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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA Íf,UNICIPAL DE RIO DE GO TAS
CNPJ: 14.263.859/000í{ô
LARGO DO ROSARIO, NO 01 - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

CoNTRATO Nc 0íí/2021
PREGAO PRESENCIAL O4O/2020
pRocEsso ADMtNtsTRATtvo 90512020
Prefeitura do MunicÍpio de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público intemo, inscrita no CNPJ no 14.263.859/0001{6, com sede no Largo do
Rosário, no 01, Centro, Rio de Contas, neste ato representado p€lo prsfêito municipal, o
senhor CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, médico, portador da
carteira de identidade no 3686201-07 SSP/BA, CPF 397.477.605-25, residente ê
domiciliado na Rua Waldemar Souto, no 30, Baino Sossego, Rio de Contas - Bahia, a
seguir denominada simplêsmente CONTRATANTE, e a empresa UEZILES MARCOS
SILVA 68997671553, inscrita no CNPJ sob n' 09.204.32410001-16, com sede na Rua
Coronel Garlos Souto, no 715 Centro, Rio de Contas-Ba, CEP:46.170-000, rêpresentada
pelo Sr. Ueziles Marcos Silva, portador do Documento de ldenüdade no 05.767.574-03
SSP/BA e inscrita no CPF sob o no 689.976.7'15-53, residente e domiciliado na Rua
Coronel Carlos Souto, no 7í5 A Centro, Rio de Contas-Ba, CEP: 46.170-000, que a este
subscrêvem, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o
Dresente contrato, na forma e condicóês oue se sequem:
1 . DO OBJETO OO CONTRATO
1.í - Constitui o objeto da presente licitação é a contratação dê prestação de serviços
de manutençáo (mecânico, elétrico, rêtifica, pintura, força, trocâ de pneus, alinhamento,
manutenção de ar
balancêamento, cambagem, casteÍ, s6rviços de solda
que
a
frota
deste Município, sob
prestiados
nos
veículos
compõem
condicionado), a ser
r lote.
ime de menor
o
clA
2 - DAVI
2.1 - O presênt€ contrato vigorará dâ data da assinatura até 31 de dezembro de 2021.

ê

A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito
orçamêntário, salvo se pronogávêl por ígual perÍodo, na forma do art. 57 da lei 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercÍcio
subsequente.
2.2

-

- DO PREçO, CONDICÔES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execuçáo do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de
R$ 33.850,00 (Trinta e tÍês mil, oitocentos e cinquentia reais), resultrante das quantidades
constantês da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial no O4Oí2O20,
amortizável mênsalmente de acoÍdo com nota fiscal.

3

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com
impoitos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para prestação dos
serviços.

equivale à aquisição dos lotes 06' í3 o 14, especificados no
p(rcesso licitâtório, de acordo com Anexo I do Edital e valorês vencedores na sessão
pública do Pregão Presencial n".04O12020.
3.3 - O pagamento seÉ efetuado pela AdministraÉo Municipal, em até 30 (trinta) dias a
contar da prestação dos serviços, mediant€ a apresentaÉo da Nota Fiscal e atesto do

3.2

- O pagamento

-L-.a't'
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O pagamento ftca condicionado à comprovação de que a CONTRATADA
encontra-sê adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas,
Estado e MunicÍpio).
3.4.

-

- Não será acêita Nota Fiscal

antecipada à prestaÉo dos serviços, objêto dessa
licitação, como íorma de adiantâmento de pagamento de futura obrigação.

3.5

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

3.7 - Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras.

3.7.1 - Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regulaÍizaÉo da
situação e/ou a reapresentaçáo do documento fiscal, náo acanetando qualquer ônus
para a CONTRATANTE.

ORIGEi' DOS RECURSOS
4.'l - As despesas deconentes desta licitação correrão à conta de recursos constantes
4

-

de dotações consignadas no Orçamênto Municipal para o êxêrcício conente, a sabêr:

UO: 2600í . SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAçÃo
ATIVIDADE: 2OO3 - MANUTENÇÃO OA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00
PESSOA JURIDICA
FONTE: 0100.000

-

OUTROS SERVICoS DE TERCEIROS -

UO: 2800í - FUNDO MUNICIPAL DE EDUGAçÃO
ATIVIDADE:2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAçÃO E CULTURA
2OO9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40"/O
2o37-MANUTENÇÃO DO RECURSO DO OSE (SAúRIO EDUCAÇÃO)
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA
FONTE: 0101.001, 0104.004, 01 19.0í

I

UO: 3000í - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO
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: 0í 00.000, 01 16.016, 0142.042

-

UO:32001 FUNDO IIUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2011 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
2014 - MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB
ELEMENTO DE DESPESA:3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.
PESSOA JURIDICA
FONTE: 01 02.002, 0114.014

U+à>
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UO:3400í . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AT|V|DADE: 2017 - AÇÔES DE ASSTSTÊNC|A SOCTAL COMUNTTÁR|A
2o57-MANUTENÇÃO DAS AÇÔES DO PROGRAMA DO FNAS
2o87-MANUTENÇÃO DAS AÇÔES DO FEAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FoNTE: 0'l 00.000, 0í 28.028, 0129.029
5 - DAS RESPONSABILIDADES

5.í . DA CONTRATADA:
5.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, €m
conformidade com as obrigaçõ€s assumidas, todas as condiçôes de habilitaçáo e
qualificação exigidas na licitaçáo;

-

5.1.2 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Adminiskação ou a terceircs, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
ammpanhamento p€lo órgão interessado;
5.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, rêmover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se veriÍicarem, dêfêitos ou inconeções que
prêjudique a execuçáo do contrato.
5.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTFIATANTE, julgar necessário;

5.1.5

-

Comunicar imêdiatamente

à

CONTRATANTE, qualquer alteraÉo quê,

porventura venha a sofrer em seu contrato social;

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

-

DA CONTRATANTE:

5.2.1 - PagaÍ conformê estabelecido na cláusula Terceira, às obrigagões financeiras
deconentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar o Íiel cumprimento do contrato

-

a

Notificar
CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigões, Íalhas ou
inegularidades conststadas na prestação dos seÍviços para quê sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;

5.2.3

-A

Administração rejeitaÉ, no lodo ou em parte, os sêrviços executado em
desacordo com o Contrato;

5.2.4

6 - DAS PENALIDADES
6.'1. Para a aplicação das pênalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a

gravidade da faltra, os prejuízos dela advindos paÍa a AdministÍação Pública
reincidência na praticâ do ato coníorme discriminado a seguir:

o

o

e

a

intuito de registrar
comportamento
falhas
sendo
apenas
em
leves que não
inadequado do licitante e/ou contratado,
cabível
prejuízos
graves
ao municÍpio.
acaÍÍetem

6.1.í. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com

LTat-

)
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6.1.2. Constituem ilÍcitos administÍativos as condutas previstas nas Leis Fedêrais
númêros 8.666/93 e 10.520102, assim como em decreto regulamentador do pregão,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a préüa e ampla defesa em
processo administÍativo.

6.'1.3. A inexecução conlralual, inclusive por atraso injustiÍicado na execução do
contrato, sujeitará o contratrado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da inftação, obedecidos os seguintes limitês máximos:
|

-

'l0o/o (dez por cênto)

sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento

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

ll

-

0,30/o (três décimos por

c€nto) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,

sobre o valor da parte do Íomecimento ou serviço não realizado;

lll

-

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da paÍte do fomecimento
ou seÍviço não realizado, por cada dia subsequ€nte ao trigésimo.

6.'1.3.í. A multa a que se refere este item não imped€ que a Administragão rescinda
unilâteralmentê o contrato e aplique as dêmais sangôes previstas na lei.

6.1.3.2. As multas previstias neste itgm não têm caÉter compensatório
pagamento náo eximira a contratada da responsabilidade por peÍdas

eo

e

seu
danos

decorrentês das infragões cometidas.

6.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastraÍ e
licitar e impedimênto de contratar com a Administração os que inconerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.
6.1.5. Serão punidos com a pêna de declaraÉo de inidoneidade para licitar e contratiar
com a Administração, enquânto perdurarem os motivos deteÍminanlss da punição ou até
que seja promovida a reabilitação pêÍantê a autoridade competente para aplicar a
punição, os quê in@rram em outros ilÍcitos previstos em lei.

-

DA RESC]SÃO
7.1 - A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as
mnsequências contratuais previstas nos aÉigos 77 a80 da Lei no 8.666/93, podendo ser
aplicada multa rescisória.
7.1.2 - A rescisão deste Contrato poderá ser:
7

a) Det€rminado por ato unilateral e escrito do Município de Rio de Contas nos casos
enumerados nos incisos la Xll e XVll, do art. 78 da Lei no 8.666 de 1.993;
b) Amigável, por acordo êntre as partes, reduzida a termo no prooesso da licitação,
desde que haja conveniência para o município; ou
c) Judicial, nos termos da legislação.

7.2 - A rescisão administraüva ou amigável deverá ser precêdida de autorizaÉo escÍitra
e fundamentada da autoridadê compêtente.
7 .2.1 - Os casos de rescisão contratual deveÉo ser formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8

-

DO REAJUSTAIiENTO E REVlsÃO

ú,/
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8.1 - A revisão dê preços só será admÍtida no caso de comprovação do desequilÍbrio
econômico - financeiro, a ser Íeitâ, preferencialmonts, atrâvés de notas fiscais ou outros
que demonstrem indiscutivelmente a elevaçáo do custo do objeto, tudo em
conformidadê com o Arl. 650. de Lêi Fêdêral No 8.666 / 93 ê suas altêraóes Dosteriorês.
9. DAS D|SPOSTçÔES GERAIS
9.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidadê pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou sêus sucêssores € reprêsentiantes na
prestação dos serviços contratrados, isentando esta última de toda ê qualquer
reclamaÉo que possa su€ir em deconência do mesmo.
Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal no 8.666/93 e suas
alteraçóes, que regulamentra as licitaçôes e contratagóes promovidas pela administraÉo
pública.

9.2

-

í0-Do

FoRo

10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca dê Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e
decidir quanto aos litígios que possam decorrêr da execução deste Contrato.
10.2 - E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento €m 02 (Duas)

vias, para um só 6Í€ito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante
nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte
para a CONTRATANTE.
Rio de Contas, 06 de janeiro de 2021.
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EXTRATO DE CONTRATO

NO

O11NO2'I

PREGÂO PRESENCIAL NO. O4O/2020.
PROCESSO ADMIN|STRATIVO No. 90s/2020.
OBJETO: Contratação dê prestaçáo de sêrviços de manutenção (mecânico, elétrico,
retiÍica, pintura, forga, troca de pneus, alinhamênto, balancaamento, cambagem, caster,
serviços de solda e manulênção de ar condicionado), a ser prestados nos veÍculos que
compõem a Írota deste Município.

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.

CONTRATADA: UEZILES MARCOS SILVA 68997671553
GNPJ: 09.204.32410001 -16
ENDEREÇO: Rua Coronel Carlos Souto, no 715, Centro, Rio de Contas, Bahia,
GEP: 46.170 -000

Valor do Contrato: R$ 33.850,00 (Trinta e três mil, oitocentos ê cinquenta reais)

Data da Assinatwa: 06101 12021

Validade: 3111212021.

JMI-')

UEZILES MARCO S

SILVA 68997671553
CNPI:09.204.324/00 0l-16
Rua Cel. Carlos Souto
t15 Centro, Rio De
Contas _

Búia.
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reti fic4 p intura, alinhamento,
de solda e rnanutenção
compôe mafrotad
de ar condicionado),
este Municíplo.
a ser prestados nos
veículos

que
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A execução dos sen,iços,
obieto desta licitaçào será
de acordo c)0m as soiicitações
õentro do prazo conrrarual.
da contratante,

-

a

o objeto será entegue
de acordo
celhmos em todos os seus
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UEZILES MARCOS S ILVA
68997677s53
CNPJ:09.204.3 24/0001-16

Cet Culos Souto, 175,
tambérq qu6 neúum
Rrra

direito à

Rio de CoEta§

- Búia

despesas nos será deü
ou a reembolso de quaisquer
do, caso a nossa propo
sta nâo seja aceit4
s eja qual for o motivo.
Estê proposta é válida por
60 (sessenta) dias, a
apÍêsentâgão,
contar da data eshbelecida

pâra a slül

Rio de Contas/Búia, l0
de dezembro de 2020.
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