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CONTRATO N.° 059/2018 

INEXIGIBIL1DADE 007/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2018_254 

SECRETARIA DE 1NFRAESTRUTURA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO 

CONTRATANTE, A PREFEITURA DE SÃO  

DESIDÉRIO/BA, DO OUTRO, COMO 

CONTRATADA, EMPRESA SOTREQ S/A.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, 

de um lado como Contratante A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, com a sede na 

Pça Emerson Barbosa, n° 01 - Centro, São Desidério, Estado do Bahia, CEP: 47.820-000, inscrita no 

CNPJ N.°l 3.655.436/0001-60 representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. José Carlos de 

Carvalho, RG.: 6055404 SSP/BA, CPF n°. 687.312.805-87 e do outro e do outro, a empresa SOTREQ 

S/A, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n° 34151100/0057-95, neste ato representada por seu 

representante legal, localizada à Avenida Barros Reis, KM0, Prédio A -  Arraia do Retiro, Salavador, CEP 

47.204-025, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, 

submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e 

condições seguintes:

CLÁUSULA PRIM EIRA-DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços para aquisição de peças de reposição e 

serviços para os equipamentos CATERPILLAR, pertencente a frota de veículos da Secretaria de 

Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos.

CLÁUSLUA SEGUNDA - DO VALOR E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O CONTRATANTE obriga-se a pagar à contratada o valor bruto estimado de RS 189.105,10 (cento e 

oitenta c nove mil cento e cinco reais e dez centavos), a serem pagos conforme a emissão de notas 

íiscais/eletrônicas. Após a emissão do empenho será realizada a entrega das peças de acordo com a 

solicitação da Secretaria junto a nota fiscal e certidões ( FGTS, Federal, Estadual, Municipal e CNDT -  

TST).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento devido a CONTRATADA será liberado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de 

nota fiscal e nota fiscal eletrônica, estando o pagamento condicionado ao fiel cumprimento das cláusulas 

do contrato.
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3.1 — No caso de atraso ou falta de pagamento, a Contratante pagará a Contrtada multa no percentual de 

2% sob o valor em atraso e juros de mora no percentual de 1%, sem prejuízo das demais penalidades 

cabíveis. Caso o atraso ultrapasse 90 dias, a Contratada poderá suspender a prestação;

3.2 -  Havendo erro no documento de cobrança ao descumprimento das condições pactuadas, no todo ou 

em pane, à tramitação da nota fiscal será suspensa para que a CONTRATADA adote as providencias 

necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de sua 

reapresentação devidamente regularizada, sem ônus algum para o CONTRATANTE;

3 . 3 - 0  preço global a ser pago à CONTRATADA inclui todas as despesas necessárias à execução do 

objeto deste Contrato, tais como, entre outras, as correspondentes aos tributos (impostos, taxas, 

contribuições fiscais e parafíscais), emolumentos, seguros, inclusive contra acidentes de trabalho, 

encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza, não se admitindo assim, nenhum acréscimo ao preço 

estipulado;

3.4 -  Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executadas pela 

CONTRATADA, que não tenham sido previa e expressamente autorizadas através de termo aditivo;

3.5 -  O pagamento do preço será efetuado, exclusivamente, por conta corrente especificada pelo credor 

na instituição financeira conveniada ao Município, qual seja, Banco do Brasil, mediante apresentação da 

Nota Fiscal em conformidade com a legislação vigente, devidamente atestada pela CONTRATANTE e 

prévia comprovação de regularidade da CONTRATADA perante o INSS, FGTS e outros encargos 

incidentes sobre o objeto deste Contrato;

3.6 -  A CONTRATANTE poderá exercer o seu direito de retenção sustando, no todo ou em parte, os 

pagamentos devidos, sempre que ocorrem irregularidades no fornecimento ou no documento de cobrança;

3.7 -  Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de sanção ou inadimplência, sem que isso dê o 

direito a reajustamento de preço;

3.8 -  Ficando comprovado durante a execução do Contrato que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços, valores correspondente a quaisquer tributos não incidentes sobre todo objeto

contratado, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso deste meramente corrigidos, |

porventura pagos à CONTRATADA. ;
jw

CLÁUSULA QUARTA -  DE OUTRAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES j

4.1 Das Obrigações da Contratada ;

j
A Contratada obriga-se: |.

a) Os serviços deverão ser executados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e j

Serviços Públicos, conforme solicitação; j

b) Responsabilizar por quaisquer ônus decorrentes da execução do objeto do presente contratado, !

inclusive despesas com viagens e hospedagens que porventura forem necessárias à execução do

mesmo;

c) A contratada será responsável por danos causados diretamente à administração ou a terceiros,
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decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato;

d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

presente contrato, caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais e peças utilizadas;

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas 

as especificações.

4.2 Das obrigações do Contratante 

O Contratante obriga-se:

a) Receber provisoriamente e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e 

condições estabelecidas no contrato;

b) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especial designada, o cumprimento das 

obrigações da contratada;

c) Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto da prestação dos serviços e/ou fornecimento, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido;

d) Efetuar o pagamento 'empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições 

estipuladas no edital e na licitação;

e) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com 

terceiros, ainda que vinculadas à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados.

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA

5.1 - O Contrato a ser firmado terá vigência, a contar da assinatura do contrato até 31/12/2018.

5.2 - O prazo de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme previsão legal do inciso II, do artigo 57, da Lei 

federal n° 8.666/93, mediante acordo entre as partes por meio de termo aditivo, precedido da 

comprovação da presença dos requisitos legais para a hipótese prevista.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações:

Unidade: 0203000 SECRETARIA MUN. 1NFRA-ESTR. TRANSP ESERV PÚBLICOS

Proje to/A li v idade: 15.452.005.2.015 -  Gestão das Ações de Infra -  Estrutura. Transporte e Serviços

Elemento: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros -  Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 0100- Recursos Ordinários
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 - Pelo atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste contrato, sujeitará a 

CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades fixadas nos incisos I, III e IV, do artigo 87, da Lei 

federal n° 8.666/93, as seguintes multas:

7.1.1 atraso até 30 dias, multa de 20 sobre o valor da obrigação não cumprida por dia de atraso;

7.1.2 atraso superior a 30 dias, multa de 100 sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de 

atraso.

CLÁUSULA OITAVA -  DA RESCISÃO

8.1 A rescisão contratual, assegurado o contraditório e a ampla defesa, poderá ocorrer nos seguintes 

casos:

8.1.1 - unilateralmente, por ato escrito da CONTRATANTE, noscasos enumerados nos incisos I, XII 

e XVII do artigo 78, da Lei federal n° 8.666/93.

8.1.2 amigavelmente por acordo entre as partes, mediante autorização fundamentada da autoridade 

competente, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

8.1.3 j udiciai mente, nos termos da legislação em vigor.

8.2 Inocorrendo culpa da CONTRATADA, em caso de rescisão com base nos incisos XII à XVII, do 

artigo citado no item anterior, será aquela ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados.

CLÁUSULA NONA -  DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser Serviço de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com 

prévio e expresso consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente 

motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 A fiscalização do Contrato será exercida por fiscal designado pela secretaria solicitante.

12.2 Caso o objeto executado seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo de 

02 (dois) dias úteis, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega 

prejudicará o andamento das atividades da Secretaria solicitante.

CLÁUSULA DÉCIM A PRIM EIRA - EXTENSÃO E FORO

As partes comprometem-se e obrigam-se por se e por sucessores a qualquer título elegendo o foro da 

Comarca de São Desidério, Estado da Bahia, como único competente para decidir quaisquer 

questões dele emergente ou que dele decorram, com renuncia expressa ou qualquer outro mesmo 

que privilegiado.
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E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e um só 

efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

)TREQ S/A l 
34151100/0057^95

«Sg®&ne: $) 9 8 1 3 3 -1 1 8 5

São Desidério/BA, 06 de março de 2018
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