
CONTRATO Nº 020/2014 - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS

 Que fazem entre si, o MUNICÍPIO  DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE, com sede a

Rua Guilherme Alberti, 1631, Centro, CNPJ 94.444.247/0001-40, representada pela Sra. Valserina

Maria Bulegon Gassen, Prefeita Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro

lado a empresa Blandinartt Soares Bastos – ME., com sede a Rodovia RST, Km 132, Pavilhão II,

Bairro Camobi, Santa Maria, doravante denominado CONTRATADO, sob as seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a execução dos serviços com fornecimento de

peças conserto para ônibus Iveco City Class 70C17, ano 2012/2013, placa IUC1205: 

1. Serviços:  substituição  de  bucha  da  barra  de  torção  e  da  balança,  substituição  do

terminal de articulação, substituição da bucha da barra estabilizador dianteira e traseira,

revisão da parte elétrica e substituição do interruptor de ré.

2. Peças:

Quant. Descrição

06 Bucha elástica

02 Bucha da barra de torção

04 Bucha da barra estabilizadora dianteira

02 Bucha da barra estabilizadora traseira

04 Terminal articulado

04 Porca de fixação

01 Interruptor de ré

01 Material de limpeza 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pela execução dos serviços e fornecimento das peças acima descritas na cláusula primeira, o

contratante pagará ao contratado o valor de R$ 4.421,13 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais

e treze centavos) para o fornecimento de peças e  R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais)



para a prestação dos serviços de mão de obra, totalizando R$ 5.801,13 (cinco mil, oitocentos e um

reais e treze centavos).

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O prazo da contratação será a contar da assinatura do contrato até o pagamento da fatura. 

 CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADE

  4.1 - multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias,

após o qual será considerado inexecução contratual;

4.2 - multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de 01 (um ano);

4.3 - multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado em parcela única, em até 30 dias após o recebimento da

fatura. 

5.2 - Ocorrendo atraso no pagamento,  a Administração compensará a contratada com

juros  de  0,5% ao  mês,  pro  rata,  mais  o  IGP-M/FGV do  período,  ou  outro  índice  que  vier  a

substituí-lo;    

5.3 - Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei

que regula a matéria.

 

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  contratação  oriunda  desta  licitação  correrão  à  conta  das

seguintes dotações orçamentárias: 2030-33.90.30; 2030-33.90.39.

CLÁUSULA SÉTIMA - A Legislação aplicável  à  execução do presente  contrato,  bem

como em casos omissos, é a Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores.



 CLÁUSULA OITAVA - Faz  parte  integrante  do  presente  instrumento,  o  constante  no

Edital de Dispensa nº 044/2014 - Processo nº 044/2014.

 

CLÁUSULA NONA –  As partes elegem o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno para

dirimir qualquer dúvida emergente do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes o presente CONTRATO, na

presença de duas testemunhas infra-assinadas, em duas vias de igual forma e teor, elegendo o Foro

da Comarca de Faxinal  do Soturno para dirimir  quaisquer dúvidas ou litígios  decorrentes  deste

Contrato.

 São João do Polêsine, 17 de janeiro de 2014.

 Valserina Maria Bulegon Gassen
           Prefeita Municipal

 Blandinartt Soares Bastos – ME.
      Contratado    

Testemunhas:

___________________________

___________________________


	Valserina Maria Bulegon Gassen
	Prefeita Municipal


