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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, sin°, bairro centro de Santa Rita de Cássia-BA, CEP: 47.150-000. 

CONTRATO n° 209/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 061/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2022 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, 
COMO CONTRATANTE, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA DE CÁSSIA/BA — DO OUTRO, 
COMO CONTRATADO, A EMPRESA 
AGROMAQUINAS REI DO OESTE 
LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, 
de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA DE SANTA RITA DE 
CÁSSIA, com a sede na Travessa Professora Helena, s/n, bairro Centro, Santa Rita de 
Cássia, Estado do Bahia, CEP: 47.15000, inscrita no CNPJ n° 13.880.711/0001-40, 
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal de Santa Rita de Cássia o Sr. 
JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO, CRO n° 2652 - BA, CPF n°. 207.067.153-49 
e, do outro como CONTRATADO a empresa AGROMAQUINAS REI DO OESTE 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 42.447.608/0001-
09, com sede à AV. Santos Dumont, n° 194, Centro, Santa Rita de Cássia/BA, 
representada neste ato pelo sócio proprietário o Sr.° Ricardo Livramento Corado 
Lobato de Lima, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 050.756.895-82, tem entre si 
ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos 
pela Lei n° 8.666, de 21/06/93, e as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira — DO OBJETO — Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de equipamentos, peças e assessórios para a equipe de manutenção, 
roçagem e limpeza das áreas públicas, praças, jardins e nas margens do rio deste 
Município, a saber: 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTD UNIT. (R$) TOTAL (R$) 

1. Engrenagem 
Fs120/160/220/250/280/300/350/380 UNID 2 R$ 898,89 R$ 1.797,78 

2. Cabo de acelerador Fs160/220/280 UNID 10 R$ 189,08 R$ 1.890,80 
3. Cabeçote de corte Trimeut c 42-2 UNID 10 R$ 182,00 R$ 1.820,00 
4. Cinta dupla para ombro UNID 5 R$232,00 R$ 1.160,00 
5. Tubo graxa 80 g UNID 10 R$ 35,40 R$ 354,00 
6. Fs 220 roçadeira, dm 305mm/12" UNID 2 R$ 2.999,00 R$ 5.998,00 
7. Ag 56 soprador UNID 2 R$ 1.899,00 R$ 3.798,00 
8. Óculos de proteção UNID 10 R$ 24,00 R$ 240,00 
Valor Total (dezessete mil e cinquenta e oito reais ey,)lqueuM e oito centavos) R$17058,58 
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Cláusula Segunda — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do 
presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

• Unidade: 02.08.000 — Sec. Municipal do Meio Ambiente e Turismo 
• Projeto de Atividade: 2048 — Gestão das Ações da Sec. Mun. de Meio Ambiente 

e Turismo 
• Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 — Material de Consumo. 
• Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Materiais Permanente 
• Fonte: 0100 — Recurso Ordinário 

Cláusula Terceira — PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO — O valor total do 
presente Contrato é de R$ 17.058,58 (dezessete mil e cinquenta e oito reais e cinquenta 
e oito centavos). 

§ 1" - Nos preços ofertados 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; 

§ 2° - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos, 
devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as Notas 
Fiscais/Fatura deverão ser emitidas em nome do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente, CNPJ sob o n° 18.308.126/0001-93. 

§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de nota de 
correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado 
para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

Cláusula Quarta — DOS PRAZOS - O presente Contrato terá prazo até 31 de dezembro 
de 2022 ou até a execução total do objeto a ser contratado. 

4.1 - Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por novos e 
igual sucessivo período, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no 
parágrafo 2°. 

4.2 - As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse da 
Prefeitura quanto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes 
legais, estarem de acordo com as práticas de mercado. 

Clausula Quinta - DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO A fiscalização será feita 
conforme designa art. 67 da Lei 8.666/93, a Sra. Eyemat$ejpaldo Ara  , conforme 
Portaria n° 179, de 04/01/2022. 
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Cláusula Sexta — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — Fornecer o objeto dentro dos 
prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

6.1 - Fornecer os objetos mantendo todas as condições de qualidade originais; 
6.2 - Atender prontamente as Ordens de fornecimento, expedindo a competente nota 
de fornecimento dos objetos. 
6.3 Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes 
de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos 
decorrentes da qualidade do fornecimento do objeto. 
6.4 Manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vigência do presente 
Contrato. 

Cláusula Sétima — RESPONSABILIDADE — O Contratado será responsável, na forma da 
Lei, por quaisquer prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos no fornecimento dos 
objetos 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 
equivoco da proposta ou de má administração do Contratado; 

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

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

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

Clausula Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO — 
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 á prévia defesa em processo administrativo: 

a) Para infrações de pequena relevância — Advertência; 

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

c) Para infrações de grande relevância — Ap4icaçdo cuflhlativamente, d&penalidades 
abaixo: 
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1 — 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 Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal n°. 
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 até 
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- poderão ensejar a 
rescisão do futuro contrato, com as cominações previstas neste Edital. 

§ 1° — O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto 
entregue com atraso, ou de outros créditos relativos a este Contratado, 
eventualmente existente. 

§ 2°- O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o 
seu pagamento não eximirá o contratado da responsabilidade de perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 

Cláusula Nona — DA RESCISÃO CONTRATUAL — O presente contrato regular-se-á 
no que concerne à sua execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 
8.666/93, de 21 de junho de 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 do objeto contratados, sem justa causa e prévia 
comunicação ao Município de Santa Rita de Cássia (BA); 

c) a subcontratação, total ou parcial, do objo contratado, associação a outrem, 
cessão ou transferência, total ojj parØØ1, be com 7 a fusão, 'são ou 

7-)' 
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incorporação, sem prévia comunicação ao Município de Santa Rita de Cássia 
(BA); 

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

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

f) 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; 

g) 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 n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

h) 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; 

i) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de fornecimento 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 

j) 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 1 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. 

Cláusula Nona — 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 Cássia (BA), 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 Bahia, com renúncia a qualquer outr  ,, por mais privile iado que 
seja, para dirimir questões decorrentes do presente Con 
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E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) 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. 

Santa Rita de Cássia/BA, 13 de julho de 2022. 

PREFEITURA A DE CÁSSIA 
José Benedi S ocha Arag o - Prefeito 

CONTRATANtE 

TESTEMUNHAS: 

ini 41(14be d'aLf 

MAQUINA REI DO OESTE TDA 
CNPJ sob o n°42.447.608/0001-09 

Ricardo Livramento Corado Lobato de Lima 
CONTRATADO 

CPF:01. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
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EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO DE ADMINISTRATIVO ir: 120/2022. 
DISPENSA it 061/2022 

CONTRATO e: 209/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA 
CONTRATADO: AGROMAQUINAS REI DO OPSTE LIDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o e 42.447.60831001-09. 
OBJETO: Contrafação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos, 
peças e assessérios para a equipe de manutenção, roçagem e limpeza das áreas públicas;
praças, jardins e nas margens do rio deste Mimicipict 
VALOR GLOBAL: RS 17.058,58 (dezessete mil e cinquenta e oito reais cinquenta e 
oito centavos). 
VIGÊNCIA: 13 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 

Santa Rita de Cássia — Baba, 13 de julho de 2022 

Ant. 2022 

,t2'17r, de 2022 

1 3 
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ruo assinado digitalmente ui me MP ne2.200,2/2001 de2441402001, que Msdtuta infrnstwturattC Bras $CP Brasil 
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OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

MIADO DA DARIA 
PREFEITURA NUNICIPAI. DE SANTA FOFA DE CÁSSIA 

Gabinete do Precito 
CEP: CARMIM CPIRk 43S18214/8004448 

rmsktrearairosor-caras-serso"artoor -ares Ne* Olaia - t-aPranssoos 

1 - Propor a caltémoito de metros ou haticleikr, quando neosestrio, controlar o 
prazo de vigência do ireitrumento contrai:Ma® sua reeporesabletxte; 

Mar controla atualizado dee pogamentos efetuo:kis. ato adem cronológica 
cuidando para que o valor do cantão não soja altarader, 

3- Comunicar 14141444 4ml~ Cós contatos prévios com a 
contratada, as irregularidades cometidn poesivals de penalidade; 

4 - Solicitar, à unfdarN competirás, 
reeponsabiadade, 

5- Autorizar, %monstra, quando doMflnaio de 
de garantia contratuail em favor da contratada: 

do Contrato sob sua 

O - Manter, sob sua para coMe dele moam contrateo, 

1- Erteartinhar, é autoridadecampelenta. ~unia pedidos de rnodtioaVaa no 
croncgrarnallsico-flnanceina, aubebtdsCande froterlats e mgeparnentoe, ~miados pela 
contratada: 

8 - Confrontar os pregos e de Nota Fiscal com os 
estabelecidos no contrato; 

9 - Receber e eteatar Notas FiteS e Inhé-las a ~nes oomParlIFF 
fiscalizando a Muss* doa 9e999~na doa ~MS lin cid. Insbun 
03ntratUal. No caso de atem ICCenpumlw as Ineellsões • ro tato de matarei &reto nas 
obras conferir em ~lune) cara o almozentedo a Mostar, 

Ceddicação rStAML2Y-JA6USNGB-CO6EWLYP-CACPCHTY 

Versão elerr8nca /esporim/ em. httpsildoem.oig bubelsentardadecessie 

Documento assinado digitalmente conforme hW ne2.200-2/2001 é 24o8aot1, qual:saltei a tritnvestrutura de Chaves Publicas Brasileira - !CP Brasil 
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19- Aptos tt Modlotbo doe sendoe efe~tente matada mo ~mando 
oom o regime de emettlie pemteto nocontrato fiettad jornide devestes e conclusa° 
de serviços que Mo tinvem tatiknonts eveoutedOSA 

20- Comunicar autm~ moedor, em tempo & qua1tsoccrrénS que 
requeira ~Mn ou provitteMiee inté demais= sue Oonntotanont. into 1•01 de risco 
ou ~Meie de prejubut MIMAS ~to. 

21 - Deve protocolo; junto e 
ou impossibiltdede piem o eumenntertto 
dementa kmedievos dome:~ de ~dada, amd 
porventura entender ~MON 

e 

22 - Reate o otqato conealuel, medeia leme dromelendedo 

Emitir ateetedote de serieis* onestides toer9dOes ou 

24- Deve observei* Morras Interne na lama do 
as reeponsetadadoe do fiem( de MednAnt 

que 

25 - Podara forecter asas* *ato nomesino atm e devido 
antecedende: 

28- Ditará ffint em 
execuçáo do contra, delenrintlidd o que Vor 
definias alservedoe, atando de racéluções 

Caiação agrai Tg1MWL2Y-14 
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