de Depósito Eletrônico Identificado através de Agência
Bancária,em conta específicada Contratada.

6.3 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:
6.4 Atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das
notas fiscais emitidas pela licitante vencedora;
6.5 O Município de IUIU/BA pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas ou indenizaçõesdevidas pelo licitante vencedor, nos termos do Contrato.

cLÁUSULA SÉTIMA - Do Reaiuste:

7.1 Ovalor determinado na cláusula anterior é fixo e irreajustável dentro do exercícioatual.

cLÁUSULA OITAVA - Da Dotacão Orçamentária:

8.1 As despesas decorrentes deste Contrata correrão à conta da Dotação Orçamentária a seguir
discriminada, consignada no Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro do ano
2017.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza - SEDES
01.11/2.044 - 44905200 - Equipamentos e Material Permanente - FNAS

cLÁUSULA NONA - Do Vínculo:

9.1 Fica definitivamente convencionado que em razão do presente Contrato, não existe nenhum
vínculo empregatício e/ou trabalhista entre a PREFEITURAe a CONTRATADA.

cLÁUSULA DÉCIMA - Da Fiscalizacão:

10.1 A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza em conjunto com a Secretaria Municipal
de Infraestrutura, ou por servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução deste
instrumento.
cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO - Da Multa:
11.1Ficapactuada a multa de 1.0% (dez por cento) do valor total deste Contrato, para a parte que
infringir quaisquer cláusulasdo presente instrumento.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Rescisão:

~ J

VE(CUlOS lTOA
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12.1 A PREFEITURA poderá rescindir o presente Contrato, por ato administrativo unilateral, nas
hipóteses previstas nos artigos 77, 78, 79 e Incisos, da Lei 8.666/93, sem que caiba a
CONTRA TADA qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se
demonstraram cabíveisem processoadministrativo regulamentar;
12.2 A infração de quaisquer das cláusulas, enseja à parte prejudicada a faculdade de rescindir o
presente contrato.
cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das InformaCÕes:

13.1 Obriga-se a CONTRATADA prestar informações inerentes ao andamento da entrega do
VEÍCULO, à PREFEITURA, durante e após a entrega do produto licitado.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro:
14.1 Fica eleito o foro da Comarca de CARlNHANHA(BA) para dirimir dúvidas ou litígios
decorrentes do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou venha ser.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da publicação:
15.1 Incumbirá ao Município providenciar a publicaçãodeste instrumento, por extrato, na Imprensa
Oficial do Município D.O.M. ou no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme dispõe o artigo 61,
parágrafo único, da Lei nO8.666/93.
E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinamo present~t n
de igual teor e forma, na presençadas testemunhas abaixo. //
IUIU/BA, 20 de novembro de 2017 //

~rr ;sCairo- Sócio-adm.
/ CONTRATADA

l ~~~~--~CA~U~(V~E(-CU-W-S-lm-----A
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ANEXO I

QUANTITATIVO E VALO

Valor Total: R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e qui

fTEM

1

DESCRIÇÃO Quant.

01

VE CULO ZERO KM PARA USO OFICIAL Descrição: Veículo tipo PICK
UP COMPACTA CABINE DUPLA ZERO KM, ano de fabricação 2017,
modelo 2017 ou 2018, cor branca,motorizaçãoa partir de 1.4, combustivel
flex, Rodas (Aço+calotasou Liga leve) e Pneus a partir de aro 14", câmbio
manualde 05 marchasa frente e 01 ré, capacidademinimapara 04 lugares
incluindo o motorista, cintos de segurança, protetor de caçamba,
suspensão elevada, Air Bag e Freios ABS conforme normas da ABNT e
legislação vigente, demais itens de segurança exigidos por lei, travas
elétricas, vidros elétricos, Ar Condicionado, filtro de pólen, Direção
(hidráulicaelou Elétrica), encosto de cabeça no banco traseiro, 04 tapetes
de borracha para apoio dos pés nos acentos dianteirose traseiros garantia
total mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega do
Veículo. PAGAMENTO À VISTA NO ATO DA ENTREGA ATRAVÉS DE
TRANSFERÊNCIABANCARIA EM NOMEDA EMPRESAVENDEDORA.

DESCRiÇÃO DO VEIcULO OFERTADO - FIAT STRADA CABINE
DUPLA, 1.4, BRANCA, 2017/2018, flex, com ar-condicionado filtro de
pólen, vidros e travas elétricas, direçao hidráulica, AIR BAG, Abs
conforme normas da ABNT e legislação vigente demais itens de
segurança exigidos por lei, roda em aço, pneu aro 14, câmbio manual
de -5 marchas a frente de 01 ré, capacidade para 04 lugares, incluindo
o motorista, cintos de segurança, protetor de caçamba, suspensão
elevada, encosto de cabeça no banco traseiro, 04 tapetes de borracha
para apoio dos pés nos acentos dianteiros e traseiros garantia total
mínima de 12 meses contados a partir da data de entrega do veícu .

V. Unit.
R$

V. Total
R$

62.500,00 62.500,00

DES

. uI VElcUlOS lTDA
Diretoria de Licitações e Contratos
CTR 267/2017 - Vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social de IUIU CNPJ 14.081.205/0001-53
Vigência 20/11/2017 à 31/12/2017



QUARTA-FEIRA· 22 DE NOVEMBRO DE 2017

ANO V IN9622

DI.ÁRIO OFICIAL DO MUNICíPI5
IUIÚ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL DE IUIUlBA - EXTRATO CONTRATO N° 267/2017. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a síntese do
Contrato Adm. Contratação de empresa especializada em para AQUISiÇÃO DE VEIcULO ZERO KM,
com dezessete cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica: CAMBUI VElcULOS LTDA -
CNPJ 14.456.792/0001-18, Valor Global R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais). Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 01 (um) Veículo Zero Km, tipo pick up compacta cabine
dupla zero km, em atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza Do
município de IUIU/BA. Data Contrato: 20/11/2017- Vigência: 20/11/2017 a 31/12/2017 - Dotações
Orçamentárias: 01.11/2.044 - 44905200. Origem do Contrato: Processo Adm. 144/2017 - Pregão
Presencial 062/2017. Assinaturas: pelo Contratado: Antônio Roberto de Barros Cairo; pela Contratante
Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.
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