
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS

££DR. MARIANO DE SIQUEIRA Fll.HOPI
Rua Capitao Neves, 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000

@' PABX (17) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001 -49
www.mirassol.SD,qov:bt

Estado dc Sio Paulo

CONTRATO NO 076/2020

Termo de Contrato que, entre si celebram, o MUNICIPIO DE

MIRASSOL e a empresa/ MARCELINO DA COSTA -- SJ. DO

RIO PRETO -- ME. na forma abaixo estabelecida.

Peso presente instruments, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa juridica de

direito pOblico interns, CNPJ. 46.612.032/0001-49. cujo paco municipal encontra-se situado na Praia Dr. Anisio Jose

Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRE

RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e

domiciliado na Avenida Eliezer Magalhaes, no 3566, Primeiro Andar, bairro S3o Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP. doravante denominado CONTRATANTE, e de outro dado a empresa MARCELINO DA COSTA -- S.J.

DO RIO PRETO -- ME. CNPJ.00.604.313/0001-59, Inscrigao Estadual no 647.273.737.116. situada na Avenida Percy

Gandhi, Ro 2035, bairro Vila Toninho, em Sio Jose do Rio Preto, SP, CEP: 15.077-000 neste ato, representada por

seu proprietirio, Sr. MARCELINO DA COSTA, brasileiro, casado, empres5rio, RG. 9.425.876-4-SSP/SP, CPF.

928.194.358-15, residente e domiciliado na Rua Nunn Alvares Pereira, no 1041, Apto. 53, bairro Parque Estoril, em

S3o Jose do Rio Prego, SP, CEP: 15.085-000, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato,

conforme as disposig6es abaixo:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a prestagao de serwigos e

fornecimento de pegas para conserto da MOTONIVELADORA. MARCA NEW HOLLAND, MODELO RG140B, COR

AMARELA, COMBUS'TIVEL DIESEL MOTOR: 36281860, CHASSl: HBZN0140KBAF00239, FROTA 241, abaixo

discriminados, conforme solicitagao do Departamento de Agricultura. por meir do Oficio no 010/20, de 24 de margo

de 2020, proposta nos termos do PJ no 005059/04/2020, apresentada pda CONTRATADA e anu6ncia do Chefe do

Poder Executivo.

independentemente de transcrigao

DO PRAZO
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CLAUSULA SEGUNDA -- O puzo de vig6ncia do presente Contrato seri de 15 (quinze) dias,

apes a data de assinatura do presente instrumento.

PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-6 a prorrogag3o do puzo de vig6ncia do

Contrato, desde que. ocorra algum dos motives enumerados nos incisos I a VI, do $ 1o, do artigo 57, da Lei na 8.666,

de 21 de junho de 1993, mediante justificagao, por escrito e pr6via autorizagao da autoridade superior, nos termos do

$ 2o, do mencionado dispositive legal.

DA EXECUgAO

CLAUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA responsabiliza-se pele cumprimento de todos os

servigos e condig6es ora contratados, conforme proposta comercial apresentada, ficando sujeita a suspensao de

pagamento casa n6o ocorra o atendimento destes em sua integralidade.

CLAUSULA QUARTA - O Departamento requisitante reserva o direito de inspecionar a

execug3o dos servigos, podendo recuse-los, solicitar que os mesmos sejam substituidos ou refeitos, no puzo de 48

(quarenta e otto) horas, contadas da data da Notificagao escrita, em caso de execugao imperfeita ou incompleta dos

servigos.

CLAUSULA QUINTA - A CONTRATADA n3o poder6 substituir os produtos (marca, qualidade,

etc) sem a devida autorizagao do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - Em cano de substituigao, a CONTRATADA deveri, antes de efetuar a

entrega, enviar o pedido ao 6rgao requisitante com as devidas justificativas;

CLAUSULA SEXTA -- A CONTRATADA dever6 fornecer aos funciondrios envolvidos na execugao

dos servigos, todos os Equipamentos de Protegao Individual (EPls) necess6rios e obrigat6rios.

CLAUSULA SETIMA -- Em caso de execugao imperfeita ou incompleta dos servigos, a

CONTRATADA deverg substituir ou refazer os mesmos, sem qualquer anus para a CONTRATANTE

PARAGRAFO UNICO - Os produtos somente servo considerados recebidos, apes a confer6ncia

peso 6rgao requisitante.

CLAUSULA OITAVA -- O Departamento de Agricultura do CONTRATANTE reserva-se o direito

de recusar os servigos executados se estiverem em desacordo com o previsto no presente Contrato e na proposta

itDercial apresentada pda CONTRATADA, podendo solicitar o cancelamento dente, e aplicagao das sang6es cabiveis

/f#' nos termos da legislagao vigente.

DO VALOR E FORMA
2"

DE PAGAM
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CIAUSULA NONA -- O valor total do presente contrato corresponde a importancia de R$

6.248,02 (sein mil, duzentos e quarenta e tito reais e dais centavos).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Est3o inclusos no valor estabelecido no "caput" delta Cliusula,

aqueles referentes a impostos e outros custom diversos, inclusive, frete, bem como mao-de-obra, material, aluguel de

equipamento, EPI, EPC, alimentagao e Nota Fiscal.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nio servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribuidos aos sewigos na proposta apresentada pda

CONTRATADA permanecerao inalterados, salvo, em castes excepcionais, em que restar, devidamente comprovado e

justificado, o desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, nos termos estabelecidos no artigo 65, da Lei no 8.666,

de 21 de junho de 1993, cano em que. o CONTRATANTE podera reajusti-los.

CLAUSULA DECIMA - O pagamento ocorrer6 em at6 20 (vinte) dias da data do recebimento

do objeto dente contrato, mediante a apresentagao da Nota Fiscal/Fatura correspondente, com aceite e visada pda

devida Comissio de Recebimento e Fiscalizagao e pelo Diretor do Departamento requisitante.

PARAGRAFO UNICO -- A Nota Fiscal/Fatura dever6 ser detalhada com as seguintes

discriminag6es: descrigio do produto, quantidade. prego unitirio e prego total.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Cano o Municipio CONTRATANTE ultrapasse o praza

estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sabre o valor do d6bito ou da parcela incidir3o,

para fins de atualizagao monetaria, remuneragao do capital e compensagao da mora. os indices oficiais de

remuneragao b6sica e juror aplicados a caderneta de poupanga, uma 6nica vez, ate o efetivo pagamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -- As despesas do CONTRATANTE, decorrentes deste contrato

servo suportadas pda seguinte dotagao orgament6ria:

. 021500206080003.2.063-33903039 - F. 1796 - RECURSO PK6PRiO - CA. 110.0000 - PECAN

. 021500206080003.2.063-33903919 - F. 1805 - RECURSO PR6PRiO - CA. 110.0000 - SERViCOS

+

DA KESCiSAO E PENALIDADES

clAUSULA DECIMA TERCEIRA - Constituem motives para a rescisio do Contrato, aqueles

estabelecidos nos incisos I a XVlll, do artigo 78, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A CONTRATADA estar6 sujeita. ainda a:

INCISO I -- Multa de at6 20% (vinte por cents) sobre o valor total do contrato quando ocorrer

inexecugao total ou parcial da avenga, bem coma, a sua rescisio unilateral, por sua exclusiva culpa. sem prejuizo de

outras sang6es previstas em Lei e,

INCISO ll -- Multa de 1% (um por cents) por dia de atraso.B

total do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cents).

laxobjeto, sabre o valor. B
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DOS ENCARGOS

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Os encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes dente

contrato serif de responsabilidade da CONTRATADA, bem como o recolhimento de todos os tributes devidos por lei,

dentro dos prazos estabelecidos.

DO FUNDAMENTO LEGAL

CLAUSULA DECIMA SEXTA -- Este contrato reger-se-i pele disposto no Artigo 24, inciso 11, da

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SETIMA- Para dirimir quaisquer dOvidas ou litigios decorrentes da

interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Fora da Comarca de Mirassol, SP, com renOncia

expressa a qualquer outro, por maid privilegiado que seja.

E. por estarem assim, justus e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato

digitado em 06 (sets) vias, de igual tear e forma. com 02 (duas) testemunhas instrument6rias.

Mirassol/SP, 09 de junho de 2020

CONTRATANTE /
Municipio de Mirassoll
Dr. Andre Ricardo Vieira

l /

Testemunha / I
Andrea Fernbhda E. de Oliv(
RG 33.958.418-x SSP/SP
Matricula 4047672

Souza

Z

D)Mtor do Depaitamento de Agricultura
nt6nio Carlos Doimo
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