
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, siri centro de Santa Rita de Cassia-Ba CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 294/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 033/2021 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMECÀNICOS 

Contrato n° 254/2022 

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, odontôlogo, residente e 
domiciliado nesta cidade de Santa Rita de Cássia(BA), portador do CPF 207.067.153-49 e Cédula de Identidade Profissional n°, 
2652, expedida pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado da Bahia, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado, 
como Contratado, LPA CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA ("TECH SERVICE"), CNPJ 40.138.100/0001-01, pessoa 
jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n°, 3.360, CEP 47802-660, Bairro Flamengo, na 
cidade de Barreiras(BA), neste ato representada pelo seu sócio proprietários, Sr. Marcos Roberto Rodrigues Souza, brasileiro, 
solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Gasparetto, n°. 201, Casa 08, Bairro Vila Rica: CEP 47813-012, na cidade de 
Barreiras(BA), portador da Cédula de Identidade n°. 09.341.272-04-SSP-BA e CPF 992.873.155-15, conforme cláusula primeira da 
Alteração Contratual n°. 02 de 09 de abril de 2021, em continuidade e conforme autorização constante no Processo de Licitação 
Pregão Presencial n°. 033/2021, originado do Processo Administrativo n°. 294/2021, tendo como objeto a contratação de 
empresa(s) especializada(s) para fornecimento de autopeças e prestação de serviços na manutenção da frota de veiculos da 
Secretaria de Saúde e Administração, deste Município de Santa Rita de Cassia(BA), 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 o fornecimento de autopeças e prestação de serviços 
na manutenção da frota de veiculos da Secretaria de Saúde e Administração, deste Municipio de Santa Rita de Cássia(BA), 
conforme abaixo especificado, tudo em conformidade com a Lei Federa; no. 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, conforme abaixo: 

LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO MECANICA, LANTERNAGEM E PINTURA DA 
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EXCETO AMBULÂNCIAS SAMU), CONFORME 
DESCRITO ABAIXO. 

ITEM DESCI O DO LOTE VALOR DAS PEÇAS 

Único 

FORNECIMENTO DE PEÇAS em geral para manutenção 
mecânica, lanternagem e pintura da frota de veiculos da 
Secretaria de Saúde (exceto ambulâncias SAMU), sendo o 
total de 13 (treze) veiculos conforme abaixo descrito: 

i 

O VALOR DE CADA PEÇA FORNECIDA 

MESMO VALOR DO BALCÃO 

DESCONTO DE 61 % (sessenta 

NEGOCIADO NO CERTAME 

SERÁ O 

APLICANDO-SE O 

e um por cento) 

LICITATÓRIO 

1) Renault Master, ano 2019/2020, placa QTVV6A61, 
Renavam 01219703939 

2) Chevrolet S10 LSDD4, ANO 2018/2019, placa PLB3256, 
Renavam 01153961560 

3) Fiat Mobi Way. ano 2018/2019, placa PLE0544, Renavam 
01160877995 

4) Fiat Mobi Way, ano 2018/2019, placa PLA1884, Renavam 
01152740048 

5) Chevrolet S10 LTZ DD4A, ano 2018/2019, placa 
PLY0A86, Renavam 01209460049 

6) Fiat Strada Working, ano 2015/2015, placa PJK1763, 
Renavam 01058022617 

7) Fiat Fiorino Modificar AB1 (ambulância), ano 2018/2018, 
placa PLG4764, Renavam 01166815320 

8) Fut Way Econ, ano 2013/2013, placa 0UP5717, Renavam 
00568631617 

9) Chevrolet Spin 1.8 AT LTZ. ano 2018/2018. placa 
PLE5539, Renavam 01161135780 

0)Chevrolet Onix 1.0 MT JOY, ano 2018,2019, placa 
PL15768, Renavam 01172201193 

1) Fiat Strada Working, ano 2015/2015, placa PJI0723. 
Renavam 01053815830 

12) Renault Kangoo, ano 2015/2015, placa 0ZH9241, 1
Renavam 01012653428 

13)Mitsubishi L200 Tnton, ano 2018/2019, placa PLU6E53, 
Renavam 01149556898 

Novos veiculos que vierem a se incorporar ao Patrimônio do 
Munici rio de Santa Rita de Cássia B Iir 
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LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, LANTERNAGEM E PINTURA DA FROTA DE 
VE1CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EXCETO AMBULÂNCIAS SAMU), COMPREENDENDO 
MOTOR, CAIXA DE CÂMBIO E DIFERENCIAL FREIOS, DIREÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EM 
GERAL 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

Único 

SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECÂNICA, 
LANTERNAGEM E PINTURA em geral da frota de 
veículos da Secretaria Municipal de Saúde (exceto 
ambulâncias SAMU), compreendendo motor, caixa de 
câmbio, freios, direção e serviços elétricos e 
hidráulicos em geral, sendo o total de 13 (treze) 
veículos, conforme abaixo descrito: 

HORA 
TRABALHADA 1.625 

ID valor será o 
proposto no edital 
[R$ 148,33/hora ao
qual será aplicado o 
desconto de 51 % 

(cinquenta e um por 
cento) negociado na 

licitação] 

1) Renault Master, ano 2019/2020, placa 0TVV6M1, 
Renavam 01219703939 

2( Chevrolet S10 LSDD4, ANO 2018/2019, placa 
PLB3256, Renavam 01153961560 

3) Fiat Mobi Way, ano 2018/2019, placa P110544, 
Renavam 01160877995 

4) Fiat Mobi Way, ano 2018/2019, placa PLA1834, 
Renavam 01152740048 

5) Chevrolet 310 LTZ DD4A, ano 2018/2019, placa 
PLY0A86, Renavam 01209460049 

6) Fiat Strada Working, ano 2015/2015, placa 
PJK1763, Renavam 01058022617 

7) Fiat Fiorino Modificar AB1 (ambulância), ano 
2018/2018, placa PLG4764, Renavam 01166815320 

8) Fiat Way Econ, ano 2013/2013, placa 0UP5717, 
Renavam 00568631617 

9) Chevrolet Spin 1.8 AT LTZ, ano 2018/2018, placa 
PLE5539, Renavam 01161135780 

10) Chevrolet Onix 1.0 MT JOY, ano 2018,2019, placa 
PL15768, Renavam 01172201193 

11) Fiai Strada Working, ano 2015/2015, placa 
PJ10723, Renavam 01053815830 

12) Renault Kangoo, ano 2015/2015, placa 0ZH9241, 
Renavam 01012653428 

13)Mitsubishi L200 Triton, ano 2018/2019, placa 
PLU6E53, Renavam 01149556898 

Novos veículos que vierem a se incorporar ao 
Património do Município de Santa Rita de Cássia(BA). 

LOTE 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, LANTERNAGEM E PINTURA DA FROTA DE 

VElCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO MOTOR, CAIXA DE CÂMBIO E 

ITEM DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LOTE UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

Único 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA, 
LANTERNAGEM E PIUNTURA em geral da frota de 
veículos da Secretaria Municipal de Administração, 
compreendendo motor, caixa de câmbio, freios, 
direção e serviços elétricos e hidráulicos em geral, 
sendo o total de 05 (cinco) veiculos, conforme abaixo 
descrito: 

HORA 
TRABALHADA 

625 

O valor será o 
proposto no edital 
[R$ 155,00/hora 

ao qual será 
aplicado o 

desconto de 45 % 
(quarenta e cinco 

por cento) 
negociado na 

licitação] 

1) GM S10 Executiva D Chevrolet, ano 2011, placa 
NZF3214, Renavam 355190346 

2) Fiat Strada Working CD, ano 2014, placa OZD2805, 
Renavam 01005998695 

3) Hilux ano 2008, placa NTI5196 
4) Fiat Mobi Way, ano 2018, placa PKY3276, 

Renavam 01148076279 
5) GM Celta 4P Life, ano 2007/2008, placa JNY6132, 

Remitam 935867295 
Novos veículos que vierem a se incorporar ao 
Patrimônio do Municipio de Santa Rita de Cassia(BA). 

1.1 - Objetivando melhor adequação dos serviços ao atendimento do seu propósito, o Município de Santa R-ta 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. 

Página 2 de 7 



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: 47.15000. 

1.2 — Para fins de apuração do valor deste Contrato já ficou previsto no Edital que o valor a ser gasto com aquisição de peças 
para a manutenção de veículos da Secretaria de Saúde será R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e o valor de cada peça será 
o preço de balcão aplicando-se o desconto de 61 % (sessenta e um por cento) negociado na licitação; 

1.3 — Demonstrativo do valor total deste Contr. 
ITENS CONTRATADOS VALORES 

Lote 01-Aquisição de autopecas em geral para manutenção mecânica lanternagem e pintura da frota de 

Rs 300.000,00 
veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Cada item a ser adquirido sofrerá desconto de 
61 % (sessenta e um por cento) sobre o preço de balcão, e o valor total deste Lote ficou atribuído o total 
de R$ 300.000,00 (cento e cinquenta mil reais) já previsto no Edital da licitação. 
Lote 02-Prestação de serviços na manutenção mecânica lanternagem e pintura da frota de veículos da 

R$ 118.107,76 

Secretaria MunMpal de Saúde deste Municipio estando previsto no edital a contrafação de 1.625 (um mil 
e seiscentos e vinte e cinco) horas a serem trabalhadas, ao preço unitário de R$ 148,33 (cento e quarenta 
e oito reais e trinta e três centavos) por hora, ao qual será aplicado o desconto de 51 % (cinquenta e um 
por cento) negociado na licitação. Desta forma o valor do cálculo para apuração do valor deste contrato 
será o seguinte: 
-1.625 horas a serem trabalhadas X R$ 148,33/hora R$ 241.036,25 
-Desconto de 51 % (cinquenta e um por cento) negociado na licitação R$ 122.928,49 (-) 
Total do contrato para serviços mecânicos  R$ 118.107,76 
Lote 06-Prestação de serviços na manutenção mecânica lanternagem e pintura da frota de veículos da 

R$ 53 281,25 

Secretaria Municipal de Administracão deste Município, estando previsto no edital a contratação de 625 
(seiscentos e vinte e cinco) horas a serem trabalhadas, ao preço unitário de R$ 155,00 (cento e cinquenta 
e cinco reais) por hora, ao qual será aplicado o desconto de 45 % (quarenta e cinco por cento) negociado 
na licitação. Desta forma o valor do cálculo para apuração do valor deste contrato será o seguinte: 
-625 horas a serem trabalhadas X R$ 155,00/hora  R$ 96.875,00 
-Desconto de 45% (quarenta e cinco por cento) negociado na licitação . . R$ 43.593.75 (-) 
Total do contrato para serviços mecânicos  R$ 53.281,25 

TOTAL (quatrocentos e setenta e um mil e trezentos e oitenta e nove reais e um centavo) R$ 471.389,01 

Cláusula Segunda — DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO — A vigência do presente Contrato e o prazo de execução dos 
serviços e fornecimento de autopeças será até enquanto houver necessidade dos serviços e das aquisições das peças ou até a 
total conclusão deste contrato ou até completar o período de 12 (doze) meses da data de sua assinatura, prevalecendo, para todos 
os efeitos, o que ocorrer primeiro, 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 Município 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 FORNECIMENTOS — Eventuais interrupções no fornecimento do objeto provocado 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 — DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta d 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

-Unidade Orçamentária: 02.03.000-Secretaria Municipal de Administração 
-Projeto/Atividade: 2004-Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Administração 

-Unidade Orçamentária: 02.60.000-Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Turismo 

-Projeto/Atividade: 2048-Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Turismo 

-Unidade Orçamentária: 02.90.000-Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

-Projeto/Atividade: 2050-Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

-Unidade Orçamentária: 02.10.000-Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 

-Projeto/Atividade: 2041-Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Obras, lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

-Unidade Orçamentária: 02.15.000-Fundo Municipal de Meio-Ambiente 
-Projeto/Atividade: 2102-Gestão das Ações do Fundo Municipal de Meio-Ambiente 

-Unidade Orçamentária: 02.05.001-Fundo Municipal de Assistência Social 

-Projeto/Atividade: 2036-Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social 

2037-Gestão dos Recursos do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 

2039-Gestão dos Recursos do Bloco da Proteção Social 'Mista 
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-Unidade Orçamentária: 02.15.000-Fundo Municipal de Meio-Ambiente 
-Projeto/Atividade: 2102-Gestão das Ações do Fundo Municipal de Meio-Ambiente 

-Classificação Institucional: 02.07.001-Fundo Municipal de Saúde 
-Projeto/Atividade: 1) 2022-Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde — 15 % 

2) 2025-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
3) 2026-Gestão das Ações — PACS 
4) 2027-Gestão das Ações — FMS — Atenção Básica 
5) 2073-Gestão das Ações do MAC-Media e Alta Complexidade 

-Elemento de Despesa: 1) 3.3.9.0.30.00 — Material de Consumo 
2) 3.3.9.0.39.00 — Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 

-Fonte de Recursos: 1) 00-Recursos Ordinários 
2) 02-Receitas de Impostos e Transferências de impostos — Saúde 15 % 
3) 14-Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde-SUS 
4) 28-Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS 
5) 29-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 

Cláusula Quinta — VALOR E FORMA DE PAGAMENTO — O valor total dos fornecimentos ora contratado será de R$ 471.389,01 
(quatrocentos e setenta e um mil e trezentos e oitenta e nove reais e um centavo), a serem pagos parceladamente conforme 
ocorrer o fornecimento de peças e a prestação de serviços, em até 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto e a apresentação da 
Nota Fiscal acompanhada das certidões de regularidade Fiscal, conforme demonstrado abaixo: 

5.1 — Demonstrativo do valor total deste Contrato 

ITENS CONTRATADOS VALORES 
Lote 01-Aquisição de autopeças em geral para manutenção mecânica, lanternagem e pintura da frota de 

R$ 300.000,00 veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Cada item a ser adquirido sofrerá desconto de 
61 % (sessenta e um por cento) sobre o preço de balcão, e o valor total deste Lote ficou atriVuido o total 
de R$ 300.000,00 (cento e cinquenta mil reais) já previsto no Edital da licitação. 
Lote 02-Prestação de serviços na manutenção mecânica, lanternagem e pintura da frota de veículos da 

R$ 118.107,76 

Secretaria Municipal de Saúde deste Município estando previsto no edital a contratação de 1.625 (um mil 
e seiscentos e vinte e cinco) horas a serem trabalhadas, ao preço unitário de R$ 148,33 (cento e quarenta 
e oito reais e trinta e três centavos) por hora, ao qual será aplicado o desconto de 51 % (cinquenta e um 
por cento) negociado na licitação. Desta forma o valor do cálculo para apuração do valor deste contrato 
será o seguinte: 
-1,625 horas a serem trabalhadas X R$ 148,33/hora  R$ 241.036,25 
-Desconto de 51 % (cinquenta e um por cento) negociado na licitação R$ 122.928 49 (-) 
Total do contrato para serviços mecânicos  R$ 118.107,76 
Lote 06-Prestação de serviços na manutenção mecânica, lanternagem e pintura da frota de veículos da 

R$ 53.281,25 

Secretaria Municipal de Administração deste Município estando previsto no edital a contratação de 625 
(seiscentos e vinte e cinco) horas a serem trabalhadas, ao preço unitário de R$ 155,00 (cento e cinquenta 
e cinco reais) por hora, ao qual será aplicado o desconto de 45 % (quarenta e cinco por cento) negociado 
na licitação. Desta forma o valor do cálculo para apuração do valor deste contrato será o seguinte: 
-625 horas a serem trabalhadas X R$ 155,00/hora  R$ 96.875,00 
-Desconto de 45 % (quarenta e cinco por cento) negociado na licitação . . R$ 43.593,75 (-) 
Total do contrato para serviços mecânicos   R$ 53.281,25 

TOTAL (quatrocentos e setenta e um mil e trezentos e oitenta e nove reais e um centavo) R$ 471.389,01 

5.2 — Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto 
contratado, de acordo com as condições constantes no Processo licitatorio e na Proposta apresentada pelo Contratado, 
constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelo objeto contratados e executado; 

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 Artigo 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 â natureza do 
bem ou serviço; 

5.5 — As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento - .ós aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de 
erros ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvej ao Contratado para correções; 

Página 4 de 7 



• 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, Sin centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

' 55' —555555 
e e.mnnee, 5 5 , MNI,R. / 

5.6 — Atendido ao disposto nos itens anteriores, o Municipio de Santa Rita de Cássia (BA) considera como data final do período de 
adimplemento a data útil seguinte â 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 Municipio de Santa Rita de Cássia (BA) dos documentos de 
cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma dará, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em 
desconsideração pelo Município de Santa Rita de Cássia (BA) dos prazos estabelecidos para pagamento; 

Cláusula Sexta — 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; 

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

6.1.1 — 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; 

6.1.2 — Não havendo qualquer importância a ser recebida pelo Contratado, este será convocado a recolher na Tesouraria do 
Municipio de Santa Rita de Cássia (BA), o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da comunicação; 

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

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

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

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

Cláusula Sétima — FISCALIZAÇÃO — A fiscalização dos objetos fornecidos e dos serviços prestados caberá â Secretaria de 
Educação, 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, a quem compete verificar se o Contratado está executando os trabalhos, observando este Contrato e os 
documentos que o integram; 

7.1 — 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; 

7.2 — A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer seiviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do 
Contrato, dando conhecimento do fato â Secretaria de Agricultura, responsável pela execução deste Contrato; 

7.3 — Cabe â 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; 

7.4 — Das decisões da Fiscalização, poderá o Contratado recorrer â Secretaria de Agricultura deste Município, responsável pelo 
acompanhamento deste Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis dr: respectiva comunicação. Os recursos relativos â multa 
serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula; 

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

Cláusula Oitava — OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES 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: 

8.1 — Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes â legislação tributária, trabalhista. securitária 
e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusivos: 

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

8.2.1 — Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes a 'ra mais ou para menos, conforme o caso; 
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8.2.2 — 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; 

8.3 — 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 

execução dos serviços contratados; 

8.4 — Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital, na condição 
de vencedora do certame; 

Cláusula Nona — RESPONSABILIDADE — O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer prejuízos provenientes 
de vicios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados; 

9.1 — 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; 

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

9.3 — O Contratado é o único responsável pela procedência das peças que vier a utilizar e dos serviços realizados na manutenção 
dos veículos objeto deste Contrato; 

Cláusula Dez — 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 Onze — SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DESTE CONTRATO 

Em caso de inadimplemento por parte do futuro contratado, o Municipio 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 Infrações 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 
ate 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 execução 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. 

11.1 — 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 â 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 previa autorização da Administração; 

d) o desatendimento de determinações regulares da autoridade design para ompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 
como de seus superiores; 

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

f) a decretação de falência, ou a 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 prejudiquê 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 § 1° do Artigo 65 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

I) 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 totalizem o mesmo prazo; 

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 afê que seja normalizada a situação, e 

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

Cláusula Doze — GARANTIA DASPEÇAS FORNECIDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS — As peças fornecidas e os serviços 
prestados terão garantia conforme descrito em nossa Proposta de Preços. 

Cláusula Treze — 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 Quatorze — FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia, para dirimir 
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 03 (três) vias de igualiteor e forma para um sõ efeito, 
na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado conforme. 

Santa Rita de Cássia (BA). 24 de novembro de 2022. 

MUNICÍPIO 

Testemunhas 

1) 

Nome (J/Wrt)iii,n-‘rt F 'Arkni'izine<) viCtE) 

CPF  00,.? 5)5• 5X 

Identidade 

E CátSSIA 
Jose dito Rocha Ara 

/ ‘.44 

AUT MOTIVO BARREIRAS LTDA 
("TECH SERVICE") 

Wanderson da Silva Ramos 

2) 

Nome 

CPF 

Identidade 

Lvicis-

4 04 5-2_71/4-ss e-G-0 
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Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNN: 13.880.711/0001-40 

naveta. Meles% ai centro sie Santa Rita cie cassia-Ba CEP: 4716000. 

dtç ' 

i%5 d./: unira dr 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato ia° 254/7027 - Çei~a: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA e LPA 
CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA (TECE! SERVICE"), CNPJ 40.138.1000001-
01: Objeto do Contrato- fornecimento de autopeças e prestação de serviços automectinicos na 
manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde e prestação de sen-iços na manutenção 
da frota de veículos da Secretaria de Administração: Valores- a) Lote 01-fornecimento de 
autopeças para veículos da Secretaria de Saúde o valor total de RS 300 000,00 (trezentos mil 
reais) previsto no Edital, sendo que cada peça sofrera desconto de 61 % (sessenta e urn por 
cento) sobre o preço de balcão; b) Lote 02-serviços a serem prestados na manutenção de veículos 
da Secretaria de Saúde estando previsto no Edital o total de I 625 (um mil e seiscentos e vinte e 
cinco horas) a serem trabalhadas, que sofrera desconto de 51 % (cinquenta e um por cento) 
negociado na licitação, sobre o valor unitário de R$ 148,33 (cento e quarenta e oito reais e trinta 
e três centavos) por hora trabalhada previsto no Edital, totalizado este Lote 02 no montante de 
RS 118_107,76 (cento e dezoito mil e cento e sete reais e setenta e seis centavos); Lote 136-
Manutenção mecânica da frota de veiculos da Secretaria de Administração, estendo previsto no 
Edital o total de 625 (seiscentos e vinte e cinco) horas a serem trabalhadas, que afirmo desconto 
de 45 % (quarenta e cinco por cento) conforme negociado na licitação e incidirá sobre o valor 
unitário de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) por hora trabalhada, conforme previsto no 
Edital, totalizando o valor de R$ 53.281,25 (cinquenta e três mil e duzentos e oitenta e um reais e 
vinte e cinco centavos) para este Lote 06, totalizando este Contrato no montante de RS 
471389.01 (quatrocentos e setenta e um mil e trezentos e oitenta e nove reais e um centavo); 
Fontes de Recursos- 1)00-Recursos Ordinárias, 2) 02-Receitas de Impostos e Transferências de 
Impostos - Saúde 15 %, 3) 14-Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde-SUS, 4) 
28-Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, 5) 29-Transferências de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social-FNAS• Vigência do Carrato: 12 (doze) meses a partir da 
assinatura do contrato, podendo ser In gado na forma do ornou 57 da Lei Fedem! 

8.666193; 

Santa Rita de Cássia (BA), 24 de novembro de 2022_ 

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÂ0 
Prefeito 

Codificação Digital: DMIWGZS-1-1ACIAJXP3-L7CWA1Z6-OVIFAJ3VL 

Versão eletniknica disponível em: hltpildoem. org. bobalsanferitadecassie 

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/2007 de 24108/2001, que Institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -10' Brasil 
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