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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEí
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PROCESSO ADIUINISTRATIVO N'. 016/2022
PREGÃO PRESENCIAL N". OO7I2O22

CONTRATO ADMINISTRATIVO N'01 912022
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si celebram,
de um lado, o MUNIcíplo DE
JATEí, situado na Av. Bernadete sanios t-eite, sgz, nÀsta cidade inscrita
no cNpJ sob n"
03.783'859/0001-02, doravante denominado' símpreiÁente pREFErruRA,
neste ato
representado pelo Prefeito municipar, sr. Erardo Jorge Leite, brasireiro,
casaoo, servioor
pÍblico estadual aposentado, residente e domiciliado à Rua José Luiz
de oliveira, zt a,
cen-tro, nesta cidade, portador do RG no 001440006 ssp/Ms e cpF
049.051.99.r-.16 e na
qualidade de Fiscais do conlrato: Rodrigo Félix da silva, portador
da cl sob n.o 10R133392g
ssP/sc, inscrito no cpF/t\rF sob n" agõ.gg2.30í-04, Fernando Arves Araú.io, portador da cr
sob o n". 528106 - ssp/Ms e inscriro no cpF/MF sob n"480.90 i .9ot -áo, 'ntex
Barbosa
,portador da cl sob n.o 1029973 ssp/Ms, inscrito no cpF/MF sob n" 944.g05.83.r-49 e Erení
Tejxetll
!9s -s-antos Feripe, portadora da cr sob n.o 290g42 ssp/Ms, inscrila no cpF/MF
sob.n" 356.433.31
1-87, doravante denominados CONTRATANTE; e, de outro, ado objeto,
preço globat, ficando ADJUDTCADO em favor da empresa: CELSO TSSAMU
1g.ljq9I"1o'.
SHIMADA ToRNo - ME, inscrita no cNpJ sob no 37.203.874/0001-s6,
na Av. 09 de
julho, 2996, centro na cidade de Fátima do sur/MS, daqui por situada
diante denominada
nêste ato representada por Celso tssamu Shimadã, portador da Cl sob n.o
99^U$I1q4,
11076504 ssP/MS, inscrito no cpF/MF sob n' 9s8.183.918-68, resolvem celebrar
o
presente coNTRATo de prestação de serviços de Tornearia e sorda
em veícuros e
máquinas, com fulcro na Lei n' 1o.s2olo2: no Decreto Municipal n.o 02612014, e
subsidiariamente, na Lei n" 8.666/g3, observando, ainda, as disposições da lei n.o goTg/go
(código de Defesa do consumidor), aplicáveis a esta contratação, dévendo
ser observadas
as seguintes cláusulas:

1.í. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tornearia e
solda, fomecendo serviços mecânicos, hidriluricos, sordás diversas, iorno, fabricação e
manutenção de peças para máquinas, veícuros e equipamentos, atendendo as demándas
das secretarias Municipais de Desenvolvimento Rural, lnfraestrutura, Meio Ambiente e
Turi-smo. e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do MunicÍpio de Jateí/MS,
em
conformidade com Termo de Referência, onde conslam as demais especificações do ob.ieto.
SEGUNDA

Da Forma de Fornecimento e

J.1. ..os serviços objeto do presente contrato serão prestados pera CONTRATADA,
imediatamente após assinatura do contrato.

Parágrafo Único.

-

A execução dar-se-á a partir da assinatura deste termo.

3.1. O valor global para o objeto é de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
DESCRTÇÃO
Se
de Solda Diversas

UNIDADE
Horas

JateÍ - MS

QTOE
434

VALOR UNIT.
R$ í94,6301

TOTAL
84.469,46

.Vn

iir,.
1,ftôr$

Serviços
fabricaçã
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de torno, conserto,
o e manutenção em

maqutnas pesadas, veículos
UI

mentos

).bt-

,y

Horas

414

R$ 198,5452

82.197.70

Horas

410

R$ 130,080í

53.332,84

e

rícolas

Serviços d e manutenção mecâníca

e

hidráulica de mangueiras
pistões em máquinas, veÍculos
ui amentos

e

rícolas esados

3.2. Não haverá revisão de preço.

3'3. o pagamento será efetuado, a parrir da apresentação da nota Íiscar/fatura,
após seu
devido atesto pela Secretaria Competente, conforme itern20.1 do Edital.

3'4. No valor acima estão incruídos todos os descontos ou despesas tais como: fretes,

embalagem, impostos, seguros e outros referentes ao fornecimento do objeto contratado.

-Da
4.í. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos

recursos
orçamentários previsto na Lei orçamentária de 2o22 da preÍeitura Municipal de Jateí:
o2

PREFEITURA MUNICIP AL DE JA
ECRET ARIA M U N tctP L D E N FRAEST R UTURA
MANUTEN
SECRETARIA OE INFRAES TRUTURA

02.010
04.122.OO19-2047
3390.39.00.00.00
0í 19
3390.39.17.00.00

OUTROS SE
RED

Manute

'1.00.000

DE TERCEIROS
e Conserya

de

-

PESSOA J

inas e E ut

otcA
mentos

FONTE

1.80.502
103.091

VALOR

o2

PREFEITURA MUNICIPA LDEJA
ECRET ARIA U N I c IP
DE oEs EN VOLVIM E NTO R U RA L
MANUNTE
SECRET ARIA o E DESE NVOL
ENT o RURAL
OUTROS SE
DE ÍERCEIROS _ PESSOA
DICA

02.o12
04.'122.0019.20,ís
3390.39.00.00.00
0150
3390.39.17.00.00
1.00.000

RED
e Conserya

de

inas e E ui

ntos

FONTE

VALOR
02
02.008
12.361.0009.20.t 8
3390.39.00.00.00
083
3390.39..17.00.00
1.01.000
R$ 36.827

PRE FEITURA MUNICIPAL DE JATE
SEC. MUN. DE
CULT ESPORTE E LAZER
TRA NSPORTE ESCO LAR ENS N o F UN OAM E NTAL
OUTROS S
DE TERCEIROS _ PESSOA JU
RED
Man
e Conse
odêM uinas e
i
entos
FONTE

VALOR

07
07.019
18.541.0017.2056
3390.39.00.00.00

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDo MUNtctpAL De ueto luarÉúre
MANUTEN
DAS ATIVIDADES DO FMMA
OUTROS SE
OE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA

0246
3390.39.17.00.00

RED

Menuten

1.00.000
R$ 18.57r,67

e Con

de Má utnas ê

FONTE

VALOR

QUINTA

-
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da PREFEITURA:
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5.1. A PREFETTURA obriga-se a:
a) efetuar o pagamento dos serviços, após atesto da respectiva fatura.

b) comunicar imediatamente à CoNTRATADA qualquer irregularidade
manifestada na
execução do contrato.

c LAUSULA

SEXTA

-

Das

6.í. A CONTRATADA se obriga

a:

a) executar o contrâto em conformidade com as disposiçóes deste contrato,
bem como
as contidas no Editar do pregão oo7 t2022 e com os teimos da proposta apresentada
pela CONTRATADA.

b) iniciar a prestação de serviços, imediatamentê a partir da data de assinatura do

contrato.

c) preslar os serviços deste certame, pelos preços consignados na proposta.

d) p.restar os serviços, nas quantidades e datas soricitadas, dentro dos padrôes de
quâlidade, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente
vier a
causar, caso realize o fornecimento com produtos de má qualidaáe.

e) comprometer-se-á efetuar a substituição imediata, e totarmente às suas expensas
na falta de qualquer objeto deste certame.

fl

garantir a qualidade dos serviços prêstados, segundo as exigências das normas

legais.

g) apresentar a fatura com o valor correspondente ao fornecimenlo do mês, até o dia
10 (dez) do mês subsequente.

!)^gP_":ry:aq a legislação em vígor, a qualquer tempo e mediante aditivo próprio, a
CONTRATADA deverá aceitar que a pREFEITURA promova acréscimos ou
supressôes no objeto contratado nos termos do art. 65, § 1", da Lei n" g.666/93.
i) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitaÇão;

permitir a flscalização e
deste certame licitatório.

i)

o acompanhamento da execução do contrato

resultante

k) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas
nesta licitação.

l) cumprir outras obrigações previstas no código de proteção e Defesa do consumidor
(Lei n" 8.078/90) que sejam compatÍveis com o regime de direito

púbtico.

nfn

m) garantir a prestação dos serviços quando requisttado.

Parágrafo

Único. É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer opera

Jateí - MS

contratua
financeira,
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sem prévía e expressa anuência da prefeitura Municipal de Jateí,
Í\,4S.

SÉTIMA

-

Das

do Gestor do Contratoi

a) verificar a execução dos serviços se está em acordo com
o contrato.

b)

comunicar

a

contratuais.

secretaria competenre, quarquer descumprimento das cráusuras

c) conÍerir e encaminhar as notas Íiscais ao setor
pagamentos.

comperente para autorizar os

CLÁUSULA
8.'1. O presente contrato terá vigência até 3.1 de dezembro

LA NONA

-

Das

de 2022.

Administrativas

9.1. se a CoNTRATADA recusar-se a receber a Nota de Empenho
ou de assinar o contraro,
injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta não for aceita pera prefeitura
Municipar
de Jateí' MS, e, se ainda, após a'contratação incorrer em inexecução totar
ou parciar
do
contrato,.
Administração poderá: garaniida
prévia defesa, apricar as 'sàguintes
penalidades:

a

a

a) advertência' sêmpre quê verificadas pequenas irreguraridades, para as quais haja
concorrido.

b) multa de 20% (vinte por cento) do varor totar empenhado, em razão de inexecuÇão
total ou parcial.
c)suspensão temporária de participação em ricitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (doisl anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sejá promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.2. Poderá a Administração considerar a inexecução total ou parcial do contrato, para
imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para

fornecimento dos produtos objeto do contrato.

9.3. A Admlnistração, para imposição das sanções, analisará as circunslâncras do caso e as
justificativas apresentadas pela cONTRATADA, sendojhe asseguradâ
à ampla defesa e o
contraditório.

9.4' As multas poderão ser acumuladas e serão descontadas dos valores devidos
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

-

à

Da Rescisão:

10.1. A PREFEITURA poderá rescindir o presente contrato, de pleno direito, independ
de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art.
78 da Lei

Jateí - Ír/S

no.
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8.666i93 e suas alterações, respondendo a parte infratora pelos prejuÍzos que causar à

outra.

PRIMEIR,A

-

Da Revisão:

í 1.'l . Não haverá revisão.

cLÁusuLA DÉCIMA SEGUNDA
CONTRATADA;

- Da Vincutação deste ajuste ao Editat e a proposta dâ

í2.í.

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocalório referente ao
Pregão Presencial n .00712022, bem como à proposta comercial da CONTRATADA.
TERCEIRA

-

Do Foro:

í3.í.

Fica eleito o foro da comarca de Fátima do sul, Estado de Ír/ato Grosso do sul, para
dirimir as questôes originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

í4.í. o

extrato do presente contrato será publicado na lmprensa oficial do Município, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo único, da Lei no. g.666/93.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA

- Das

Finais:

í5.í. os

casos omissos e eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, ê será
objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado
em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
Jateí-MS, 17 de março de 2022.

PIO DE JA
S
Ass. Eraldo Jorge Leite
\,'lunicipal

CELSO ISSAMU SHIMADA TORNO. ME
Celso lssamu Shimada

Físcais de
Rodrigo F

Ío

Elení Teixeira dos Santos Felipe

Fe
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Testemun

Eduardo

Telma

artins Pereira

Gandine

/t/l

I
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