MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
Estado do Rio Grande do Sul
________________________________________________________________________
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2016
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
E A EMPRESA D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA ME
O MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO - RS, com sede na RS 332 – Km 21, em Doutor Ricardo, inscrito no CNPJ
01.613.360/0001-21, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ALVIMAR LUIZ LISOT, no uso da competência,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA ME, inscrita
no CNPJ n.º 05.299.150/0001-61, estabelecida na Rua Rio de Janeiro, n.º 1195-D, Município de Chapecó-SC,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr Valdemir Tussi CPF sob nº 274.241.970-53
tendo em vista a homologação do resultado do Pregão Presencial Nº003/2016 e processo licitátorio Nº004/2016,
regendo-se pela Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal nº42/09, de 05 de junho de 2009 e Lei Federal n.º 8.666, de 21
de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta e
pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes e condições a
seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
O presente contrato tem por objeto aquisição de até 50 (cinquenta) lixeiras duplas (lixo orgânico/inorgânico) em cesto
monobloco plástico vazado com capacidade de 80 litros, com suporte metálico de 3 polegadas e 1,3 metros de altura,
pintura

epóxi galvanizada, resistente a sol e chuva., conforme proposta homologada nos autos da licitação na

modalidade Pregão Presencial nº 003/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
Dá-se a este contrato valor total de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o
corrente exercício de 2016, assim classificados:
17.512.0007.2018 - MANUTENCAO DO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.3.90.30.00.06.03 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2016.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, vinculados ao presente
contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
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a) entregar os objetos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato,
com estrita observância do instrumento convocatório e seus anexos, da proposta de preços e da legislação vigente;
b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento
todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
c) substituir, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os bens que apresentem defeitos ou vícios de qualidade e/ou
quantidade;
d) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e
seus anexos, do cronograma de execução do contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas
conseqüências da inexecução total ou parcial.
Parágrafo Primeiro. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio da Servidora Municipal Valderes
Reginatto Ramos, a quem compete, também, conferir e atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas, observando o número
do contrato.
Parágrafo Segundo. O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao do
pagamento, na seguinte forma:
I – provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação.
II – definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, após decorrido prazo razoável para
observação, ou vistoria que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.
Parágrafo Terceiro. Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a
especificação do edital deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará
em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por órgão da Administração.
Parágrafo Único. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas (inclusive decorrentes de acordos, dissídios
e convenções coletivas), previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo a
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do
pagamento dos créditos da CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.
Parágrafo Primeiro. Caso se faça necessário a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o
prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei
Federal n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de
suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem que caiba à
CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.
Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo
administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.
Parágrafo Segundo: A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou
extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
Parágrafo Terceiro: Na hipótese de rescisão do contrato, além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a
CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados,
sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apurados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
A inexecução total ou parcial da prestação contratada, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer
inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que
couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – Multa;
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
Parágrafo Primeiro. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações
contratuais:
I - Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento
equivalente;
II - Retardamento imotivado no fornecimento de bens, da execução da obra, do serviço ou de suas parcelas;
III - Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira
ou perfeita fosse;
V - Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
VI - Prestação de serviço de baixa qualidade.
Parágrafo Segundo. O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II supra, será retido dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
Parágrafo Terceiro. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de
controle.
Parágrafo Quarto. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos,
assegurado o direito de defesa prévia da CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Quinto. A multa administrativa prevista no inciso II supra não tem caráter compensatório, não eximindo a
CONTRATADA do pagamento por perdas e danos das infrações cometidas.
Parágrafo Sexto. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o
contraditório e a defesa prévia.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
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Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no site Contas Públicas do TCU.
Parágrafo Único. O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor,
número do empenho, fundamento legal do ato e número do processo administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o foro da Comarca de Encantado/RS para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não
possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de
testemunhas abaixo firmadas.
Gabinete do Prefeito Municipal de Doutor Ricardo, aos 17 de fevereiro de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADA

MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO

D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS
LTDA ME

LUCIANO SANDRI
OAB/RS 42.335

Testemunhas: ________________________

____________________________
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