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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/000'1-06
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS _ ESTADO DA BAHIA

CoNTRATO N" 0í0/202í
PREGAO PRESENCIAL O4O/2020
PROCESSO ADM

IN

ISTRATIVO 9O5I2O2O

Prefeitura 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, nesle ato representado pelo prefeito municipal, o
senhor CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da
carteira de identidade no 368620í-07 SSP/BA, CPF 397.477.605-25, residente e
domiciliado na Rua Waldemar Souto, no 30, Baino Sossego, Rio de Contas - Bahia, a
seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa PAULO RICARDO
SILVA PIEROTE 05420893517, inscrita no CNPJ sob n'26.169.970/0001-09, com sede
na Estrada Estadual Ba 148 KM 01, no 75, Centro, Rio de Contas, Ba, CEP:46.170000, representada pelo Sr. Paulo Ricardo Silva Pierote, portador do Documento de
ldentidade no '15858í74 14 SSPiBA e inscrita no CPF sob o no 054.208.938- 17,
residente e domiciliado na Rua João Oliveira Chaves, no 75, Centro, Rio de Contas, Ba,
CEP: 46.170-000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condiÇões que se
sequem
í . DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - Constitui o objeto da presente licitação é a contrataÉo de prestação de serviços
de manutenção (mecânico, elétrico, retiÍica, pintura, força, troca de pneus, alinhamento,
balanceamento, cambagem, caster, serviços de solda e manutenÉo de ar
mndicionado), a ser prestados nos veículos que compõem a frota deste Município, sob
o req ime de menor oreco oor lote.
2 - DA VIGÊNCIA
2.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 de dezembro de 2021.

- A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito
orçamentário, salvo se pronogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de
21 de junho de 1993, com âs alterações posteriores, que alcançará dotaçáo do exercício
subsequente.
2.2

DO PREç O, CONDIçÔES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de
3

-

R$ 57.300,00 (Cinquenta e sete mil, trezentos reais), resultante das quantidades
constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial no 04012020 '
amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com
Parágrafo Único
impostos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e Íabalhistas, paÍa prestação dos
serviços.

-

3.2 - O pagamento equivale à aquisiçáo dos lotes 05, 07,08, 09 e'10, especiÍicados no
processo licitatório, de acordo com Anexo ldo Edital e valores vencedores na sessão
pública do Pregão Presencial no. O40|2O2O.
3.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias a
contar da prestaÉo dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do
gestor da contratação
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O pagamento Íicâ condicionado à comprovaçÉo dê que a CONTRATADA
enconba-se adimplente com a Fazenda Pública (Uniáo, FGTS, Débitos Trabalhistas,
Estado e Município).
3.4.

3.5

-

-

Não será aceita Nota Fiscal antecipada à prestação dos serviços, objeto dessa

licitação, como Íorma de adiantamento de pagamento de futura obrigaçáo.
3.6 - Havendo eÍro na nota fiscal, a mesma seÉ devolvida à CONTRATADA.

3.7 - QualqueÍ inegularidade quê impeça a liquidação da despesa seÉ comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente atá que sê providenciem as medidas
saneadoras.

3.7.'l - Nessa hipótese, o gtazo paÍa o pagamento iniciar-se-á após a regulaÍizaÉo da
situação e/ou a reapresentagáo do documento fiscal, não acanetando qualquer ônus
para a CONTFIATANTE.

4-ORIGEM DOS RECURSOS
4.í - As despesas deconêntes desta licitaçáo coneÉo à conta d€ recuÍ§os constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exêrcício conente, a saber:

UO: 2600í - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADÍtllNtSTRAçÃO
ATIVIDADE: 2OO3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE: 0100.000

UO:2800í - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÁO
ATIVIDADE: 2006 - MANUTENçÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2OO9 - MANUTENçÃO DO ENSINO FUNDAMENTA FUNDEB 40%
2o37-MANUTENÇÃO DO RECURSO DO QSE (SAúRIO EDUCAÇÃO)
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.
PESSOA JURIDICA
FONTE: 0't 01.001, 0í04.004, 01 19.01I
UO: 3000í - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO
AT|V|DADE: 1085 - CONSTRUçÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
2029 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
2038 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE
ELEMENTO DE DÉSPESA: 3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
PESSOA JURIDICA
FONTE: 0100.000, 01 16.016, 0'142.042
UO:32OO.I FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2011 - ADMINISTRAÇÃO
2014 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ELEMENTO DE OÉSPESA:
PESSOA JURIDICA
FONÍE: 0102.002, 01 14.014

3390.39.00.0

-

TERCEIROS -
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UO: 34OOí . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE: 2017 - AÇÓES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUN|TARA
2o57-MANUTENÇÃO DAS AÇÔES DO PROGRAMA DO FNAS
2o87-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FEAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - OUTRoS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA
FONTE: 01 00.000, 01 28.028, O129.O29

5.

DAS RESPONSABILIDADES

5.í . DA CONTRATADA:
5.1.í - A CONTRATADA obriga-se a manter, durantê toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigaçóes assumidas, todas as condiçôês dê habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
5.1 .2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
AdministraÉo ou a terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o

acompanhamento pelo órgão intêressado;

5.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorregóes que
prêjudique a êxecução do contrato.
5.1.4 - Facilitar a fiscalizaçáo em que a CONTRATANTE, julgar necessário;

-

5.í.5

Comunicar imediatamente

à

CONTRATANTE, qualquêr altêração que,

porventura venha a sofrer em seu contrato social;

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

-

DA CONTRATANTE:

5.2.1

-

Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, às obdgaÉês financeiras

decorrentes do presênte Contrato, na integralidade dos seus termos;

5.2.2 - Fiscalizar o fiêl cumprimento do contrato

5.2.3

-

5.2.4

- A Administração rejeitaÉ, no todo ou em parte, o

a

Notifcar
CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou
irÍêgularidades constatadas na prestaÉo dos serviços para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;
serviço executiado em

desacordo com o Contrato;

- DAS PENALIDADES
6.1. Para a aplicação das penalidades previstas seÉo levadas êm conta a naturezâ e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administraçâo Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
6

intuito de registÍar o comportamento
ADVERTÊNCIA ESCRITA, com
inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acanetem pre.iuÍzos graves ao município.

6.í.1.

o
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6.1.2. Constifuem ilÍcitos administrativos as condutias previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.520102, assim como em decreto r€gulamentador do pregão,
sujeitando-se os infratores às comina@es legais, garantida a prévia e ampla deÍesa em
processo administrativo.

6.1.3. A inexecução contratual, inclusive Por atraso iniustificado na execução do
conkato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da inftação, obedecidos os sêguintes limites máximos:

|-

10o/o

(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento

total da obrigaÉo, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

-

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso'
sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;
lll
0,7oÁ (sete décimos por cento) sobre o valor da part€ do Íomecimento
ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

ll

-

6.'1.3.1, A multa a que se referE este item não impede que a AdministraÉo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções prêvistras na lei.

6.1.3.2. As multas previstas neste item não têm carát€r compensatório e o sêu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos
dêconent€s das inftações cometidas.
6.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastÍar ê
licitar e impedimento de contratar com a Administração os que inconerem nos ilÍcitos
previstos nas disposiçóes legais citadas.
6.1.5. Sêrão punidos com a pena de declaraÉo de inidoneidade para licitar € contratar
com a Administração, enquanto perdurarem os motivos dêterminantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitaçáo pêrante a autoridadê competente para aplicar a
puniçáo, os que inconam em outros ilÍcitos previstos em lêi.

-

DA RESCTSÃO
7.1 - A inexecuçáo, totial ou parcial, do contrato enseja rá a sua rescisáo, com as
oonsequências contratuais pÍevistas nos artigos 77 a 80 da Lei n" 8.666/93' podendo ser
aplicada multa rescisória.
7 .1.2 - A rescisáo deste Contrato podêrá ser:

7

a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de Rio de Contas nos casos
'1.993;
enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do aÍt. 78 da Lei no 8.666 de
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a têrmo no processo da licitaÉo,
desde que haja conveniência para o município; ou
c) Judicial, nos termos da legislação.

7.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser prêcedida dê autorização escrita
e fundam€ntada da autoridadê competêntê.
7.2.1 - Os casos de rescisão contratual deveráo ser formalmente motivados nos autos
do procgsso . assêqurado o contrad itórioeaamDladêíesa.
I - DO REÀJUSÍA]I|ENTO E R EVrSÂO
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8.1 - A revisão dê preços só sêrá admitida no caso de comprovação do d€sequilÍbÍio
econômico - Íinanceiro, a ser fêita, preferencialmente, atravós de notas fiscais ou outros
que demonstrem indiscutivelmente a el€vaçáo do custo do objeto, tudo em
conÍormidade com o Art. 650, da Lei Fêderal N" 8.666 / 93 e suas alterações pos

ceRArs

g. ols orsposçôes
9.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidadê pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou sêus sucessores ê representantes na
pr€stação dos serviços conüatados, isentando esta úlüma de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em deconência do mesmo.

-

Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal no 8.666/93 e suas
alterações, que regulamenta as licitaÉes e contratações pÍomovidas pela administraçâo
pública.

9.2

-

í0 - Do FoRo
í0.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para con hecer e
dêcidir quanto aos litÍgios quê possam deconer da execução deste Contrato.
10.2 - E por estarem as partês justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas)

vias, para um só eÍeito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante
nomeadas, maiorês, idôneas e @pazes, sendo um via para a CONTR TADA' um partê
para a CONTRATANTE.
Rio de Contas, 06 de Janeiro de 2021.
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PAULO RICARDÓ SILVA PIEROTE 054208935í7
cNPJ N' 26.169.970/0001{9
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EXTRATO DE CONTRATO N'O1O/2021

PREGÃO PRESENCIAL

NO.

O4O/2020.

pRocEsso ADMtNtsrRATtvo

No. 905/2020.

OBJETO: Contratação dê prestaÉo de serviços de manúenção (mêcânico, elétrico,
retiÍica, pintura, foça, troca de pneus, alinhamento, balancêamento, cambagêm, cester,
serviços de solda e manutenção de ar condicionado), a ser pÍestados nos veÍculos que
compõe m a fÍota deste Município.

ContÍatante: PÍêfêitura Íllunicipal dê Rio de Gontas - BA.
GONTRATADA: PAULO RICARDO SILVA PIEROTE 0120893517
CNPJ: 26.169.970/000í-09
Enderogo: Estrada Estadual Ba í48 KM 01, no 75, Centro, Rio de Contas, Bahia
GEP:46.170-000

Valor do Contrato: R$ 57.300,00 (Cinquenta e sete mil, trezentos reais).

Data da Asslnatura: o610112021

Validade: 3111212021.
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MODELO PROPOSTA OE PRECOS
PREGÀO PRESENCIAL O4OÍ2020.
PROAE§SO ÀDfi íNü§IRATNO SIETM2O.

OBJETO Contrda$o de prestaÉo de serviços de manutenSo (mecânico, elétríco,
r€lifiê+ pihtrrq foÍgài úooá. de Bneus, alinhamêntq, balanêeaÍnêflto, eambaoêíÊ,
cest€r, sêÍviços de solda ê manutênção de ar condicionado), a ser prêstâdos nos
veÍculos que compóe m a frotâ destê Município.
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Rio dê GoÉes, 10 de dezembro de 2020
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