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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, sln Centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 087/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 004/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato n°. 231/2022 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Travessa 
Professora Helena, 5/n°, nesta cidade de Santa Rita de Cássia(BA), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n ". 
13.880.711/0001-40, neste ato representado pelo Sr. José Benedito Rocha Aragão, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta 
cidade de Santa Rita de Câssia(BA), portador do CPI' 207.067.153-49 e Cédula de Identidade profissional n°. 2652, expedida pelo 
Conselho Regional de Odontologia-CRO do Estado da Bahia, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado, como Contratado. 
MV2 SERVIÇOS LTDA ("BAHIA VALE"), CNPJ 30.379.128/0001-79, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida 
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n°. 939, 8' andar, Edifício Jacarandá, Bairro Sítio Tamboré, CEP 06460-040, na cidade de 
Barueri(SP), neste ato representada pelo Sr. Rafael Santos Vieira Santana, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua 
Rodrigues Dórea, n°. 237, Bairro Armação, CEP 41750-030, na cidade de Salvador(BA), portador da Cédula de Identidade CNH 
03857885570-DETRAN-BA e CPF 013.118.355-98, conforme clausula Nona da Sexta Alteração Contratual e Consolidação de 15 de 
fevereiro de 2022, com base na licitação do Pregão Eletrônico n'. 004/2022, originado do Processo Administrativo tf'. 087/2022, 
conforme da Decreto Federal n°. 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar n". 123, de 14 de dezembro de 2006 e, 
subsidiariamente, lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato de n°. 231/2022, tendo como 
objeto a contratação de empresa especializada para gcrenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, por meio de sistema 
informatizado e implantação de cartão magnético vinculado a rede credenciada de postos de combustíveis, mediante as seguintes 
condições: 

Cláusula Primeira — DO OBJETO E VALOR — Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle e fornecimento de 
combustíveis, por meio de sistema informatizado c implantação de cartão magnético vinculado a rede credenciada de postos de 
combustíveis. 

CONSUMO MENSAL ESTIMADO CONSUMO ESTIMADO 12 MESES 

ITEM COMBUSTÍVEL 

QUANTIDADE 
MENSAL 

ESTIMADA 
(litros) 

PREÇOS ESTIMADOS 
VALOR 

MENSAL 
QUANTIDADE 

MESES 

VALOR 
ESTIMADO 12

MESES Unitário 'Votai 

1 Gasolina comum 4,272r) R$ 5,50 R$ 23.496,00 

2 Diesel comum O R$ 5,55 RI 0,00 

Diesel 5-10 9.269 (*) R$ 688 R$ 63.770,72 

4 Etanol O R$ 5,69 R$ 0,00 

VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 87.266,72 R$ 87.266,72 12 R$ 1.047.200,64 

4.2. Por se tratar de mera estimativa de gastos, o valor acima não constitui, em hipótese alguma, compromisso futuro para o Município de 
Santa Rita de Cássia/DA, razão pela qual não poderá ser exigido nem considerado como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer 
alterações de acordo com as necessidades do município, sem que isso justifique qualquer indenização ao CONTRATADO. 

Clausula Segunda — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da Dotação 
Orçamentária de 2022 descritas abaixo: 

I — Unidade Orçamentária: 0201000— Gabinete no Prefeito 
II — Projeto/Atividade: 04.122.2.2.002 - Gestão das Ações do Gabinete no Prefeito 

I — Unidade Orçamentaria: 0203000— Secretaria Municipal de Administração 
II — Projeto/Atividade: 04.123.3.2.004 —Gestão das Ações Secr. Munic. de Administração 

1— Unidade Orçamentária: 0204000— Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 
II -- Projeto/Atividade: 04.123.4.2.053 — Gestão das Ações da Sec. de Finanças 
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1— Unidade Orçamentária: 0205000— Secretaria Municipal de Ação Social 
II — Projeto/Atividade: 08.244.5.2.032 — Gestão das Ações da Assistência Social 

1— Unidade Orçamentária: 0206000— Secretaria Municipal da Educação c Cultura 
II — Projeto/Atividade: 12.122.6.2.067 — Gestão das Ações da Sec. Mun. de Educ. e Cult. 

I — Unidade Orçamentária: 0208000- Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo 
II — Projeto/Atividade: 18.541.8.2.048 — Gestão das Ações da Sec. Mun. do Meio Ambiente e Turismo 

1 — Unidade Orçamentária: 020900 - Secretarias Municipal de Agrieul. e Desenvol. Rural 
II — Projeto/Atividade: 20.122.9.2.050 — Gestão das Ações da Sec. Mun. de Agricul. e Desenvol. Rural 

I — Unidade Orçamentária: 0210000— Secretaria Muni. de Obras. lnfraest. e Des. Urbano 
II — Projeto/Atividade. 15 451 10 2 041 - Gestão das Ativ da Sec. dc Obras, Infraest. e Des. Urbano 

1— Unidade Orçamentária: 2071 — Fundo Municipal de saúde 
11— Projeto/Atividade: 10.301.11.2.022 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde 
II — Projeto/Atividade: 10.305.11.2.025 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde 
II — l'rojeto/Atividadc:10.301.11.2.027 — Manutenção das Ações de Atenção Básica em Saúde/Atenção Primária 
II — l'rojeto/Atividadc:10.302.11.2.073 — Manutenção das Ações de Assistência Ambulatorial e hospitalar/atenção Especializada 
11 — Projeto/Atividade:10.304.11.2.088 — Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária 
II — Projeto/Atividade: 10.304.11.2.106 — Gestão das Ações da COVID —19 FMS 

I — Unidade Orçamentária: 2051- Fundo Municipal de Assistência Social 
11— Projeto/Atividade:08.244.5.2.033 — Gestão do Fundo de Assistência a Criança e ao Adolescente 
11— Projeto/Atividade: 08.244.5,2.036- Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social 
11— Projeto/Atividade: 08.244.5.2.037 — Gestão do Rec. do Bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade 
II — Projeto/Atividade: 08.244.5.2.039- Gestão dos Rec. do Bloco da Proteção Social Básica 
II — Projeto/Atividade: 08.244.5.2.040 Gestão dos Rec. do Bloco da Gestão do SUAS 
II — Projeto/Atividade: 08.244.5.2.049 Gestão dos Rec. do Bloco da Gestão do l'rog. Bolsa Família e do Cadastro Único 
II — Projeto/Atividade: 08.244.5.2.063 — Gestão dos Recursos dos Programas do FNAS e FEAS 
II — Projeto/Atividade: 08.244.5.2.084 — Gestão do Bloco de Beneficias Eventuais -Estado 
II — Projeto/Atividade:08.244.5.2.104 — Programa 1° infância / Criança feliz 

1— Unidade Orçamentária: 2150— Fundo Municipal do Meio Ambiente 
II — Projeto/Atividade:18.541.8.2.102 — Gestão das Ações do Fundo do Meio Ambiente 

1—Unidade Orçamentária: 2062— Fundo Municipal de Educação 
II — Projeto/Atividade: 12.361.13.2.007 — Gestão e Manutenção do transporte Escolar Ensino Infantil 
II — Projeto/Atividade: 12.365.13.2.008 — Gestão das Ações de Ensino Infantil-Pré Escola 
II — Projeto/Atividade: 12.361.13.2.009 — Gestão das Ações Ensino Fundamental 
II — Projeto/Atividade: 12.361.13.2.013 — Gestão e Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental 
II — Projeto/Atividade: 12.362.13.2.051 —Gestão e Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio 

1 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. — Material de Consumo 
1 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. — Outros Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica 

I - Fonte: 00 Recursos Ordinários 
I - Fonte: 02 Rec. de Imposto e 'fransf. de Imposto — Saúde 15% 
I - Fonte: 01- Rec. de Imp. e 'fransf. de Impostos — Educação 25% 
I - Fonte: 04 -Rec. do Salário — Educação - QSE 
1- Fonte: 114- .1 ransf. De Rec. Sist. Único de Saúde - SUS ESTADO 
- Fonte: 214- Transf. De Rec. Sist. Único de Saúde - SUS UNIÃO 

I - Fonte: 15- Transf. De Rec. do FNDE 
I - Fonte: 16 — Rec. da C1DE 
1- Fonte: 19— Transf. do FENDEB 30% 
I - Fonte: 22- Transf. De Convênio do Estado - Educação 
I - Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 
I - Fonte: 29— Transferências de Recurso do ["NAS 
I - Fonte: 42- Royalties/ Fundo Especial - FEP 
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Clausula 'ferceira — PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO — O valor pelos serviços prestados será o percentual de desconto de 
7,90 % (sete inteiros e noventa centésimos por cento) que incidirá sobre o valor efetivamente consumido/faturado durante o período, e 
será deduzido na apresentação de Nota Fiscal pela prestação dos serviços. 

§ 1°- O pagamento pelos serviços prestados ocorrerá em até 30 (trinta) mediante a apresentação da: 

a) Fatura acompanhada da copia dos Cupons Fiscais dos abastecimentos realizados no período contendo data e hora dos abastecimentos e 
mais o nome do motorista, a placa c a quilometragem do veículo abastecido, atentando para o fato de que o valor total da Fatura 
correspondera à soma dos Cupons Fiscais apresentados; 

6) Nota Fiscal pela prestação dos serviços de intermediação nos abastecimentos dos veículos com a utilização dos cartões magnéticos, 
cujo valor será o percentual incidente sobre o valor total dos abastecimentos no período, comprovado através da Fatura e dos Cupons 
Fiscais anexados à Fatura do período; 

e) Cópias dos contratos entre os Postos de Combustíveis credenciados e a empresa prestadora do serviço, através dos quais os postos 
credenciados concordarão em vender seus produtos através do cartão magnético, da mesma forma que concordarão em receber seus 
haveres através da empresa detentora dos cartões magnéticos, a qual receberá o valor devidos aos postos de combustíveis e fará os 
repasses; 

§ 2° - Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de depósito Bancário em conta corrente indicada na proposta, 
contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

§ 3° - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a 
data de sua apresentação válida. 

§ 4' - Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e Contribuições nos termos da legislação Fiscal 
pertinente. 

§ 5° - A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para ser lançado no 
instrumento contratual. 

* 6° - O pagamento a ser efetuado, fica condicionado à apresentação da Nota Fiscal pela Contratada, além dos seguintes documentos: 

a) Certidão de regularidade do FGTS; 

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

c) Certidão da Receita Federal; 

d) Certidão Negativa estadual, do Estado onde instalada a empresa; 

e) Certidão Negativa municipal, do Município onde instalada a empresa. 

§ 7° - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer obrigação que lhe tenha sido 
imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. Nos preços ofertados na 
Proposta já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do presente Contrato; 

Cláusula Quarta — DOS PRAZOS 

4.1 - O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. 

4.2 - O prazo para disponibilização do "software" e entrega dos cartões magnéticos será de 10 (dez) dias úteis, conforme descrito na 
Proposta de Preços. O local de entrega será. na Sede deste Município, conforme orientações da Secretaria requisitante de Administração, 
no horário de expediente. 

Clausula Quinta - DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO- O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade do fornecimento dos cartões magnéticos e a disponibilização do "software" e demais recursos necessários, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n°2.271, de 1997, sendo o 
Fiscal deste contrato o Sr. Evemar Reinaldo Aragão, Portaria 087 de 01/02/2021. 

§ 1° - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e 
do contrato. 
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§ - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste "Ferino de 
Referência. 

§ 3" - A execução dos contratos devera ser acompanhada c fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a 
mensuração dos aspectos mencionados conforme art. 34 da Instrução Normativa SLT1/MPOG n°02, de 2008, quando foro caso. 

§ 4° - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°c 2' do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

§ 5° - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de 
sanções administrativas, previstas neste fermo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n°8.666, de 1993. 

§ - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1992. 

Cláusula Sexta — OBRIGACÕES DA CONTRATADA — A Contratada se compromete a executar os serviços conforme especificações 
deste Contrato, do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

§ - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
Fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 

§ 2" - O Contratado é responsável pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo c qualquer dano causado 
ao Município de Santa Rita de Cássia(BA) ou a terceiros, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

§ 3' - O Contratado deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

§ 4° - O Contratado deverá vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de 
cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante; 

§ 5° - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — S1CAF, a empresa contratada 
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 
seguintes documentos: 

1) Cópia da Certidão de regularidade junto à Receita Federal; 

2) Cópia da Certidão de regularidade junto a Receita estadual da Sede da empresa; 

3) Cópia de Certidão de regularidade junto à Receita municipal da Sede da empresa; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 

5) Certidão Negativa de Débitos 'I rabalhistas — CNDT; 

§ 6° - O Contratado deverá responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, ConvCnçao, Dissídio Coletivo de 
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias. tributárias 
e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade a. Contratante; 

§ 7" - O Contratado deverá comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local dos serviços. 

§ - O Contratado deverá prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos. garantindo-lhe 
o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
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§ 9° - O Contratado deverá paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com 
a boa técnica ou que ponha em risco a segurança dc pessoas ou bens de terceiros. 

§ 10° - O Contratado devera promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 
execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

§ I - O Contratado deverá promover a organização técnica c administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos c especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado, 
conduzindo os trabalhos com estrita observância ás normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 
mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

§ 12° - O Contratado deverá submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do Edital. 

§ 13" - O Contratado não deverá permitir a utilização de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 
quatorze anos: nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

§ 14° - O Contratado deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

§ 150 - O Contratado deverá cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, hem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a 
contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015. 

§ 16° - O Contratado deverá guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

§ 17' - O Contratado deverá arcar com o ônus decorrente dc eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros c incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § I° do art. 57 da Lei n°8,666, de 1993: 

§ 18° - O Contratado deverá cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança da Contratante; 

§ 19° - O Contratado deverá prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 
técnica, normas e legislação; 

§ 20° - O Contratado deverá prover cartões eletrônicos para abastecimento dos veículos, relacionados no item 5.6 do Termo de 
Referência; 

§ 21" - O Contratado deverá fornecer uma cópia do manual de utilização dos "softwares" de gerenciamento c de consolidação de dados, 
em língua portuguesa. 

§ 22' - O Contratado deverá fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita a importação de dados. 

§ 23° - O Contratado responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao Município de Santa Rita de Cássia/BA, por dolo 
ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos ou em qualquer estabelecimento da rede credenciada. 

§ 24° - O Contratado deverá disponibilizar rede dc postos credenciados para o fornecimento de combustíveis, cobrindo todos os locais 
estratégicos para atender plenamente a demanda do Município de Santa Rita de Cássia/BA, conforme Termo de Referência, credenciando 
estabelecimentos idôneos para o fornecimento dos produtos destinados aos diversos tipos de marcas e modelos dos veículos do 
Município de Santa Rita de Cássia/BA. 

§ 25° - O Contratado deverá substituir os cartões, individualmente, sem ônus adicional ao Município de Santa Rita de Cássia/BA, quando 
ocorrer o desgaste natural ou se verificar a necessidade técnica de substituição do cartão. 

§ 26' - O Contratado deverá relatar ao Município de Santa Rita de Cássia/BA toda e qualquer irregularidade observada em virtude da 
prestação dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cajus reclamações se obrigam a atender prontamente. 

§ 27° - O Contratado deverá facultar ao Gestor do Sistema indicado pelo Município pleno acesso às informações do sistema, inclusive 
para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados. 

§ 28' - O Contratado deverá fornecer assistência técnica para o sistema. 

13K 
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§ 290 - O Contratado deverá capacitar o Gestor do Sistema indicado pelo Município de Santa Rita de Cássia/BA, sem custo para o 
Município. de modo que o Gestor se torne apto a utilizar todos os recursos do sistema. 

§ 30°- O Contratado deverá executar os serviços conforme especificações deste Contrato e de sua proposta. 

§ 31' — O Contratado deverá manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vigência do presente Contrato em conformidade 
com as obrigações assumidas neste contrato. 

§ 32' - O contratado não repassará ou compensará, de qualquer forma, junto a rede credenciada, quaisquer valores para compensar seus 
custos de operação. Caso se comprove esta prática o contratado poderá ser penalizado. 

Cláusula Sétima — RESPONSABILIDADE — O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer prejuízos provenientes de 
vícios e/ou defeitos nos fornecimentos contratados; 

a) Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de Santa Rita de 
Cássia-BA, para reparação desses danos ou prejuízos; 

b) Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da proposta ou de má administração do 
Contratado; 

e) Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e apresentadas na data da apresentação da proposta. 

d) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os fornecimentos/serviços que, a juízo desta, não forem 
considerados satisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

e) O Contratado é o único responsável pela procedência dos produtos que vier a fornecer. 

Cláusula Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO 

8.1 - Conforme Art. 77 da Lei 8.666/93, em caso de inadimplemento por parte do contratado, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) 
poderá aplicar as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o caso, 
garantida à prévia defesa em processo administrativo: 

a) Para infrações de pequena relevância — Advertência; 

b) Para infrações de média relevância — Multa de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

c) Para infrações de grande relevância — Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo: 

I — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

2 — Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação; 

3 — Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no prazo de até 02 (dois) 
anos, 

4 — Emissão de Declaração de I nidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Artigo 87, Inciso IV, da 
Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos no fornecimento do objeto contratados com base na presente licitação, o futuro contratado poderá ser penalizado 
conforme abaixo: 

1 — atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias no fornecimento do objeto— Multa de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos 
entregues em atraso; 

2— atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos 
entregues em atraso; 

3 — atraso superiores a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto poderá ensejar a rescisão do futuro contrato, com as corninações 
previstas neste Edital. 

8.2. Constituem motivos para rescisão do futuro contrato derivado da presente licitação: 
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a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 

b) a paralisação no fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e previa comunicação ao Município de Santa Rita de 
Cássia(BA); 

c) a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia comunicação ao Município de Santa Rita de Cássia(BA); 

d) o descumprimcnto de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como seus 
superiores; 

c) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 

f) a decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato: 

i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

j) a supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no § 
1' do Artigo 65, da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

I) a suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, exceto em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços já realizados, exceto em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato. 

Cláusula Nona — DA RESCISÃO CONTRATUAL — O presente contrato regular-se-á no que concerne a sua execução, inexecução ou 
rescisão pelas disposições da Lei n° &666/93, de 21 de junho dc 1993, observadas suas posteriores alterações. por suas cláusulas e pelos 
preceitos e princípios do direito público. Constituem motivos para rescisão deste contrato: 

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 

b) a paralisação no fornecimento/prestação de serviço do objeto contratados, sem justa causa c prévia comunicação ao Município 
de Santa Rita de Cássia(BA); 

c) a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem corno 
a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia comunicação ao Município de Santa Rita de Cassia(BA); 

d) o descumprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como 
seus superiores; 

c) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 

f) a decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

j) a supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contra 
no § 1" do Artigo 65, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

\\bk-41011 do limite permitido 
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I) a suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, exceto em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações ate que seja normalizada a situação; 

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços já realizados, exceto 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e 

n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato. 

Parágrafo Único — Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Artigo 78 da Lei Federal n'. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Clausula Décima — PUBLICAÇÃO — O Município de Santa Rita de Cássia(BA) providenciará a publicação do presente Contrato, em 
extrato, no Diário Oficial do Município de Santa Rita de Cassia(13A), até o quinto dia do mês seguinte ao da assinatura, nos termos do 
Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Cláusula Décima Primeira — FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia - Estado da Sabia, com renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões decorrentes do presente Contrato. 

F. por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo identificadas, que a tudo viram e acompanharam, e subscrevem o presente Contrato, juntamente com as partes, depois de lido e 
achado conforme. 

Testemun 

1) 

Nome 

CPF: 

!dant' 

Santa Rita de Cássia (BA), 08 de setembro de 2022. 

MUNICIPI E C SSIA / BA 
JosBáiiRoc Aragdo 

A 

MV2 SER 
otákrí Ço00S LTDA" 

• : 

st,_ iro / juro, 
aeI 

r-dInoceVieira

/-7g 
("BALI' E") 

Rafael Santo Santana 

2) 

Nome: ar  i_i(iLttiÈdr,_   ?7 1(' 

CPF: r 1; À 512.  -  5 X 

Identidade: 
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_DIÁRIO 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.8130.71110001-40 
p_a,iln centro de Santa Rita de Cássia-Be CEP' 47.15000. 

PROCESSO ADMIMSTRAIIVON". 087'2022 — PREGÃO ELETRÔNICO 14°. 004/2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

Editai.° 403 Ano 2022 

ninaste n" 231/2072 — Contratantes. MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIMBA) e MV2 
SERVIÇOS LIDA ("DARIA VALE"), CNTJ 30.379.128;0001-79- Obieto do Contrato: 
contrafação de empresa especializada para gerenciamento, controle e fornecimento de 
combustíveis por meio de sistema informatizado e implantação de cartão magnético v int:tilado a 
rede credenciada de pastos de combustíveis- Valor e Forma do P.gamento: desconto de 7,90 % 
(sete inteiros e noventa centésimos por cento) que incidirá sobre o valer efetivamente 
consumido/faturado no período e será deduzido na apresentação da Nota Fiscal pela prestação 
dos serviços; fontes de Recursos' 00-Recursos Ordinários, 02-Rec de Impostos e Tronai. de 
Impostos-Saúde 15 %, 01-Ree. de Imp. E Transf de Impostos-Educação 25 %, 04-Ree do Salário 
Educação-QSE, 114-Transf. de Rec. Sist. Único de Saúde-SUS Estado, 214-Transt de Rec. Sist. 
Único de Saúde-SUS União, IS-Tratar de Rec. do FNDE, 16-Rec. da CIDE, 19-Eransf. do 
FUNDEB 22-Transf. de Convênio do Estado-Educação, 28-Fundo Estadual de Assistência 
Social-FEIAS. 29-Transferências de Recursos do I:NAS e 42-RoyalliesiFundo Especial-FEP; 
Vinênciu do Contrato: 12 (doze) meses, Data do Contrato: (I8 de setembro de 2022; Assinam: 
Jose Benedito Rocha Aragão e Rafael Santos Vieira Santana, nispectivamente pelo Município e 
pelo Contratado. 

Santa Rita de Cassia(BA), 08 de setembro de 2022. 

Tuany de Vasconcelos GOffieS 
Pregoeira 

Documento 

Ce4Wicação ig tal.' ALJtI4%k5.0RW2T7H7LM&V1XOPR0HsftFO 
Versão eletrônica disponível em: httpsfidoem.orgbribalsantaritadocassie 

digitalmente conforme MJ' 2,200-2/2001 de 24/02001, que institui a infra-estrutura de Chaves i Brasileira. lO' Brasil 
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