ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/000í{6
LARGO DO ROSARIO, NO Oí - CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

CoNTRATO No 0'.12t2021
PREGAO PRESENCIAL O4O'2020
PROCESSO ADMINISTRATTVO 905t2020
Prêfeitura 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 rêpresentado pêlo prefeito municipal, o
senhor CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, málico, 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 simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CENTRO
AUTOMOTIVO BOAVENTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 09.344.531/0001-76,
com sede na Av. Lindembêrg Cardoso, N" 32í, Baino Taquari, Livramento de Nossa
Senhora - Ba, CEP: 46.140-.000, reprêsentada p€lo SÍ. Manoêl Messias Cordeiro Silva,
portadoÍ do Documento de ldentidade no 05.458.305-59, SSP/BA e inscrito no CPF sob
o no 689.876.335-00, residente e domiciliado a Rua Av. Lindemberg Cardoso n" 33í ,
Bairro Taquari, Livramento de Nossâ Senhora - Ba, CEP: 46.140-000, que a €ste
subscrevem, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam nêstê ato, o
presente contrato, na forma e condições que se seguem:
í . DO OBJETO DO CONTRATO
1.í - Constitui o objeto da presentê licitação é a conkatação de prestação de serviços
de manutençáo (mecânico, elétrico, retifica, pintura, força, tÍoca de pneus, alinhamento,
balanceamento, cambagem, caster, serviços de solda
manutençâo de ar
condicionado), a ser prestiados nos veículos quo compõem a frota deste Município, sob
o reoime de menor pre@ por lote.

e

2. DAUGÊNC|A
2.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até

2.2

3í

de dezembro de 2021

.

- A duraçáo do Contrato ficará adstrita à vigência do respêctivo crédito

orçamentário, salvo se pronogávol por igual período, na foÍma do art. 57 da lei 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alteragôes postoriores, que alcançará dotação do exercÍcio
subsequente.

- DO PREçO, CONDIçÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela €xêcução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de
R$ 21.500,00 (Vinte e um mil, quinhentos reais), resultante das quantidades constantes
da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão PÍesencial no 04012020, amortizável
mensalmente de acordo com nota ftscal.
3

PanígraÍo Único - Estão inclusos nos valores das propostas as despesas mm
\l^ impostos, sobretaxas,
sêguros, encargos sociais e trabalhistas, para prestação dos

\

sêrviços.

íí

e í2 especificados no pÍocesso
licitatório, de acordo com Anexo I do Edital € valores vencedores na sessão pública do
Pregão Presencial no. O4OI2O2O.

8.2 - O pagamento equivalê à aquisiçáo dos lotês

,\
\l
será eÍetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias a
.\ " 3.3 - O pagamento
prestaÉo

contiar da
dos serviços, mediante a apresentação dâ Nota Fiscal ê atesto do
gestor da contÍataÉo.

n
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O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA
êncontra-sê adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistias,
Estado e Município).
3.4.

3.5

-

- Não seÉ

aceitra Nota Fiscal antecipada

à pÍestaçáo dos seÍviços, objeto dessa

licitaçÉo, como furma de adiantamento de pagamento de futura obÍigaçáo.
3.6 - Havendo eno na nota fiscal, a mesma selá devolvida à CONTRATADA.

3.7 - Qualquer inegularidade que impeça a liquidação da despesa seÉ comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providênciem as medidas
saneadoras.
3.7.1 - Nessa hipótese, o pftrzo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ê/ou a reapresentação do documento Íiscal, não acanetando qualquer ônus
para a CONTRATANTE.

ORrGEir DOS RECURSOS
4.1 - As despesas decorÍentes desta licitagão coneÉo à conta de recursos constantes
de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício conente, a saber:
4

-

UO: 26001 . SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAçÃO
ATIVIDADE: 2003. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - OUTRoS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE: 0'100.000

UO:2800í - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
ATIVIDADE: 2006. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2OO9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%
2o37-MANUTENÇÃO DO RECURSO DO OSE (SAúRIO EDUCAÇÃO)
ELEMENTO DE DESPESA:3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE: 0101.001, 0104.004, 01 19.019

\
(

UO: 3000í - SECRETAR]A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

\' oesewolvrueuo

'

'I:
'.

ATtvtDADE: lo8s - coNsrRuçÃo E coNSERVAÇÃo DE ESTRAoAS vlclNAls
2029 - ADMTNTSTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
2038 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE
ELEMENTo DE DESpESA: 3390.39.00.00 - ourRos sERvlcos DE TERcElRos
PESSOAJURIDICA
FONTE: 0100.000, 01í6.016, 0142.042

-

UO: 32001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2011 . ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
2014. MANUTENçÃO DAATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE. PAB
ELEMENTO DE DESPESA:3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE: 0í 02.002, 01 14.O14
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UO: 34OOí . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE: 2017. AÇÕES DE ASSISTÊNC|A SOCIAL COMUN|TÁR|A
2o57-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DO FNAS
2o87-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FEAS
ELEMENTo DE DESPESA: 3390.39.00.00 - oUTROS SERVICOS DE TERCEIRoS PESSOA JURIDICA
FONTE: 01 00.000, 01 28.028, 0129.029

5.

DAS RESPONSABILIDADES
5.í . DA GONTRATADA:
5.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, êm
conÍormidade com as obrigaçóês assumidas, todas as condições de habilitação ê
qualificação eÍgidas na licitaçáo;

5.1.2

- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente

à

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidadê à ÍiscalizaÉo ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
5.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a rcpaÍal removêr, rêconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em paÍtes, em que se verifcarem, defeitos ou inconeções que
prejudique a execuçáo do contrato.
5.1.4 - Facilitar a Íiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;

5.1.5

-

Comunicar imediatamênte

à

CONTRATANTE, qualquer alteraçáo que,

porventurâ venha a sofrer êm seu @ntrato social;
5.'1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidadê total pela preslação dos serviços

do objeto deste Contrato.

t

5.2

-

DA CONTRATANTE:

5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, às obrigaçõês financeiras
deconentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

\ 5.2.2 - Fiscalizar o fiêl cumprimento do contrato
\.'. S.Z.S - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imparfeiçóes,

falhas ou
irregularidades constatadas na prestaÉo dos sêÍviços para que sejam adotadas as
medidas conetivas nêcessárias;

',
\ '

5.2.4

- A Administração rejeitaÉ, no todo ou em paÍte, o seÍviço executado

em

desacordo com o Contrato;

-

DAS PENALIDADES
Para a aplicação das penalidades previstas sêrão levadas em contia a natureza o a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a AdministraÉo Pública e a
reincidência na prálica do ato conÍormê discriminado a seguir:
6

6.í.

6.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com

o

intuito

de

registrar

o

comportamento

inadeq uado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em Íalhas leves que não
acarÍetem prejuízos gravês ao município
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6.'1.2. Consütuem ilÍcitos administrativos as @ndutas provistas nas Leis Federais
números 8.666/93 ê 10.520102, assim oomo em decreto r€gulamentador do pregão,
sujeitando-se os infratores às comina@es legais, garantida a pÉvia e ampla def€sa em
pÍocesso adminístrativo.

A inexecução contratual, inclusive por atraso injusliÍicado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, quê sêrá graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os s€guintes limites máximos:
6.1.3.

|

-

10% (dêz por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento
total da obÍigação, inclusive no de recusa do adludicatário em firmar o contrato;

ll

-

0,370 (kês décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,

sobre o valor da parte do fomêcimento ou

lll

serviço náo realizado;

-

0,7% (s€t€ décimos por cento) sobre o valor da parte do Íomecimento
ou serviço não realizado, por cada dia subsequênte ao trigésimo.

6.1.3.1. A multa a que se refere estê itêm náo impêdê qu€ a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções prêvistas na lei.

6.1.3.2. As multas previstas neste item náo têm caráter compensatório
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas
deconentes das infrações cometidas.

eo

e

seu
danos

6.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporáÍia do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a AdministraÉo os que incoÍrerem nos ilÍcitos
previstos nas disposiçóes legais citadas.
6.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratiar
com a Administraçâo, enquanto perdurarem os motivos detêÍminantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitaÉo perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incoÍram em outros ilícitos previstos em lei.

\L) 7 -

DA RESCISÃO
7.1 - A inexecuçáo, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas nos aÉigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93, podendo ser
aplicada multa rescisória.

-

r

7.1.2 - A rescisão d6st€ ContÍato poderá ser:

.a) DeteÍminado por ato unilateral e escrito do MunicÍpio dê Rio dê Contas nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei no 8.666 de't.993;
b) Amigável, por acodo entÍe as partes, rgduzida â têrmo no prooesso da licitação'
desde que haja conveniência para o município; ou
,

c) Judicial, nos teÍmos da legislaÉo.

7.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autoÍizaÉo €scrita
e Íundamentadá da autoridade competente.
7.2.1 - Os casos dê rêscisão contratual dêveÉo ser foÍmalmêntê motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório ê a ampla defêsa.
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-

DO REÀ'USTAMENTO E REVISÃO

- A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio
êconômim - financeiro, a seÍ feita, prêferêncialment€, através de notas fiscais ou outros
quê demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto, tudo em
conformidade com o Art. 650. da Lei Federal N' 8.666 / 93 ê sues altêracõês Dosteriores.
9. DAS DISPOSIçÓES GERÂIS
9.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos quê causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores ê representiant€s na
prestaçáo dos sêrviços contratados, isentando esta última de toda e qualquer
reclamaçáo que possa surgir em decorrência do mesmo.
8.í

9.2 - Aplicam-se a êste contrato as disposições da lêi federal no 8.666/93 e suas
alteraÉes, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administraçáo
pública.

-

DO FORO
í0.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e
decidir quanto aos litÍgios que possam deconer da execução deste Contrato.
10

10.2 - E por êstiarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas)

vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) testêmunhas adiantê
nomeadas, maiores, idôneas ê capazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte
para a CONTRATANTE.

Rio de Contas, 06 de janeiÍo de 2021.

DE RIO DE CONTAS
TRATANTE

PREFEIÍU

EN

Í6

axp1. 99.344.53í1000í -76
CONTRATADA

TEstemunhas:

í.

',)Éz
CPF:
3?â n7a 3

Q,''.

- l-'t

CPF:

ET
aoa
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EXTRATO DE CONTRATO NOO12I2O21

PREGÃO PRESENCTAL Nô. O4O'2020.
PROCESSO ADÍrllNlSTRATlVO No. 90í2020.

OBJETO: Contratação de prestaÉo de serviços dê manutênção (mecânico, €létrico,
retiÍica, pintura, forga, troca de pnêus, alinhamento, balanceamento, cambâgêm, caster,
serviços de solda e manutenção de ar condicionado), a ser prestiados nos vêículos que
compõem a froia deste Município.

Contratantê: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: CENTRO AUTOMOTIVO BOAVENTURA LTDA
CNPJ: 09.3,14.531/0001 -76
ENDEREÇO: Av. Lindemberg Cardoso, N" 321, Baino Taquari, Livramento de N.
Sênhora - Bâ
CEP: 46.140-000

Valor do ContÍato: R$ 21.500,00 (Vinte e um mil, quinhentos reais).

Data da Assinalwa:

061

Validade: 3111212021.

01 12021

GENTRO AUTOMOTIVO BOAVENTURA LTDA
Av. Lindemberg Cardoso, 321, Taquari
Livramento de N. SenhorclBa, CEP:46.140-000
CN PJ : 09.3t44,531 /0001 -7 6

ANEXO

I

PROPOSTA DE PREçOS
PREGAO PRESENCIAL O4OI2O2O.
PROCESSO ADMtNISTRAT|VO 905/2020.

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de manutenção (mecânico,
elétrico, retifica, pintura, força, troca de pneus, alinhamento, balanceamento,
cambagem, caster, servigos de solda e manutenção de ar condicionado), a ser
prestados nos veículos que compõêm a frota deste MunicÍpio.
Dados a constat na
osÍa
CENTRO AUTO MOTIVO BOAVENTURA LTDA
09.344.531/0001-76
AV LINDEMBERG CARDOSO 321 TAQUARI
77 3444-2651

Razáo Social
CNPJ

Ende
Telefone/fax
E-mail

Banco/
cia/Contr CorÍente
Cidade
Nome do re resentante
Endereço residencial do representrntê Legal
ldentidadê do R
nte
ál
CPF do Re rêsentântê L el
Telefonês (Fixo e celular) do representante Legal

LIVRAME NTO DE NOSSA SENHORA-BA
Manoel Messias Cordeiro Silva
Lindemberg Cardoso, 331, TaquariLivremento/Ba
05.458.305-59
689.876.335-00
77 - 34M-2651 / 99997-3580

Av

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do pregão
Presencial n.o 040D020, e após termos tomado conhecimento de todaias

t'

condições estabelecidas, formuÍamos a seguinte proposta:

,
VEIC
ORD

DESCRI

o

LOTE 11
LEVES
UND

QTDE

VALO R

uNtrÁRlo

VALOR TOTAL

01

ALINHAMENTO P/ VE CULOS LEVES

SERV

80

R$ 58.75

RS 4.700,00

02

BALANCEAMENTO P/ VE CULOS LEVES

SERV

80

R$ 49,00

RS 3.920,00

03

CAMBAGEM P/ VE CULOS LEVES

SERV

40

R$ 73.50

R$

az-

/4/

2.940,00

IM

RS 73,50

RS 2,940,00

VALOR DO LOTE 1í

14.500 00

40

SERV

CASTÉR P/ VE CULOS LEVES

LOTE í2
VEICULOS M
UND

DESCRt9

ORD

ALINHAMENTO P/ VE

02

BALANCEAMENTO P/ VE CULOS M DIOS

03

CAMBAGEM P/ VE

04

CASTER P/ VE CULOS M

a

a

VALOR TO AL

UNITÁRIO

0t

ULOS M

LOS M

VALOR

QTO

os

tos

SERV

30

R$ 62,80

R$ í.884,00

SERV

30

R$ 58,80

R$ 1.764,00

SERV

20

R$ 83.80

R$ 1.67ô,00

SERV

20

R$ 83,80

R$ 1.670,00

VALOR DO LOTE 12

7,000 00

Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da
empresa com impostos, transporte, descarregamento, seguros, taxas'
ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e
deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitaçáo e que o
objeto será entregue de acordo com as condições estabelecidas neste
Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos'

a

Declaramos, também, que nenhum direito à indenizaçáo ou a reembolso
de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja
aceita, seja qual for o motivo.

a

Esta proposta

é

válida por 60 (sessenta) dias,

a

contar da data

estabelecida para a sua apresentação'

Livramento de Nossa Senhora/Ba, 11 de dezembro de2020

/
tomotivo Boaventura Ltda
cNPJ 09.344.531/0001 -76
Rep. Legal: Manoel Messias Cordeiro Silva
Centr

<.,

I

