ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA UNICIPAL DE RIO OE CONTAS
CNPJ: í4.263.859/0001{6
LARGO DO ROSARIO, NO O1 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

coilTRAÍO

No 013/202í
PREGAO PRESENCIAL O4O,2O2O
PROCESSO ADiIINISTRAT|VO 90312020

Prefêitura do MunicÍpio de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurÍdica de direito
público interno, inscrita no CNPJ no'14.263.859/0001-06, com sede no Largo do
Rosário, no 01, Centro, Rio de Contas, neste ato reprêsêntado polo prefêito municipal, o
senhor CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, poÉador da
carteira de identidade no 3686201-07 SSP/BA, CPF 397.477 .60S25, rêsident€ e
domiciliado na Rua Waldemar Souto, no 30, BaiÍro Sossêgo, Rio de Contias - Bahia, a
seguir d€nominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa EUCLERIO PEREIRA
NUNES 92090087587, inscrita no CNPJ sob n'13.382.060/000í68, com sede na
Avenida Lindembêrg Cardoso, no 908, Bairro Taquari, Livramento de Nossa Senhora,
Ba, GEP: 46.140-000, representada pelo Sr. Euclério Pereira Nunes, portador do
Documento de ldenüdade no 07.619.759{0 SSP/BA ê inscrita no CPF sob o no
920.900.875-87, Íesidente e domiciliâdo na Rua F no 34, Baino Bonito Gama,
Livramênto de Nossa Senhora - Ba, CEP: 46.140-000,, que a est€ subscÍêvêm, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o present€ contrato, na
forma e condicões q ue se sêouem:
1 . DO OBJETO DO CONTRATO
1.'l - Constitui o objêto da presentê licitaçÉo é a contrataÉo dê prestação de seÍviços
de manutenÉo (mecânico, elétrico, retifica, pintura, força, troca de pneus, alinhamento,
manutenÉo de ar
balanc6amento, cambag€m, caster, serviços de solda
condicionado), a ser prestados nos veÍculos qu€ compôem a Írota deste MunicÍpio, sob
Dor lote
o reoime de menor
2. DA VIGÊNCIA
2.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 de dezembro de 2021 .

e

2.2

Contrato ficaÉ adstrita à vigôncia do respêctivo crédito
- A duração dopronogável
por igual pêríodo, na forma do aÍt. 57 da lei 8.666, de

orçamontário, salvo so
21 dejunho de 1993, com as alteraçõ€s posteriores, quo alcangará dotaçáo do exercÍcio
subsequente.

-

DO PREÇO, CONDIÇÔES DE PAGAMENTO
3.'l - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagaÉ à CONTRATADA o valorde
R$ 2í.500,00 (Vinte e um mil, quinhentos reais), resultrante das quantidades constiantes
da Proposta de Prêços, objeto do Edital do Pregão Presencial no 04012020, amortizável
mênsalmente de âcordo com nota fscal.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com
Parágrafo Único
impostos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para prestação dos
serviços.
3

-

3.2 - O pagamento equivale à aquisiçáo dos lotes 17 e 18, especiÍicados no processo
licitatório, de acordo com Anexo I do Edital e valores vencedores na sessão pública do
Pregão Presencial no. 04012020.
3.3

-

O pagamento será efetuado pela AdministraÉo Municipal, em até 30 (trinta) dias a

ços, mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do

ET
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA iiUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: í4.263.859/0001{6
LARGO DO ROSARIO, NO Oí - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

O pagamento ftca condicionado à comprovaçÉo de que a CONTRATADA
encontra-se adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas,
Estado e Município).
3.4.

-

- Não será aceita Nota Fiscal

antecipada à prestação dos serviços, objeto dessa
licitação, como forma de adiantamento de pagamento de futura obrigação.

3.5

3.6 - Havendo eno na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.

3.7 - Qualquer inegularidade que impeça a liquidaçpo da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenci6m as medidas
saneadoras.

3.7.1 - Nessa hipótese, o pram para o pagamento iniciar-se-á após a regularizaÉo da
situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acanetando qualquer ônus
para a ooNTFIATANTE.

ORIGEi' DOS RECURSOS
4.'l - As despesas deconentes desta licitaÉo conerão à conta de recuraos constantes

4

-

dê dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício conente, a saber:

UO: 2600í - SECRETARIA iIUNICIPAL DA ADÍtllNlSTRAçÃO
ATIVIDADE: 2OO3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00
PESSOA JURIDICA
FONTE:0í00.000

-

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -

UO: 2800í - FUNOO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
ATIVIDADE: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAçÀO E CULTURA
2009. MANUTENçÂO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%
2o37-MANUTENÇÃO DO RECURSO DO QSE (SAúRIO EDUCAçÃO)
ELEMENTO DE DESPESA: 3390,39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIOICA
FONTE: 0101.001, 0104.004, 01 1S.019
UO: 30001 . SECRETARIA ITUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIÍ{ENTO
ATIVIDADE: í085 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
2029 -ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
2038 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - oUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
PESSOA JURIDICA
FONTE: 0100.000, 0í 16.016, 0142.042

-

UO: 32OOí FUNDO MUNICTPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2O1í . ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
2014 - MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - PAB
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE: 0í02.002, 0't14.014
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UO: 34001 . FUNDO TÚUNICIPAL DE ASSISTÊNCÁ SOCIAL
AL COMUN|TÁR|A
DO FNAS
2087-MANUTENç
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - OUTRoS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE: 01 00.000, 01 28.028, 0129.029

ATIVIDAOE:2o.I7
2057-MANUTENÇ

5.

DAS RESPONSABILIDADES
5.1 . DA CONTRATADA:

5.1.'l - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a exêcução do Contrato, em
mnformidade com as obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitaÉo ê
qualifi cação exigidas na licitação;

-

5.'1.2 A CONTRATADA é r€sponsável pelos danos causados dirêtam€nte à
Administração ou a tercêiros, deconentes de sua culpa ou dolo na execuçpo do
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

5.í.3 - A CONTRATADA é obrigada a repaÍar, Íemover, rcconstruir ou substituir, suas
oxpensas, no total ou em paÍtes, em que se veÍificarcm, deÍeitos ou incoÍrê9óes que
prêiudique a execução do contrato.
5.1.4 - Facilitar a fiscalização em quê a CONTRATANTE, julgar necessário;

5.í.5

-

Comunicar imediatamênte

à

CONTRATANTE, qualqu€r alteraçáo quê,

porventura venha a softer €m seu contrato social;

5.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela prestaÉo dos serviços
do objeto dêste Contrato.
5.2

-

DA CONTRATANTE:

5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Têrc€ira, às obrigações financeiras
decoÍrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fisc5,lizar o fiel cumprimento do contrato

5.2.3

-

5.2.4

- A Administraçáo

a

Notificar
CONTRATADA, por escrito, sobrê imperfeições, falhas ou
iÍregularidades constatadas na prestaÉo dos serviços para que sejam adotadas as
medidas corÍetivas necessárias;
reieitará, no todo ou em parte,

o seÍviço executiado

em

desacordo com o Contrato;

- DAS PENALIDADES
6.1. Para a aplicagáo das p€nalidades previstas seráo levadas em contra a natungza e a
gravidade da íalta, os prejuízos dela advindos para a AdministÍaÉo Pública e a
reincidência na práüca do ato conforme discriminado a seguir:
6

o

o

intuito de regisúar
comportamento
inadequado do licitante e/ou contratiado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarrêtem prejuÍzos graves ao municÍpio

6.1.1. ADVERTÊNCn eSCRttR, mm

i
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6.1.2. Constituem ilÍcitos administrativos as condutas previstias nas Leis Federais
númêros 8.666/93 o 10.520102, assim como êm decÍêto regulamentâdor do pregão,
sujêitando-sê os infratorês às cominações legais, garantida a prévia e ampla defêsa em
processo administrativo.

A inexecugáo contÍatual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitrará o contratado à multa de mora, que sêrá graduada de acordo com a
gravidade da infração, obodecidos os seguintes limites máximos:
6.1.3.

|

-

ll

-

lll

-

10o/o (dez por cento) sobrê o valor do contrato, em caso dê de§cumprimento
total da obrigação, inclusive no de recusa do adiudicatário em firmar o contrato;

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da paÉe do íomecimento ou serviço náo realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parto do fornecimento
ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

6.1.3.1. A multa a que se refere êste item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanÉes prsüstas na lei.

6.í.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório
pagamento não eximirá a contratiada da responsabilidadê Por perdas

eo

e

seu
danos

deconêntes das infrações cometidas.

a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento dê contÍatar com a Administração os que incoÍÍêrem nos ilícitos
6.'1.4. Seráo punidos com

previstos nas disposições legais citadas.
6.1.5. Serão punidos com a pena do declaraçáo de inidoneidade para licitiar ê contratar
com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniÉo ou até
que seja promovida a reabilitaÉo perante a autoridade competentê para aplicar a
punição, os quê incoram êm outros ilícitos previstos em lei.

-

DA RESCISÃO
7.1 - A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejara a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas nos aÍtigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93, podendo sêr
aplicada multa rescisória.
7

7.í.2 - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) DeteÍminado por ato unilateral e escrito do Município de Rio de Contas nos casos
enumerados nos incisos I a Xll ê XVll, do art. 78 da Lei no 8.666 de 1.993;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a teÍmo no procêsso da licitação'
desde que haja conveniência para o município; ou
c) Judicial, nos têmos da legislaçáo.

7.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida
e fundamsntada da autoridade competente.

utorizaÉo escrita
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.2.1 - Os casos de rescisáo contratual deveráo ser Íormalmente motivados nos autos

do procssso. assêE urado o contraditório e e ampla deÍêsa.
8 - DO REAJUSTAMENTO E REV]SÃO

- A revisão de preços só será admitida no caso de comprovaçáo do desequilíbrio
econômico - financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais ou outros
que domonstrem indiscuüvelmente a elêvaÉo do custo do objeto, tudo em
conformidado com o Art. 650 .daLe i Federal No 8.666 / 93 e suas alteracóes Dost6riores.
9 . DAS DISPOSIÇOES GERAIS
9.1 - A CONTRATADA assume integral Íosponsabilidad€ pêlos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou sêus sucessorês e representantês na
prestaçpo dos s€rvi@s contratados, isentrando esta Última dê toda e qualquer
reclamaçáo que possa surgir em decon€ncia do mesmo.
8.'l

9.2 - Aplicam-se a est€ contrato as disposiçõ€s da lei federal no 8'666/93 e suas
alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pêla administraÉo
pública.

í0-oo

FoRo

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para mnhecer e
decidir quanto aos litígios quê possam deconer da êxecução deste Contrato.
10.2 - E por estarêm as paÍtes justas e acordes, firmam este instrumento 6m 02 (Duas)

vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante
nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sêndo um via para a CONTRATADA' um parte
para a GONTRATANTE.
Rio de Contas, 06 de janêiro de 2021.
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EUCLERIO PEREIRA NUNES 920900875E7

cNPJ N''13.382.0601000í68
CONTRATADA

Testêmunhas:

í.

.ií*í

CPF

2
CPF

lhrA

EUCLERIO PEREIRA NUNES
Av Lindembetg Cordoso, g0i,Íoquoil
Llvromento dê N. SeahoÍo/Bo, CEP:46.140'000
CNPJ: t 3.382.060 10001'68
ANEXO

II

PROPOSTA DE PBEÇOS

PREGAO PRESENCIAL O4OI2O2O.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 905/2020'

oBJETo: Conúatação de Prestação de serviços dê manutençáo (mecânico,
elétrico, retiÍica, pintura, torça, troca de pneus, alinhamento, balancêamento,
cambagem, caster, serviços de solda ê manutençáo de ar condicionado)' a ser
p restados nos veÍculos qu e compôem a frota deste MunicíPio.

Dados a constar na
EUCLERIO PEREIRA N UNES
13.382.060/0001-68
Av. Lindêmbê Cardoso,908 T
77 9997-5109

Razáo Social
CNPJ
End

TelêÍone/fax
E-mail
Banco/ encia/Conta Corrente
Cidadê
al
rssentantô
Nome do
ntante
rê6idencial do re
êntante
ldentldade do
al
CPF do Re rêsentantê
TeleÍones (Fixo e celula0 do rêpresentante Legal
End

hotmail.com
euclerionun
1089-8 C/P 7645-7
ralBa
Livram€nto dê Nossa
Euclerio Pêrêiía Nun€s
Benito Gama
Rua F Nq

07.6í975900
920.900.875-87
77 9997-5109

Tendo examinado minuciosamentê as normas especíÍicas do Pregão Presencial n.e
após têrmos tomado conhecimento de todas as condições
O4O12O2O,
a seguinte proposta:
Íormulamos
êstabelecidas,

e

LOTE 17
LOS M DIOS E LEVÉS

01

OE AR
MANUTEN
VEICULOS MEOIOS.

02

MAN

DE AR

VEICULOS LEVES.

ALOH TOTAL

40

ALOR
UNÍTÁRIO
R$ 133,00

80

R$ 133,50

RS 10.680,00

TE 17

16.000 00

UND

OTDE

EM

SERV

CONDICIONADO EM

SERV

OR

NDICIONADO

VALOH

5.320.00

LOTE 18
P

o

D

BO
MANU

01

DE

AR

UND

coNolcloNA DO

EM

SERV

QTDE

VALOR

30

UNlÍÁRIO
tot .Jó

MAAU INAS PESAOAS

ROO

VAL F
TOTAL
5.499,90
5.499 0

18

a

Nos prê9os cotados estâo incluídas todas as despesas que' direta

a

que o objeto será
Declaramos conhecer a tegislaÇâo de regência desta llcitaÇão e

ou

gastos da empresa com
lndiretamànte, Íazêm parte do presente obi6to, tais como
quaisquer outros que
impostos, transporte, descarregamento, seguros, taxas, ou
sem quaisquer acréscimos em virtude de
fossam inciolr sobre gastos daempresa'
concedidos'
expecfativa inÍlacionária e deduzidos os dêscontos eventualmêntê

entreguê de acordo com

as

condiçõês estabêlecidas nêstê Edital'

o

que

conhecemos e aceitamos em todos os sêus termos'
a

a

Declaramos, também, quê nênhum diÍeito à indsnizaçáo ou
qraisquer despesas nos sêrá devido, caso a nossa proposta não seja aceita' seja

reembolso de

qual for o motivo.
a

para a
Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida
sua apresentaçâo.

Livramento de Nossa Senhora/Ba,

1

I de dezembro de 2020'

,rú'1
Euclerio Pêrêira Nunes

cNPJ 1 3.s82.0ô0/0001 -68
Rep. Legal: Euclêrio Pereira Nunes

\-v
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EXTRATO DE CONTRATO

NO

0í3'202í

PREGÃO PRESENCIAL N'. O4O'2020,
pRocEsso ADMINISTRAT]VO N'. 905/2020.
OBJETO: Contratação de prestaÉo d€ sêrvi9os de manutenção (mecânico, €létrico'
relifica, pintura, força, troca de pnêus, alinhamento, balanceamênto, câmbagem, caster'
serviços de solda e manutençáo de ar condicionado), a ser prestados nos veículos que
compõe m a írota deste MunicÍpio.

ContÍatante: Preíeitura Municipal de Rio de Contas ' BÀ
CONTRATADA: EUCLERIO PEREIRA NUNES 92090087587
CNPJ: 1 3.382.060/0001-68
ENDEREÇO: Avenida Lindemberg Cardoso, no 908, Baino Taquari, Livramênto dê
Nossa Senhora, Ba
GEP:46.140-000.

Vator do Contrato: R$ 21.500,00 (Vinte e um mil, quinhêntos reais).

Data da Asslnatura: 0610112021

Validade: 3'l I 1212021.

