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CONTRATO Nº 0063/2020

CONTRATO QUE, ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO LADO,
A EMPRESA: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS
AGRICOLAS
E
MAQUINAS
LTDA
–
CNPJ/MF.
01.563.351/0001-73.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ISRAVAN LEMOS
BARCELOS, brasileiro, casado, médico, portadora da Carteira de Identidade de RG.. 0253927943 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF. 433.778.745-34, residente e domiciliado à Travessa Maria Amélia
Santos, s/nº, Centro, Ibirapitanga – Bahia, doravante designado CONTRATANTE, e do outro lado, e a
Empresa: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MÁQUINAS LTDA, Inscrita
no CNPJ/MF. 01.563.351/0001-73, localizada na Avenida Deputado Plinio Ribeiro, 937 – Bairro
Esplanada – CEP. 39.401-474 – Município de Montes Claro – MG, representada neste ato pelo Sr.
Belmiro Luiz Cardoso Neto, portador do RG. 1859143 29 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.040.905.31802, doravante denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial Nº. 0010/2020, e

disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem
celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo
Nº. 037/2020, firmam o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1
Constitui o objeto deste Contrato Contratação de Empresa Especializada para a AQUISIÇÃO
DE UMA RETROESCAVADEIRA E UMA PÁ CARREGADEIRA para Servir a SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA deste Município, conforme especificações e quantitativos
descritos na planilha:
Item

01

02

Descrição/ Especifacação
Pá Carregadeira, sobre
rodas, nova, zero km, ano
2020 ou superior, potência
mínima
de
120hp,
capacidade de caçamba de
1,9 m³, peso operacional
mínimo de 10000 kg, cabine
fechada e provido de arcondicionado.
Retroescavadeira,
sobre
rodas, nova, zero km,
tração 4x4, motor diesel,
potencia bruta mínima 75
hp ou unidade equivalente,
capacidade
mínima
da
caçamba carregadora 0,70
m³ e peso operacional
mínimo 6.500 kg

Unid.

Quant

Marca / Modelo

Valor
Unitário

Valor
Total

300.000,00

300.000,00

210.000,00

210.000,00

Marca: XCMG
Unid

01

Modelo:
LW300KV

Marca: XCMG
Unid

01

Modelo:
XT870BRI

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
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do contrato, mediante termo de aditamento, com base no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666 de
21 de junho de 1993 e alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO
2.1 Os produtos a serem entregues deverão observar rigorosamente as especificações e condições
estabelecidas no ato de convocação e serão recebidos por Comissão de Recebimento designada pela
CONTRATANTE.
2.1.1 A CONTRATADA deverá entregar os produtos na sede da Prefeitura do Município de
Ibirapitanga, situado a Praça Manoel Jorge e Silva, s/n na sede do município próximo ao Banco do
Brasil ou em outro local indicado pelo setor de compra na requisição de fornecimento.
2.2 O fornecimento do produto será feito mediante “ORDEM DE COMPRA” a ser emitida pelo
Prefeito.
2.2.1 Se a Comissão de Recebimento verificar que o material entregue não está de acordo com o
objeto do contrato, deverá devolvê-lo imediatamente à CONTRATADA, mediante documento
comprobatório, que deverá substituí-lo sob pena da aplicação das penalidades.
2.2.2 Excepcionalmente, desde que de interesse da CONTRATANTE, devidamente justificado no
respectivo processo, o prazo de entrega dos produtos poderá sofrer prorrogações.
2.3 O recebimento provisório ou definitivo não exime a CONTRATADA e sua responsabilidade, na
forma da Lei, pela qualidade dos produtos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O preço global deste contrato é de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), conforme consta
da proposta apresentada pela CONTRATADA no respectivo processo licitatório, devidamente
homologado pelo Chefe do Executivo.
3.2 O preço estabelecido é fixo e não sofrerá qualquer reajuste; porém, para restabelecer a relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da
CONTRATANTE, para a justa remuneração do fornecimento e objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis,
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica
extraordinária e extracontratual, poderá a CONTRATANTE rever e alterar o valor contratual, mediante
requerimento escrito da CONTRATADA, contendo JUSTIFICATIVA circunstanciada e comprovada
com documentos idôneos.
3.3 O pagamento será feito através transferência bancaria em favor da CONTRATADA.
3.3.1 O pagamento será feito no 5º (quinto) dia útil, após a entrega do objeto, mediante apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, acompanhado do aceite da Comissão de Recebimento do bem adquirido.
3.4 Se a CONTRATANTE vier a atrasar o pagamento dos valores apresentados nas respectivas
faturas, sobre o valor a ser recebido pela CONTRATADA incidirá correção monetária, pelo índice IPCA
divulgado pelo IBGE.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS
4.1 O presente contrato terá vigência de 09 de março a 31 de dezembro de 2020; havendo
necessidade pública, devidamente justificada, poderá ter seu prazo prorrogado nos termos previstos
no art. 57 da Lei de licitações 8.666/93, tudo mediante instrumento de ADITAMENTO.
4.2 Os produtos deverão ser entregues, no prazo a ser combinado, e no caso de substituição a
CONTRATADA deverá fazê-la no prazo de 15 (quinze) dias sem nenhum custo para o contratante.
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA
5.1 As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta das seguintes
unidades orçamentárias:
Unidade

2.07

Atividade

2.051

Elemento de Despesa
Fonte

4.4.9.0.52.00
24

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS.
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Outros convênios
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CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1 Compete à CONTRATANTE:
6.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato e comunicar à CONTRATADA toda e
qualquer ocorrência relacionada com a execução do contrato; e
6.1.2 Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições e nos prazos pactuados.
6.2 Compete à CONTRATADA:
6.2.1 Efetuar a entrega dos bens de acordo com as especificações e condições estipuladas no
instrumento convocatório e comunicar à CONTRATANTE os motivos que impossibilite o seu
cumprimento;
6.2.2 Assumir todos e quaisquer ônus referentes a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, e por todas as demais despesas resultantes da execução do presente contrato; e
6.2.3 Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução contratual.
6.3 Na infringência ao disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 8666/93, obedecerá as seguintes sanções.
6.3.1 O atraso injustificado na execução do objeto a CONTRATADA, sem prejuízo do disposto no § 1º
do art. 86 da Lei 8666/93, sujeitará à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não
cumprida na seguinte proporção:
6.3.1.1 atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
6.3.1.2 atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2%(dois por cento) ao dia.
6.3.2 Pela Inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar as seguintes sanções:
6.3.2.1 advertência;
6.3.2.2 multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
6.3.2.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 6.3.2.4 declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração Pública, nos termos do disposto no inc. IV do art. 87 da Lei Federal
8666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
7.1 Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias
no Diário Oficial da Comuna de Ibirapitanga, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do
Estado da Bahia, para conhecimento.
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO
8.1 Constituem motivo rescisão do contrato:
8.1.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
8.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
8.1.3 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do objeto, nos prazos estipulados;
8.1.4 O atraso injustificado no início da execução do contrato;
8.1.5 A paralisação da execução do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à administração;
8.1.6 A subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
instrumento convocatório e no contrato;
8.1.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
8.1.8 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei
8.666/93;
8.1.9 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
8.1.10 A dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
8.1.11 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
8.1.12 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
8.1.13 A supressão, por parte da Administração, do objeto do contrato, acarretando modificação do
valor inicial do contrato, além do limite permitido no § 1º. do art. 65 da Lei 8666/93;
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8.1.14 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas,
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada
a situação.
8.1.15 O atraso superior a noventa (90) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes
da execução do contrato, ou parcelas destas, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;
8.1.16 A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do
contrato, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais especificadas no projeto; e 8.1.17
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
8.2 A rescisão do contrato poderá ser:
8.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos itens 8.1.1
a 7.1.12 e 7.1.17;
8.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração; e
8.2.3 Judicial, nos termos da legislação.
8.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
8.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 7.1.12 a 7.1.17, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
caso em que terá direito a:
8.4.1 Devolução da garantia;
8.4.2 Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e
8.4.3 Pagamento do custo da desmobilização.
8.5 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo.
CLÁUSULA NONA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
9.1 A rescisão de que trata o item 7.2.1, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei nº. 8.666/93:
9.1.1 A sanção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio
da administração;
9.1.2 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do contrato, necessários a sua continuidade na forma do inc. V do art. 58 da Lei 8666/93;
8.1.3 Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas
e indenizações a ela devidas;
9.1.4 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração;
9.2 Aplicação das medidas previstas nos itens 8.1.1 e 8.1.2 fica a critério da Administração, que
poderá dar continuidade aos serviços, por execução direta ou indireta.
9.3 É permitido à Administração, no caso de concordata da CONTRATADA, manter o contrato,
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
9.4 A rescisão de que trata o item 7.1.4 permite à Administração, a seu crédito, aplicar a medida
prevista no item 8.1.1.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
10.1 As partes deverão obedecer além das cláusulas e condições pactuadas neste contrato, as regras
definidas no instrumento convocatório do Pregão Presencial n.º 0010/2020, e disposições da Lei

Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
11.1 O presente contrato, além de suas cláusulas, será também regido pela Lei Federal nº. 8.666, de
21 de junho de 1.993, pela Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 no caso de Pregão e, nos casos
omissos, pelo Direito Geral, inclusive o Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
12.1 A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Comissão Fiscalizadora nomeada pela
administração através da Portaria N° 025/2018 de 07 de fevereiro de 2018, onde seus membros fará
a fiscalização em conjunto ou isoladamente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
§1º: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.
§2º: Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto
aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
§3º: Caberá à pessoa que autorizar a compra dos produtos realizar o ateste das notas fiscais/faturas
correspondentes ao fornecimento.
§4º: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIAS
13.1 A Contratada garante todos os seus Produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum Produto
seja rejeitado pelas áreas de inspeção da Contratante, a mesma se compromete a substituí-lo
imediatamente e sem ônus para as Contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
14.1 Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias no Diário Oficial da Comuna de Ibirapitanga, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do
Estado da Bahia, para conhecimento.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
15.1 A empresa CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e
qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato,
algum documento perder a validade.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DO FORO
16.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ubatã - Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste
contrato, que não poderá ser objeto de transferência ou subcontratação. E, por estarem de acordo
com a presente avença, assinam-na em três vias, contendo rubrica das partes em todas as folhas
PUBLICAÇÃO

Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAPITANGA, publica o presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel
cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 09 de março
______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO
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Ibirapitanga - Bahia, 09 de março

Município de Ibirapitanga
Isravan Lemos Barcelos
Prefeito Municipal

TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS
AGRICOLAS E MÁQUINAS LTDA
CNPJ/MF. 01.563.351/0001-73
BELMIRO LUIZ CARDOSO NETO
CPF/MF. 040.905.318-02
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1____________________________________ 2____________________________________
RG:
RG:
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