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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLíMPIO NORONHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2016
Gestor do Contrato: PAULO ANTÕNIO CLAUDINO

CONTRATANTE
O MUNiCíPIO DE OLíMPIO NORONHA, pessoa jurídica de direito público interno,
CNPJ: 18188276/000100, localizada à Rua 1° de março n.? 450, Centro, Olimpio
Noronha, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Carlos Alberto de
Castro Pereira, portador da carteira de Identidade n.": MG: 3182142 SSP/MG CPF:
581.271.516-53
residente e domiciliado
à Fazenda sant' Ana n.o S/N, Zona
Rural Olimpio Noronha, CEP 37488-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:
VALDIR FERNANDES E CIA LTOA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua Afonso Vilhena Paiva, 333, centro, Lambari/MG, CEP 37.480-000,
CNPJ nO05.936.719/0001-52, neste ato designada CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTOS JURíDICO-ADMINISTRATIVOS
1.1 - O presente contrato decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão
Presencial n.o 34/2016 do dia 16/11/2015, homologado em 30/11/2015, regido
pelo disposto na Lei nO10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nO8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- Prestação de serviços para alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem
dos pneus dos veículos da Frota desta Prefeitura Municipal, conforme especificações
constantes no termo de referência anexo I do edital.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1 - O presente contrato tem o seu valor de R$12.003,00 (doze mil e três reais) .
CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS E PAGAMENTO
4.1 - A Prestação dos Serviços será executado conforme obrigações do Termo d~
Referência gue é Rarte inl~gr@nte ge5t! çontnJ!to.Caso a qualidade dos serviços
prestados não corresponda às exigências da presente peça editalicia, o contrato será
rescindido sem direito a qualquer indenização à Contratada;
4.2 - O prazo de prestação dos serviços do objeto desta licitação será por um período
previsto de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato podendo ser
este prazo prorrogado a critério da Administração Municipal e em conformidade com a
legislação aplicável, na forma do artigo 57 da Lei 8.666/93.
4.3 - Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade das obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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4.4 - O Supervisor de serviços de Frotas Municipal de Olímpia Noronha será o
responsável pelo recebimento e conferência dos serviços.

4.5 - O pagamento será efetuado em ªté 30 (trinta} dias ªpós a prestação do serviço.
sempre de. acordo com a ordem cronológica de §ua .exigibilidade. observadas as
demais exigências a segvJ[indicg,,(ljds
4.6 ~ Em caso de irregularidade(s) flS(Ii) notats) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a J:)artirda(s) eerrespendentests) regulari~ação (5e6).

4.7 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamente deverá ser efetuado no prim@iro dia útil suaseqüente.
4.8 - Para r$;ceber t?eu@çréditos !' ÇS1,.,Jflta~edt}_'t.~J!JlomQr~vif~regularigade fiical
e tributária gue lhe fQr!m exigidas gyaOdo dS!habilitg_~ão
4.9 - A Administração da Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha, reserva o direito de
reter o pagamento de faturas para satisfsção de penalidades eeeuniárias aplicadas ao
fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.
4.10 - Nenhum outro pagamento sefá devido pela Contratante à Contratada, seja a
que titulo for, nem díreta, nem indiretamente, sendo certo Que a Centratada é a única
responsável pelo cumprimento de teda& as obrigações legai:s e regulamentares qUi Si
produzirem na execução deste oontrato.
4.11 ~ O contratado deverá arcar com os ~fle~f9{;l1 ~ª~j~i~ da mão de obra envolvida
nos serviços e CQm tedas as deiPisss de alimentação, l'Ioipedagim, transporte e
outras atínentee à sua acomodação e estada na eidade,

CLÁUSULA QUINTA" OSRIGAÇÕffS DAi PARTiS
5.1. S.o obrigações da.(o) Contratada (Q);
5.1,1 • Cumprir e fa:.e:ercumprir a§ tHi~~çificª~õe§ gerais de$t~ instrumento e do termo
de referência;
5.1.2 "'" Permitir e ficílitar a Fiscali~açãº Prefeitura MyniGipal, a in~peção dos serviços,
easc ocorra, devendo prestar todos os iRformes e esclarecimentos solicitados;
5.1.3 - Durante a execução deste contrato ou de suas eventuais prorrogações, a
Contratada se obriga a manter todas as condições de habilitação e qualificação,
compatíveis com as obrigações assumidas, consoante art. 13, § 3°, da Lei Federal
nO.8.666/93 e alterações posteriores,
1.1.4 " I(trflf}fi

deeumlAtei

~Ui i"lieítadoloj t:lelfP COfltNllaHte, Si COAtratigiíl ª~teaeflti~fá ~t;)
t?Miflid@fJ J;)eh~L~iFtH;jFª1 Ali ~,titUi/a~
~ ªlt~ra9~i~ pg!ilt~~igfVJi,

GiiiEiiitfiii

6.2. São obrig.,Õt3 do Contrlt4ttlbf:
5.2.1. Efetuar os pagamentos na forma deste contrato e ee edital.
5.2.2. Modificar unilateralmente o presente eentrate pari melhor adequação
finalidades de intefesse público, flJspeitadee Oi clireit@1i!
a9 GONTJ\ATADO;

às

5.2.3. Rescindir unilateralmente e (Jf'eis:mte Gtmtratt;! nos çasºª aepeGificados AO jncisQ
I do art. 1~ da Lei 8.ei66J93.
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5.2.4. Aplicar sanções motivadas pela lnexeeuçãe total QU parcial do aju$te;
5.2.5. Acompanhar e fiscalizar todas as ativtdades da contratada pertinentes ao objeto
a ser celebrado, o que não exime esta da responsabílídade por danos causados.
CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA
6.1. A vigência do presente contrato tem inicio na data de sua assinatura e vigerá até
31/12/2016., podendo ser prorrogado mediante termo aditivo em conformidade com a
legislação aplicável, na forma do artigo 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA ~AL TERACÕES
7.1. Para atender a seus interesses, o Município de Olímpio Noronha, reserva-se o
direito de alterar os quantitativos, sem que isto implique alterações dos preços
ofertados obedecidos aos limites estabelecidos no art. 65 §1° da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA· PENALIDADES
8.1. Pelo descumprimento total ou parelal das obrigações assumidas, o
CONTRATANTE poderá aplicar ao eONl'~AiAOO, 68nçÕeG previstas no AFtigo 87 da
Lei 8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade civil ou penal cablveis e poderá
acarretar as seguintes sanções:
a. Advertência
b. Multa de até 2,5% (dois e meio por cento) do valor global estimado do Contrato;
c. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração
Municipal de Olímpio Noronha - MG pelo período de até 02 (dois) anos.
8.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520102 e na Lei Federal n°
8.666/93, inclusive a responsabilídade da contratada por eventuais perdas e danos
causados à Administração.
8.3. A multa deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha, no
prazo máximo de 12(doze) dias corridos contados da data de recebimento da
notificação.
8.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente.
8.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.6. Em qualquer hipótese e aplicação de
CONTRATADO o contraditório e a ampla defesa.

sanções será assegurado ao

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. O presente contrato poderá ser rescindido na forma do disposto nos artigos 77 a
80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo às sanções aplicáveis.
~
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO ORÇAMENTO
10.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão no presente exercício à
conta das dotacões:
EDUCAÇÃO: FICHA 137 FONTES 101/122/145
OBRAS - SERViÇOS URBANOS: FICHA 227 FONTE 100
OBRAS - ESTRADAS VICINAIS: FICHA 242 FONTE 100
SAÚDE: FICHA 106 FONTE 102
NASF: FICHA 98 FONTE 148
CRAS: FICHA 44 FONTE 129
VIGILANCIA SANITÁRIA: FICHA 116 FONTE 150
ESPORTE: FICHA 183 FONTE 100
GABINETE: FICHA 29 FONTE 100
POLíCIA: FICHA 75 FONTE 100CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA
ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DO REAJUSTE DE PREÇOS
11.1 - O preço proposto poderá ser reajustado através do INPC, ii cada período de 12
(doze) meses, aplicando-se o Indice acumulado de perlodo.
11.2 • Ocorrendo desequillbrio eeenõmice-ãnaneeire do contrato, em face dos
aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de
reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de comum acordo, com base no
artigo 65, II "d", da Lei de Licitações, buscarão uma solução para a questão. Durante
as negociações, o prestador de serviço contratado em hipótese alguma poderá
paralisar a execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· PUBLICAÇÃO
12.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato no
Diário Oficial da Prefeitura, sendo esta de responsabilidade do contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ..DISPOSiçÕeS GERAIS
13.1. o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
13.2. O contrato vincula-se as suas próprias cláusulas, ao EditaI, às normas e
princípios de Direito Público, as regras da Lei 10520/02 e 8.666/93, aplicando-se
subsidiariamente as normas de Direito Civil.
13.3. O regime jurídico deste contrato administrativo é instituído pela Lei 10.520/02 e
8.666/93.
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13.4. Fica eleito o FORO da Comarca de Lambarí/MG para dirimir quaisquer dúvidas
quanto à execução do presente Contrato.
13.5. 1:, por estarem justas, as partes firmam e presente em 03 (três) vias de igual teor
e forma, na presença das teatemunhae abaix.o.
Olímpio Noronha,

~n1!i~_~1~~

MUNICiplO DE OLíMPIO NORONHA
Repres. Legal: Prefeito Municipª1
Cariei Alberto oe ~a§trº ~@raiH~

e~F: 6ª1,2f1,~HMHi
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CONTRATADA

