
Estado do Rio Grande do Sul

MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 001/2016.
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2016.

Contrato n° 015/2016.

Os abaixo assinados de um lado O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES, Entidade Jurídica de direito Público Interno, inscrita na CNPJ sob n. °
92.410.463/0001-40 denominado simplesmente CONTRATANTE, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal Sr. Silvio Pedrotti de Oliveira e do outro lado, a Empresa
Jose Nilson de Almeida Brizola, inscrita no CNPJ: 17.531.580/0001-46, com sede na
Rua General Ernesto Geisel, n" 301, na cidade de São José das MissõeslRS,
denominada simplesmente CONTRATADA, nos termos da Licitação n" 001/2016,
Modalidade Dispensa de Licitação resolvem celebrar o presente CONTRATO, com
observância na Dispensa de Licitação n" 001/2016 e aos ditames da Lei Federal n.?
8.666/93 e alterações posteriores e as demais disposições legais pertinentes, aos quais
se sujeitam as partes celebrantes, conforme clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
A aquisição de 03 pneus novo 1.400x24 - 16 Lona.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO
O objeto deverá ser entregue na Seco Mun. de Obras, Urbanismo e Viação num prazo
máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento do objeto acima citado ora contratado, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA, o valor de R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinqüenta reais). O
pagamento será efetuado conforme disponibilidade da Contratante após a entrega dos
objetos não podendo ultrapassar a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA-DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
Este contrato terá vigência após a assinatura do presente contrato e sua conclusão num
prazo máximo de 05 (cinco) dias.

árias.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇA NTÁRIA
O Presente Contrato Correrá à custa das seguintes ota ões
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09 - SECo MUN. DE OBRAS, URBANISMO E VIAÇÃO
2050 - Manutenção da Frota
339030000000000001 - Material de Consumo - R$ 264.530,00.

CLÁUSULA SEXTA-DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações da contratante:
Cumprir com suas obrigações, no que tange ao pagamento do referido.
Constituem direitos da contratante:
Receber o objeto nas condições avençadas.
Constituem obrigações do Contratado:
Entregar o objeto contratado nas condições avençadas.
Constituem direitos do contratado:
Receber os valores pertinentes a~ Contrato nas condições avençadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIV AS
A CONTRATADA reconhece os direitos da administração (CONTRATANTE), em
caso de rescisão contratual, previsto no artigo 77 da lei Federal 8666/93, além de em
caso do descumprimento de alguma das cláusulas deste contrato por parte da
CONTRATADA, a mesma será considerada inidônea pela administração municipal.
Fica todavia, ressalvado o direito do CONTRATANTE de aplicar sanções
administrativas previstas na lei federal 8666/93, art, 87,Il, sendo estas conforme abaixo:
Multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor do contrato em caso de entrega parcial do
objeto;
Multa de 2%(dois por cento) sobre o valor do contrato em caso de atraso para entrega
do objeto;
Multa de 0,5%(meio por cento) sobre o valor do contrato para cada dia de atraso na
entrega do objeto;
Multa de 10%(dez por cento) em caso da não entrega total do objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
Este contrato não poderá ser objeto de transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA NONA - DO REAGUSTE
O objeto do presente contrato não sofrerá reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃOAO EDITAL
O presente contrato está embasado no Processo de Licitação n" 001/2016, Dispensa de
Licitação n" 00112016, e na Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GESTOR CONTRATO
1. O Contratante nomeia e constitui neste ato o Sr. Elizeu Rodri ues de Oliveira - Seco
Mun. De Obras, Urbanismo e Viação, como gesto r desta ntrataça.
2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as s uintes atrib ições: fiscalizar a
execução deste Contrato; comunicar ao Contratant sobre descum imento; solicitar a
Administração a aplicação de penalidades por desc pri e o de c iusula contratual.
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3. A fiscalização atuará desde a entrega do objeto até o término da vigência do presente
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Palmeira Das MissõeslRS, para
dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e
jurídico efeito, perante as testemunhas abaix ssfnados, tudo presentes.

SÃO JOSÉ DAS MISSÕES NEIRO DE 2016.

Sr. Elizeu Rodrigues de Oliveira
Secretario Mun. De Obras, Urbanismo e Viação.

Gestor da Contratação
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