
ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 29412021- PREGÃO PRESENCIAL N°. 033/2021 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMECÂNICOS 

Contrato n°. 255/2022 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica 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. Jose Benedito Rocha Aragão, brasileiro, casado, odontologo, 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, COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEIVEIS LTDA, CNPJ 63;234.231/0001-80, pessoa juridica de 
direito privado, estabelecida na Avenida Benedita Silveira, n°. 78, CEP 47800-130, na cidade de Barreiras(BA), neste ato 
representada pelos seus sócios proprietários, Sr. Juber Rosa da Silva Júnior, brasileiro, solteiro, empresário, residente e 
domiciliado na Rua Guarujã, n°. 272, Bairro Renato Gonçalves, CEP 47804-260, na cidade de Barreiras(BA), portador da Cédula 
de Identidade n°. 5.671.198-SSP-BA e CPF 588.959.229-71 e Roseli da Silva Pinto, brasileira, solteira, empresária, residente e 
domiciliada na Rua Guarujá, n°. 272, Bairro Renato Gonçalves, CEP 47804-130, na cidade de Barreiras(BA), podadora da 
Identidade n°. 08.180.323-08-SSP-BA e CPF n°. 889.560.325-72, conforme clausula quinta da Alteração Contratual n°. 05 de 06 de 
maio de 2020, 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 contrafação de empresa(s) especializada(s) para 
fornecimento de autopeças e prestação de serviços na manutenção da frota de veículos da Secretaria de Educação, deste 
Município de Santa Rita de Cássia(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 ri°. 
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, tém 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 veículos da Secretaria de Educação, deste Município de Santa Rita de Cássia(BA), conforme abaixo 
especificado, 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, conforme abaixo: 

LOTE 03 - AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, LANTERNAGEM E PINTURA DA 
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÂSSIA(BA), 
CONFORME DESCRITO ABAIXO. 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOTE 

Único 

AQUISIÇA0 DE AUTOPEÇAS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, LANTERNAGEM E PINTURA DA 
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE 
CÂSSIA(BA), conforme abaixo descrito: 

DESCRIÇÃO DO LOTE VALOR DAS PEÇAS 

FORNECIMENTO DE PEÇAS em geral para 
manutenção mecânica, lanternagem e pintura da 
frota de veículos da Secretaria de Educação, sendo o 
total de 04 (quatro) veículos conforme abaixo 
descrito: O VALOR DE CADA PEÇA A SER FORNECIDA 

SERÁ O MESMO VALOR DO BALCÃO APLICANDO-

SE O DESCONTO DE 45 °/c, (QUARENTA E CINCO 

CENTO) NEGOCIADO NO CERTAME LICITATÓRIO 

(O valor deste Lote será de R$ 150.000,00, já previsto 

no Edital). 

1 Fiat Uno Mille Way Economy, ano 2009/2010, 
placa NTI1268, Renavam 209114614 

2 Fiat Toro Vulcano AT D4, ano 2017/2017, 
placa PKL1865, Renavam 01117820324 

3 Fiat Toro Vulcano AT D4, ano 2017/2017, 
placa PKL8763, Renavam 01117822246 

4 Volkswagen Kombi, ano 2008/2008, placa 
JRG2887, Renavam 957464274 

5 Ford F-350 ano 2007/2008, placa JNY1829 
Novos veículos que vierem a se incorporar ao 
Património do Município de Santa Rita de 
Cássia(BA). 

LOTE 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, LANTERNAGEM E PINTURA DA FROtA,,,DE 
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA(BA), CONFORME 
DESCRITO ABAIXO, COMPREENDENDO MOTOR, CAIXA DE CÂMBIO E DIFERENCIAL, FREIOS, DIREÇÃO E SERVIÇOS 
ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EM GERAL 
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ITEM DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

Único 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, 
LANTERNAGEM E PINTURA em geral para 
veiculos da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme veiculos relacionados 
abaixo, compreendendo motor, caixa de 
cãmbio, freios, direção e serviços elétricos e 
hidráulicos em geral, sendo o total de 04 
(quatro) veiculos conforme abaixo descrito: 

HORA 
TRABALHADA 500 horas 

O valor será o 
proposto no Edital 
[R$ 148,33/hora ao 
qual serã aplicado o 
desconto de 42% 

(quarenta e dois por 
cento) negociado na 

licitação] 

1) Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2009/2010, 
placa NTI1268, Renavam 209114614 

2) Fiat Toro Vulcano AT D4, ano 2017/2017, 
placa PKL1865, Renavam 01117820324 

3) Fiat Toro Vulcano AT D4, ano 2017/2017, 
placa PKL8763, Renavam 01117822246 

4) Volkswagen Kombi, ano 2008/2008, placa 
JRG2887, Renavam 957464274 

5) Ford F-350 ano 2007/2008, placa JNY1829 
Novos veículos que vierem a se incorporar ao 
Património do Municipio de Santa Rita de 
Cássia(BA). 

1.1 — Ob efivando 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 mod ficações no objeto, resguardando o direito do 
Cont atado, quanto aos serviços e fornecimentos já realizados. 

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 Administração será R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e o valor de 
cada peça será o preço de balcão aplicando-se o desconto de 45 % (quarenta e cinco por cento) negociado na licitação; 

1.3 — Demonstrativo do valor total deste Contrato 

ITENS CONTRATADOS VALORES 
Lote 03-Aquisição de autopeças em geral para manutenção mecânica, lanternagem e pintura da frota de 

R$ 150.000,00 
veículos da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Cada item a ser adquirido sofrerá desconto 
de 45 % (quarenta e cinco por cento) sobre o preço de balcão, e o valor total deste Lote ficou atribuido o 
total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) já previsto no Edital da licitação. 
Lote 04-Prestação de serviços na manutenção mecânica, lanternagem e pintura da frota de veículos da 

R$ 43.015,70 

Secretaria Municipal de Educação deste Municipio estando previsto no edital a contrata* de 500 
(quinhentas) 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 42 % (quarenta e dois por cento) 
negociado na licitação. Desta forma o valor do cálculo para apuração do valor deste contrato será o 
seguinte: 
-500 horas a serem trabalhadas X R$ 148,33/hora   R$ 74.165,00 
-Desconto de 42 °á (quarenta e dois por cento) negociado na licitação R$ 31.149,30 (-) 
Total do contrato para serviços mecânicos   R$ 43.015,70 

TOTAL (cento e noventa e três mil e quinze reais e setenta centavos) R$ 193.015,70 

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 periodo 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 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 Municipio 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 Municipio 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 periodo ao prazo 
final fixado para cumprimento do objeto deste instrumento. 
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Cláusula Quarta — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das 
seguintes Dotações Orçamentárias: 

-Classificação Institucional: 02.06.002-Fundo Municipal de Educação 
-Projeto/Atividade: 1) 2008-Gestão das Ações do Ensjno Infantil 

2) 2009-Gestão das Ações do. nsino Fundamental 

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

-Fonte de Recursos: 1) 00-Recursos Ordinários 
2) 01-Receita de Impostos e Transferência de Impostos — Educação 25% 
3) 04-Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salado Educação 
4) 19-Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica — 30 %) 

Cláusula Quinta — VALOR E FORMA DE PAGAMENTO,— O valor total dos fornecimentos ora contratado será de R$ 193.015,70 
(cento e noventa e três mil e quinze reais e setenta centavos), a serem pagos mensalmente em ate 30 (trinta) dias após a entrega 
do objeto e a apresentação da Nota Fiscal acompanhada das certidões de regularidade Fiscal, conforrne demonstrado abaixo: 

5.1 — Demonstrativo do valor total deste Contrato 

ITENS CONTRATADOS VALORES 
Lote 03-Aquisição de autoPecas em geral para manutencâo mecânica, lanternaciem e pintura da frota de 

Rs 150.000,00 
veículos da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Cada item a ser adquirido sofrerá desconto 
de 45 % (quarenta e cinco por cento) sobre o preço de balcão, e o valor total deste Lote ficou atribuído o 
total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
Lote 04-Prestação de serviços na manutenção mecânica lanternagem e pintura da frota de velculos da 

R$ 43.01670 

Secretaria Municipal de Educação deste Município estando previsto no edital a contratação de 500 
(quinhentas) 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 42 % (dez por cento) negociado na 
licitação. Desta forma o valor do cálculo para apuração do valor deste contrato será o seguinte: 
-500 horas a serem trabalhadas X R$ 148,33/hora •  R$ 74.165,00 
-Desconto de 42% (quarenta e dois por cento) negociado na licitação R$ 31.149,30 (-) 
Total do contrato para serviços mecânicos  R$ 43.015,70 

TOTAL (cento e noventa e três mil e quinze reais e setenta centavos) R$ 193.015,70 

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 periodo 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 alíquota 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 serãoliberadás 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 anteriorei, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) considera como data final do periodo 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 afê 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 pelo Município de Santa Rita de Cássia (BA) dos prazos estabelecidos para pagamento; 
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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); 

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 
Município 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 obrigações, 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 à 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 serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do 
Contrato, dando conhecimento do fato á Secretaria de Agricultura, responsável pela execução deste Contrato; 

7.3 — 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; 

7.4 — Das decisões da Fiscalização, poderá o Contratado recorrer á Secretaria de Agricultura deste Município, responsável pelo 
acompanhamento deste Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos ã 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 OBRIGACOES DO CONTRATADO/INCIDÊNCIAS FISCAIS — Além dos encargos 
assumidos em outras clausulas deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste Contrato, obriga-se a: 

8.1 — Assumir integral responsabilidade por todos os Ónus e obrigações concernentes a 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, para mais ou para menos, conforme o caso; 

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 Municipio 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; 

8.4 — Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital, na condição 
de vencedora do certame; 
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Cláusula Nona — RESPONSABILIDADE — O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer prejuízos provenientes 
de vicias 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 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 previa 
defesa em processo administrativo, conforme abaixo: 

a) Para Infrações de pequena relevância: Advertência; 

b) Para Infrações de media 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 lnidoneidade 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 Cl (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 á 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; 

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 prejudique a execução do contrato; 

eMac try(K,‘; e 
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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. 

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 até 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 DASPECAS 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) providenciara 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 igual teor e forma para um só 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. 

COMAFLEX COMER 1015E MAdUEIRAS E FLEXI EIS LTDA COMAFLEX COMRCIO DE MAGOEIRÂS E FLE IVEIS LTDA 
Juber oda da Silva Júnior Roseli da Silva Pinto 

Teste nhas 

" ÉjEct, 

Nome 

CPF 

Identidade 

Cai 6)5 i55 

2) 

Nome 

CPF 

5.1 É_ k/4 

Identidade  /‘ 5 —c9.-5/ 1 — çse_ c-; 
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1.1 ti /XIV 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa ~noa neein, "In centro de Santa Rita de Cássia-13a CEP: 47.16000. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Edu 54; Ano ;rei 

05 ti,. dr zr•miiro dc 2022 

Pjg:Mi 5 

Partindo a° 955/2022 - Contratantes: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA e 
COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA, CNPJ 63.234.231/0001-
80: Objeto do Contrato: fornecimento de autopeças e prestação de serviços na manutenção 
mecânica da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação deste Município, Valores-
Late 03 pelo valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) conforme previsto no 
Edital, para aquisição de autopeças para veicules da Secretaria Municipal de Educação, sendo 
que cada peça sofrerá desconto de 45 % (quarenta e cinco por cento) sobre o preço de balcão 
conforme negociado na licitação, e o Lote 04 para prestação de serviços na manutenção 
mecânica dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, estando previsto no Edital o 
montante de 500 (quinhentas) horas a serem trabalhadas conforme previsto no Edital, com 
desconto de 42 Sá (quarenta e dois por cento) que incidirá sobre o valor unitário de RS 148,33 
(cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) por hora trabalhada conforme previsto no 
Edital, totalizando RS 43.015,70 (quarenta e três mil e quinze reais e setenta centavos) para o 
Lote 04, totalizando este contrato o montante de R$ 193.015,70 (cento e noventa e três mil e 
quinze reais e setenta centavos)- Fonte de Recursos I) 00-Recuros Ordinários, 2) 0I-Receita de 
Impostos e Transferência de Impostos - Educação 25 %, 3) 04-Contribuição ao Programa Ensino 
Fundamental Salário Educação e 4) 19-Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas 
de Educação Básica - 40 %.); Viglincia do Contra : 12 (doze) meses a partir da data de 
assinatura, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57 da Lei Federal n". 8.666/93; Data do 
Contrato: 24 de novembro de 2022: Mamam:  José Benedito Rocha Aragão, representando o 
Municipio, Juber Rocha da Silva Junior e Roseli da Silva Pinto, representando o contratado_ 

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

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGA0 
Prefeito 

Certificação Dregrtat DMPAXGZS-HAQAJX-P3-L7CWA1Z6-0WPAJ3 V1_ 

Versão eletrônica disponível em: trttp://doentorg bobeJsantantedecassie 

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP Brasil 



DAMA 
PREFEITURA anecni. DE mau RITA DECAEM 

%Rito 
CEP; 47.1611400 13~711034143 

*5+ Car SitliCSAvehatfaiapg.fr-koge~C~,-116•Ct/h4E130.000 

PORTARIA IPIN DE Itit DE SUIEIRODE 2922 

Dimipar serodormarnantolpsts para bicam 
cisaskibrados pelo laurala 

O PREFEITO DUNICIPAL DE GASTA rem DECA*811/4  Estado chi eahts, no 
uso de suas atribuições que ama ambas o Inciso Viti do Are 63 de Ui M• do 
Iiituniedpio resolva 

fiscialtrar os ~brados pato Muniolgio, os 

I - Aline Santas ~boca (Chaihi S ~AO 
COMO Real doa 0011treka m rados para Samirtatio Mond* da

- fl ano* Augusto da Sara rests, ~tons da Eduosetto) como Roei dos 
contratos celebrados para Saccatadeldunklial da ~Go a Cultuai; 

til - Eesmar Ridastdo Analkot ~ama Temas de Irou em'  COMO 1/4 00 
dos demais contratos osktiados peta tairecipto de Santa ~de OMS 

Considmando que o focal do oatte dava cailsoar dalsilicisensals o 
insturnento contratuat e O aditai da Ildtaiaa a ias Itmallacedo, avolmalo ma moiro 
próprio todas as oconinttiss missionedas a sua maca dassodo sanar qualquer 
dúvida com os demais siga cornpatienlas da Amnitiishaçao pra o lei cumpernarso 
das cláusulas mias astsbeisoula 

Constituem stribiáities do ~á em ~do, coordstiar, acompanhar 
fiscirair a cometição doa cone* até Sua responsibialadee era& nispectívos 
relebádOsohemeando que bs. tomo" paia UnW. 

Céifl?caçâõ rsuvwcias-casumxravcruirr 
Versão eletrônica disponho: em. httpslidoentorg.bribalsantarrtedocassoa 

Documento assinado digitaintentecon~WiranagOr ditS171~ k*a-atn*sa4eChawas Púdicas BrasFelra - ICP Brasil 





Tr4~1 Profinan 

UTADD DA SAIEA 
PREFEMOIA IMAINCesAL DE DADTA 

thedoide do Preá. 
Cari C.15.4110 COIRRUSIO:41101101.40 
cear Ser 0009weeme~rir-Sessitrasaiierr-Se -CP 471,0090 

10- Vedemos. nous ~na, fr~knenequitschliad• "lie 
com o estabelecido no Instrumento contrato* 

11 - Notificara 
obres ou pare efetuar a 

problemas detectados nos aerecoa, 

1 Detemensu a donstok,•Sapo, 1111031111mOlo ou sidalettS080, 
empemeStas, na cor Onde o oblata do contrato em que te 

•defeitos ou inommodos reatitenlet ó ~MS ou de materiais 

te - Deve nØr, no todo cu em pada, oba tt4o ou L. .ecimentotaimitado 
em desacordo com o ~OS 

17 — Exigir a dos previemenle set~oidos; 

18 Exigiu, cumprimento S do centena ie respectbmo termos adiem 
Osarilicar e existência de potável ~06 vetboditconttatotrnebressne: 

Certificação ~ar TSUML2Y-J46USIVGW-CC6EVVDCP-OVCPUITY 
Versão eretrânMe disponível em Nipsildoem.org bribelsanferitedecessie 

Documento assinado digitalmente conforme kW ne2.2~12001 *Metal, que 1MM dann~nduradeamves Públicas Brasileira - "Brasil 



ramo ta 
PREPEITIMEA MWSGWM DittilANTA DE cMs 

~inS do ~Mo 
47.111.aallikit lasontueocemo 

Cr-Slae hti~i~der-Salliitata0AS" 

19 - Murar st medição dos ~as tietinle malhadaauconsonância 
como regime de execução persiato notenille ~sal OMS* aion siiiitar s ainclusão 
de teniços que não corem tahdinenteesecuterk* 

20- Commicar superior, em lenda hilb9 qialgiS acoratesie asa 
arqueira ~MS Ou praidditaidas que uitStitta caripeet era line de risse 
culminância de piejuize inktitsei 

21- DM* ptot a ~dor, qualquer melete de ~dada 
ou impassibdade pita o eumpelinenle deis obelpspeis cirt Idanalksçaa das 
elements impedem* do inamlicie de atkrts Men das providinalie 5supeadais que 
paninho& entender mátvels 

23 - Emiti 
Mestados); 

ceitacaçâo ágént rsUVWL2Y-JAWSIVGB-ÓC~O~UilY 
Versão eletrônica disponível em httpsildoem org bobarsantantedecastaa 

Documento assinado digitalmente conforme MP r2200-312001 de2•ffltit001, que inntiutaidtaistrutura de Ouves Públicas Brasileira - ?CP Brasil 



pite:Brum usam De *mu min DIGAS 
Gabloskete ~alto 

Mit imarts 
blatiúsimniaroidiramállforilo anã Ihr-CMO7IO0400 

27 -100. devo Sedar serSos nao rsidisties. proceder otseçalisinade IstrviSde 
não executad4* expedir noto ~frias* ou era dbistaiird0 com o contra* reate 
material ou serviço coal guache inferior ~aba pedra 01)1118 becebades ou 
serviços em desacordo SM o projeto Niko ou treno de tairlineta, 0000edil wilavos 
indevidos; 

28- Se manter inlbnotitto eget praia o tosponotroOpeio ando 
de dados aos Tribunais de Conbie dflibmiolisid• ESMOS UME 

29- Considerando quais doraterorberilo da 
Fiscal do Contraio. Implicara nie landa de proa Peta 
apurar • responsabia dwl penal arcesininisaa, silán do que 
por quaisquer Omta Medras • avera multi Modas pelo Tia de Canais 
doe Aluniciplos - Telt 

30 - As decidias e ixesatianain que Si 
devenho ser solicitadas • eis tufierloses ara lares MN 
ViOnsniinieritern, 

Art. 3° as 

data desola ~ia 

Certificação acidai - ~t -C6EWLYP-CNCPifirY  
Versão elernMica disponíve/ erri hilpsffidoentong bribalsaretanladecassia 

Documento assinado digitalmente conforme AW rm2.200-2420T d e at* Que ~a ~Sele Chaves~cas &asqeita -O Brasil 


