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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, s/n, Centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47150-000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 139/2022 — PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contrato n°. 239/2022 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público interno, estabelecido na 
Travessa Professora Helena, s/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 Cássia (BA), portador do CPF 207.067.153-49 e do CRO 2652 — 
BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado, como Contratado, a empresa AZEVEDO SALES — 
CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA ("SOFERRAGEM CONSTRUÇÕES"), pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ N° 27.462.222/0001-82, estabelecida na Avenida Progresso, n° 116-A, Jose da R Medrado, Centro, na 
cidade de Santa Rita de Cássia- BA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ N° 27.462.222/0001-82, 
estabelecida na Avenida Progresso, n° 116-A, Jose da R Medrado, Centro, na cidade de Santa Rita de Cássia- BA, neste 
ato representada pelo Sr. Augusto Cesar de Alencar Sales, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na 
Avenida Progresso, s/n°, Jose da R Medrado, CEP 47.150-000, na cidade de Santa Rita de Cássia- BA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação 05008930810 e CPF 025.382.575-06, conforme 3' cláusula do Contrato Social de 
22/05/2019, em continuidade e conforme autorização constante no Processo de Licitação Pregão Presencial n°. 
025/2022, originado do Processo Administrativo n°. 139/2022, tendo como objeto a contratação de empresa especializada 
em serviço metalúrgico para confecção de ponto de entrega — PEV para Coleta Seletiva, em aço carbono, conforme 
descrição completa do Termo Referencial, tudo em conformidade com a Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal n°. 16 de 01 de agosto de 2006, e 
subsidiariamente, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e ainda Lei Complementar 
n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014, têm justo e acordado o 
presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira — O OBJETO — Constitui-se o objeto do presente Contrato a contratação de empresa especializada em 
serviço metalúrgico para confecção de ponto de entrega — PEV para Coleta Seletiva, em aço carbono, conforme descrição 
completa do Termo Referencial, abaixo especificado: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

ÚNICO 

Contratação de serviço, com entrega parcelada, para 
confecção de ponto de entrega-PEV para Coleta Seletiva em 
aço carbono, medindo 200x200x100 cm (comp. x altura x 
largura),compreendendo: 
-Estrutura em metalon 40x30 chapa 18, com duas divisões no 
mesmo.material; 
-03 portinholas com altura de 130 cm em melaton 40x30 chapa 
18, duas delas com largura de 80 cm e uma de 40 cm cada 
portinhola com 3 dobradiças tipo gozo em maciço de 5/8" e 1 
ferrolho; 
-Fechamento do perimetro com grade de melaton 20x20mm 
#18, ate a altura de 130 cm; 
-Cobertura com telha de zinco; 
-Estrutura para placa em melaton de 20x20mm #18 com 
fechamento em chapa de zinco #28, medindo 400x50 cm 
(frente e laterais); 
-Adesivo para identificação dos recicláveis conforme cores 
correspondentes ao material: AZUL (papel), VERMELHO 
(plástico), AMARELO (metal) e MARROM (orgãnico); 
- Acabamento com pintura em esmalte sintético. 

UND 20 R$ 8.150,00 R$ 163.000,00 

VALOR TOTAL (cento e sessenta e três mil reais) R$ 163.000,00 

1.1 — Objetivando melhor adequação dos serviços ao atendimento do seu propósito, o Município de Santa Rita de Cássia 

(BA) se reserva no direito de, mesmo durante a execução dos serviços introduzir modificações no objeto, resguardando o 

direito do Contratado, quanto aos serviços executados. 
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Cláusula Segunda — DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO — A vigência do presente Contrato será até 31/12/2022 
ou até a total conclusão do objeto ora contratado, contados da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado mediante 
manifestação expressa das partes, na forma do Artigo 57 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2.1 — Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo Municipio de 
Santa Rita de Cássia (BA), se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste 
Contrato, devendo o documento ser protocolado no Município de Santa Rita de Cássia (BA) até a data limite de que trata 
este item. 

2.2 — O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo administrativo. 

Cláusula Terceira — INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS — Eventuais interrupções da execução dos serviços provocados por 
motivo supervenientes, independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil deverão 
ser comunicados ao Município de Santa Rita de Cássia (BA) por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da 
ocorrência. Nesse caso, a critério do Município de Santa Rita de Cássia (BA), os dias de paralisação serão compensados 
por igual período ao prazo final fixado para cumprimento do objeto deste instrumento. 

Cláusula Quarta — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das 
seguintes Dotações Orçamentárias: 

— Unidade Orçamentária: 02.60.000 — Secretaria Mun. De Meio Ambiente e Turismo 

— Projeto/Atividade: 2048— Gestão das Ações da Secretaria Mun. De Meio Ambiente e Turismo 

- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. — Outros Serviços Terceiros — Pessoa Jurldica 

- Fonte: 00 Recursos Ordinários. 

Cláusula Quinta — VALOR E FORMA DE PAGAMENTO — O valor dos serviços ora contratados será de R$ 163.000,00 
(cento e sessenta e três mil reais), a serem pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e/ou a prestação dos 
serviços e entrega da Nota Fiscal acompanhada das certidões de regularidade fiscal. 

5.1 — Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos 
serviços contratados e/ou fornecimentos do objeto contratado, de acordo com as condições constantes no Processo 
licitatório e na Proposta apresentada pelo Contratado, constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos 
serviços contratados e executados; 

5.2 — O Município de Santa Rita de Cássia (BA) poderá efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada; 

5.3 — O Contratado indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança o número e a data de emissão da Nota 
de Empenho; 

5.4 — A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e demais contribuições 

incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o Migo 2°, inciso IV, da Instrução Normativa da Secretaria da 

Receita Federal n°. 1234/2012, ou informar a isenção, não incidência, ou aliquota zero e o respectivo enquadramento 

legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no 

percentual correspondente à natureza do bem ou serviço; 

5.5 — As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar 

isentas de erros ou Omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas ao Contratado para correções; 

5.6 — Atendido ao disposto nos itens anteriores, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) considera como data final do 

período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos 

serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento; 

5.7 — É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao Município de Santa Rita de Cássia (BA) dos documentos 

de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, 

implica em desconsideração peio Município de Santa Rita de Cássia A) dos prazos estabelecidos para pagamento; 
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Cláusula Sexta — REVISÃO DE PRECOS: 

6.1 — A Contratada deverá demonstrar de maneira clara a variação do IPCA-indice de Preços ao Consumidor Amplo no 
período. 

6.2 — A não apresentação da variação do IPCA impossibilitará ao órgão gestor da Prefeitura Municipal de Santa Rita de 
Cássia de proceder as futuras revisões, caso venha a contratada solicitar equilíbrio econômico financeiro. 

6.3 — No caso do detentor deste contratado ser revendedor ou representante comercial deverá demonstrar de maneira 
clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do 
produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em 
relação ao preço final. 

6.4 — A critério da Administração Municipal poderá ser exigido da Contratada lista de preço expedida pelos fabricantes, que 
conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão 
de preços. 

6.5 — Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal adotará, para verificação dos 
preços constantes dos demonstrativos que acompanham o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido 
porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, 
utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de 
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa de escolha de critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 

6.6 — O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente 
apurado, e os propostos pela Contratada será mantido durante toda a vigência do contrato. O percentual não poderá ser 
alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência do contrato. 

6.7 — É vedado á Contratada interromper o fornecimento/serviço enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de 
preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste Edital. 

6.8 — A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações que delas 
poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições. 

6.9 — Quando a Administração Municipal de Santa Rita de Cássia através de pesquisa trimestral ou impugnação de 
terceiros, verificar que o valor registrado está acima dos preços praticado no mercado, convocará o PROMITENTE 
FORNECEDOR, através de correspondência oficial, para adequar os preços registrados, aqueles oficialmente 
reconhecidos pela Administração Pública de Santa Rita de Cássia no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, à partir da 
notificação do documento. 

6.10 — Ao Município é assegurado o direito de acrescer ou suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente 
contratado, nas mesmas condições inicialmente e pactuadas, conforme § 1° do Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 
de junho de 1993. 

6.11 — Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando do aumento nos valores dos 

produtos, que comprovadamente afetem o equilibrio físico-financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo 

aditivo onde se discriminem os novos preços em vigor. 

Cláusula Sétima — MULTA — Em caso de inadimplemento, por parte do Contratado, de quaisquer das cláusulas ou 

condições do presente Contrato, ao Contratado será aplicado multa percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia 

sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução, o que dará ensejo a sua 

rescisão; 

7.1 — Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município de Santa Rita de Cássia (BA); 

7.1.1 —A multa será deduzida do valor liquido do faturamento do Contratado. Caso o valor do faturamento seja insuficiente 

para cobrir a multa, o Contratado será convocado para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contados 

da data da convocação; 
7.1.2 — Não havendo qualquer importância a ser recebida pelo Contratado, este será convocado a recolher na Tesouraria 

do Município de Santa Rita de Cássia (BA), o valor da multa, nojprazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da 

comunicação; 
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7.2— O Contratado, cientificado da aplicação da muita, terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para apresentar recurso 
ao Município de Santa Rita de Cássia (BA). Ouvida a Fiscalização e o responsável pelo Contrato, o recurso será 
encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame; 

7.2.1 —Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que poderá 
relevar ou não a multa; 

7.3 — Em caso de relevação da multa, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) se reserva o direito de cobrar perdas e 
danos porventura cabiveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo esta relevação em 
novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados; 

7.4 — Caso a multa seja mantida pelo Gabinete do Prefeito, não caberá novo recurso administrativo. 

Cláusula Oitava — FISCALIZACAO — A fiscalização dos serviços caberá à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, por 
meio de preposto da Administração formalmente designado, na forma do Artigo 67 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, o Sr Evemar Reinaldo Aragão foi designado gestor de contrato conforme Portaria n°08712021, de 01/02/2021, a 
quem compete verificar se o Contratado está executando os trabalhos, observando este Contrato e os documentos que o 
integram; 

8.1 — A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando serviços que estiverem em 
desacordo com o presente Contrato, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e com 
a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já o Contratado a assegurar e facilitar o acesso da 
Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão; 

8.2 — A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos 
do Contrato, dando conhecimento do fato à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, responsável pela execução deste 
Contrato; 

8.3 — Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. 
A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e 
em caso de multa, a indicação do seu valor; 

8.4 — Das decisões da Fiscalização, poderá o Contratado recorrer à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo deste 
Município, responsável pelo acompanhamento deste Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. 
Os recursos relativos à multa serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula; 

8.5 — A ação Sou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, não eximirá o Contratado da integral responsabilidade pela 
execução do objeto deste Contrato. 

Cláusula Nona — OUTROS ENCARGOS E OBRIGACÕES DO CONTRATADO/INCIDÊNCIAS FISCAIS — Além dos 
encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste 
Contrato, obriga-se a: 

9.1 — Assumir integral responsabilidade por todos os ónus e obrigações concementes à legislação tributária, trabalhista, 

securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusivos; 

9.2 — Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato; 

9.2.1 — Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso; 

9.2.2 — Ficam excluídos da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico-tributária 

(impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual; 

9.3 — Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregaticia com o Município de Santa Rita de Cássia(BA), 

bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-EPI e os instrumentos 

necessários à execução dos serviços contratados; 

9.4 — Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital, na 

condição de vencedora do certame; 
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Cláusula Dez — RESPONSABILIDADE — O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer prejuízos 
provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados; 

10.1 — 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; 

10.2 — Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má 
administração do Contratado; 

10.3 — O Contratado é o único responsável pela procedência do material fornecido para execução deste Contrato; 

10.4 — O Contratado deverá entregar no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis o objeto ora contratado. 

Cláusula Onze — DO DANO MATERIAL OU PESSOAL — O Contratado será responsável por quaisquer danos, material ou 
pessoal, causado a terceiros ou ao Município de Santa Rita de Cássia (BA), durante a execução dos serviços contratados 
ou em decorrência deles; 

Cláusula Doze — SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DESTE CONTRATO 

Em caso de inadimplemento por parte do futuro 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 a prévia defesa em processo administrativo, conforme abaixo: 

a) Para Infracões de pequena relevância: Advertência; 

b) Para Infrações de média relevância: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro Contrato; 

c) Para Infrações de cirande relevância: Aplicação cumulativa das penalidades abaixo: 

1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato; 

2) Cancelamento do futuro Contrato; 

3) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no prazo de 
até 05 (cinco) anos, e 

4) Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Artigo 87, 
Inciso II, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos na execucão dos serviços, o futuro contratado poderá ser penalizado conforme abaixo: 

1) Atrasos de 01 (um) a 15 (quinze) dias: Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue em 

atraso; 

2) Atrasos de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue 

em atraso; 

3) Atrasos superiores a 30 (trinta) dias poderão ensejar o cancelamento do futuro Contrato, com a aplicação das 

penalidades constantes no subitem 11."c" acima. 

12.1 —Constituem motivos para rescisão do Contrato derivado da presente licitação: 
a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 

b) a paralisação na prestação dos serviços oriundos desta licitação, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

c) a subcontratação, total ou parcial, no fornecimento dos produtos oriundos desta licitação, associação a outrem, cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia autorização da Administração; 

d) o desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

assim como de seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 
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f) a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecirnento 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, justificados e determinados pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratado, e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato; 

j) a supressão dos serviços, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do 
limite permitido no § 10 do Artigo 65 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

k) a suspensão dos serviços oriundos desta licitação 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, ou ainda por repetidas 
paralisações que totalizam o mesmo prazo; 

1)0 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 

, 
m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

1 
Cláusula Treze — GARANTIA DOS SERVICOS PRESTADOS — Os serviços prestados terão garantia conforme descrito em 
na Proposta de Preços. 

E Cláusula Catorze — PUBLICAÇÃO — Ch Município de Santa Rita de Cássia (BA) providenciará a publicação do presente 
é "Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Município de Santa Rita de Cássia (BA), até o quinto dia do mês seguinte ao da 

r assinatura, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

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

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um 

só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado conforme. 

2 teste 

1) 

CPF  ;25-2  CU 3-i ao 
Ideptráde  11 o 9 g ss P Go 
i'4URiCto S'iLvt\-

Santa Rita de Cássia (BA), 2& }de setembro de 2022. 

JOSÉ BENÉGti 
rPr 

422) 
C 
rapai 

,3f 
AZEVEDO SALES — CONSTRUO 

CNPJ N°27.462.' 4 -82 
z

Augusto Cesar de Al . r Sales 

Ão 

S LTDA 

2)  v . C. j-

CPF  E-C 
Identidade  IN2 4-2-)Cjcl, 

Página - 6 - de 6 



• 

OOFICIAL
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

EXTRATO ;NITRATO 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, sin. Centro de Santa Rita de Cássia-Be CEP: 47.150-000. 

alicio 400 Atm 2022 

4',,gioa 4 

PROCESSO ADMINISTRADVO N 139/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N.° 025/2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n° 2390022 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA e a Empresa AZEVEDO 
SALES - CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LEDA ("SOFERRAGEM CONSTRUÇÕES"), CNPJ N" 
27.462.222/0001-82; Objeto: Contrafação de empresa especializada em serviço metalúrgico para confecção de 
ponto de entrega - PEV para Coleta Seletiva, em aço carbono; Valor: R$ 163.000,00 (cento e sessenta c três mil 
reais)* VipPncia do Contrato: 27/09/2022 à 31/12/2022; Fonte: O - Recursos Ordinários Data do Contrato: 
27/09/2022; Aminarn: José Benedito Rocha Aragão pelo Municipio e Augusto Cear de Alencar Sales pelo 
contratado. 

Santa Rita dc Cássia (BA), 27 de setembro de 2022. 

JOSÉ BENEDITO ROCIA ARAGÃO 
Prefeito 

Certificação SG1RNX2K-T8WrIVBH-NJSQZ1 VF-DD005FRI3

Versão eletrônica disponível em: https://doerporg.br/ba/santaritadecassie 

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituí a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefira 
CEP; 47.150-000 tl4PJ: 131150/11/0001-40 

St. kftppfreruntsialtgerin - Sate RÉU de ~Ia - - GZP 47,150-= 

Etliçzio 273 , 
05 de janeiro de • 

Páája 

PORTARIA N 119 DE 04 DE JANEIRO DE 2022 

Designar servidores municipais para %cata 
os contratos celebrados pelo Municipio. 

PREFSTO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Babá, no 
uso de suas strinicifies que lhes confere o Incito VIII do Art 53 da Lei Ordena do 
Municipio, resolve: 

An to Designar para fiscalizar os contratos Celebrados pelo Munlclpk,, os 
seguintes servidores: 

I - Afine Santos Barbosa, (Chefe da ~alio de COOITS, Avelado e Auditoria) 
como focal doa contratos celebrados pare Sereataria Municipal de %Ca 

II - Thayane Augusto de Silva Reis. (Diretora de Educara) como tal dos 
contratos celebrados para Secretaria Municipal de Educaollo e Coluna, 

III - EVOMIlf %Inala Anglo, (Assistente Técnico de Tesouraria) corno fiscal 
dos demais contratos celetnedus pelo Munkipio de Santa Rita de Cássia. 

Considerando que o fiscal de contras deve conhecer detathadanate o 
instrumento contratual e o edital da acima a ser fiscalizado, anotando em registro 
próprio todas as 00081611daS relacionadas a sue execução, devendo sanar guano& 
dúvida oom os danas setores competentes da Admetstragao para o fiei cumprimento 
das clausulas neles estabelecidos; 

Constituem etribuipbes do fiscal ora designado, coordenar, acompanhar e 
fiscalizar a execucto dos contratos sob sua responsabildade • emitir respectivos 
rotatórios observando que lhe compete, para tanto, 

Certificação Digital TSUVWL2Y-.1A6USNGS-C,C6EWIJCPCNCPLH7Y 

Versão ~rance empenhe)l em. hteasfidoem oro bebeisantatiadecassta 

Documento assinado digitalmente conforme MP rto 2200-212001 de 24~2004 que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - P tiras!? 
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Ecifcic 273 An 

05 de janeiro di 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RtTA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47,1504/00 CSIPJ: 13~711/0001-40 

Douta 4an utak. 441- Centro- Siie istipiheattadaietaià bastaflr- 5.21% Ra** Ciam - CEP tusocoo 

1 - Propor a celebração de aditam ou rescisão, quando necessário, controlar o 
prazo de vigência do instrumento contratal sob sua responsabilidade: 

2 - Manter controle atualizado dos pagernantos efeloados, em ordem cronológica 
cuidando para que o veia do contrato rife seja ateado; 

3 - Comunicar formalmente a unidade conpetenta. gr.  canl.bs pr4v1os COM a 
contratada. as irregularidades cometidas, ~heis de pertaildads; 

4-
nsat

(Lar, auntdad• compablutte, eacimecirrienes acenai do contrato arsb sua 

5 - Autorizar, lomoimente quando do hirmnino da vigência do cortado, a liberação 
da garantia contratual em favor da contratada 

6 -Manter, sob sue guante, cópia dos processos de contratagao, 

7 - Encaminhar, a autoridade competente, eventuais pedidos de modelando no 
cronograma fisico-financeiro, euballtulpara de materiais e equIparnerdos, formulados paia 
contratada 

8 - Confrontar os o 
estabelecidos no contrato; 

Nota Focal com os 

9- Receber e atestar Notas Focais e encaminha-Ias aos setores competentes, 
fiscafizando a aNtivação dos pagamentos nas datas previstas rim cada instrumento 
card:atual. No cato de obras. acompanhar as medições e no caso de material dueto nas 
obras conferir em conjunto com o atrnontrifado e atestar: 

Certificação Doirai T3JJVWL2Y-SIgUSIVGB-Ce6EWL.10, -CNCPLFITY 

Versão eletrônica disponível em. hgashttoem org bribelsentartladerassia 

Documento assinado digitalmente conforme MP 2200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a infra-estn,stura de Chaves Públicas Brasile-ire P alaS'; 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA IlealiCIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabbro* do Prefeito 
CEP: 41.150-000 CNPJ: 13J380.711/0110140 

- 5.1r FOrdpiattnesben he sol, - Seisz Rito de Uma - 144 tr 4 

- Verificar ee o prazo de eolrega, sepactecações e quantidades estão de acordo 
com o estabeteciao no Instrumento ~atual: 

11 - NotifiCat a contratada para sanar os problemas detectados nos serviços, 
obras ou para efetuar a entrega dos materiais: 

12 - Sugerir ao Prefeito, a apitcsØo de penisdadu. quando houver 
deacumprimento de dâu&ias contnetueá; 

13 - Acompanhar a execução contrate& em seus mete quentllalivca e 
qualitativos: 

14 - Registrar todas as oconlintia atirgidas dwait a execução do oblato • 
aplicar as devidas pensada** do contrata; 

15 - Determinar e reparação. corrução, remoção, monstro* ou subritttuição. as 
toemos da empresa controlado no total ou effe pare, o objeta do ~ato em que se 
verificam vicio*, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de maternais 
empregados; 

10— Deve rejeitar, no todo ou em parte, obre, serviço ou fomacimenbo executado 
em desacordo com o contrato; 

17- Exigir e to previamente estabelecidos: 

18- Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respéctivos toamos aditivos 
(verdear a existência de possivel subcontratapto vedada contratualmente, por examPlo): 

Certificação Digital TSUVWL2Y-M6ISMGB-CC6E14QXP-CNCPLiiTY 

Versão eletrônica disponlvel em httpshboemorg.boba/santardadecassia 

Documento assinado digitalmente conforme MP 2200-212001 be 24/08/200t, que Instituí a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ;CF 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA ISKINICIPAL DE SANTA RITA DE -CÁSSIA 

Geiditab de Prefeito 
CEP: 47.130-000 CNPJ: 13.880.711/000$40 
- Cabo- Socesee~dearatettok -Sesaltre&f.Wee -Sor - ele 471504200 

10- Aprovar a meação doe serviços efetivamente reekades, em coneonêncle 
com o recame de escouceei previsto no contato (o recai Orneis deve asseou a conclusa° 
de serviços que não foram totalmente executedos), 

20 - Comunicar a autoridade superior, em te 
requeira decisões ou ~tendas que ultrapassem 
ou Iminência de prejuízo ao interesse público: 

Mb qualquer ocorrência que 
competência, em face de risco 

21 - Deve protocolar, sento a autoridade superior. qualquer registro de dificuldade 
ou Impossibilidade para o cumprimento de suas dotações com Identifica* dos 
elementos Impei:Revoe 00 exercido da atividade, além das providencia; e sugestões que 
pON0110.lia entender ceblveis; 

22 - 
parles 

o 

23 - Enda atestado, de 

mediante termo circunstanciado guinado peles 

dos 

24 - Deve observar e Roma Interna n's 1912008 do Controle lutei nu, que disciplina 
as responsabilidades do feral de contrata. 

25 - Poderá ~lar 
antecedência: 

a devida 

26 - Devora anotar em registro pitado todas 1111 oconencies relacionadas com a 
~cuca() do contrato, derinacki o que for neossaário á regutansação dai faltas ou 
defeitos observado., através de notificaçoes salta com protocolo; 

Certificação Digital TSUVI4L2Y-JA5(JSNGB-CC6EWLXP-CNCALHTY 

Versão eletrônica chsponível em hepsildoem oig bribe/santantedecassia 

Documento assinado digitalmente conformeMP ir 2200-2/2001 de .2408/2001, que Mau( a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasi/eir . 
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Versão eietrónfrca disponível em hlOshrloem org bribefsaatantadecassia 

Documento assinadO digita   crinforin e A#' 1r 2,2002+2007 de 24028/2001, que Institui a inNf-estiven-deChaves Pt 


