
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GÀBINETÉ .DO PREFEITO 
CINPJ: 13.880.711/0001-40 

Travesáa Prefessiora sentrn de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000. 
e. , 
. . 

PROCESSO AigiMINISTRATIVO N°..2944202/ -*PREGÃO PRESENCIAL N°. 033/2021 

06N-12RATO DE FdftriECIMENTO bE AUTOPEÇAS 
• 

Contrato n°. 256/2022 

O MUNICÍPIO DE SANTASITA DE et15:9SIA, Estado' da Bahia, pessoa jau-dica de direito público interno, estabelecido na Travessa 
Professora Helena, s/n°, nesta cidade de Santa Rita;de Cáhia(BA), tnscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n °. 
13.880.711/0001-40, neste alo representado pelo Sr. José Benedito Rocha Aragão, brasileiro, casado, odontólogo, 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 Regioparde Odontologia do Estedo da-Bahia, na qualidade de Prefeito Municipal, e de outro lado, 
como Contratado, BOROES. GUEDES COMÉRCIO DE PEÇAS astrviços LTDA ("TOP CAR PEÇAS E SERVIÇOS"), CNPJ 
05.772.290/0001-05, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Praça Frederico Fidelis, n°. 487, CEP 47150-000, nesta 
cidade de Santa Rita. de Cássia(BA), neste' ato representada pelo Seu sócio proprietário, Sr. João Carlos Borges, brasileiro, 
casado, empresário, residente e domiciliado na Rue Castro Alves, n°. 193, CEP 47150-000, nesta cidade de Santa Rita de 
Cássia(BA), portador dá Cédula de Identidade n°: 08.538.862-96-SSP-BA e CPF 988;556;975-87, conforme cláusula terceira da 
Alteração Contratual n°. 01 de 09 de abril e‘ 2019, em continuidade p conforme autorização constante no Processo de Licitação 
Pregão Presencial n°., 033/2021, originado do ,Processo Administrativo n°. 294/2021, tendo corno objeto a contratação de 
empresa(s) especializada(s) 'para fomedmentb de autopeças para manutenção da frota de veículos da Secretaria de 
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 "0k de agosto de 2000, Decreto Municipal no. 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 - Correta-5én objeto do presente Contato o fornecimento de autopeças para manutenção da 
frota de veículos da Secretaria de Administração,- deste Município dp Santa Rita de Cássia(BA), conforme abaixo especificado, 
tudo em conformidade com a Lei Federal n°. 19520, de 17 de julho de 2002:Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
Decreto Municipal no. 18 de 01 de agosto de 2906, e subsidiariamente, Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, e ainda Lei Coraplementarre. 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar no. 147, de 07 de 
agosto de 2014, conforme abaixo: , . 

LOTE 05 - AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇA& EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, LANTERNAGEM E PINTURA DA 
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE.ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE 
CÁSSIA(BA), CONFORME DESCRITO ABAIXO. 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOTE 

Único 

AQUISIÇA6 DE AUTOPEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, LANTERNAGEM E PINTURA DA 
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA 
DE CASSIA(BA);conforme abaixo descrito: • - . 

DE$CRIÇÃO.D0 LOTE - . VALOR DAS PEÇAS 

FORNECIMENTO DE PEÇA& em gerai.: para 
manutenção mecânica, lantemagem e pintura da 
frota de veículos da' Secretaria de Administração, 
sendo o total de 05 (cinco) veículos conforme abaixo 
descrito: 

, 

O VALOR DE CADA PEÇA A SER FORNECIDA SERÁ 

O MESMO VALOR DO BALCÃO APLICANDO-SE O 

DESCONTO DE 49% (QUARENTA E NOVE POR 
'' CENTO) NEGOCIADO NO CERTAME LICITATÓRIO (o 

valor:deste Lote será de R$ 140.000,00, já previsto no 

Edital) 

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

2 
Fiat Strada Working CD, ano -2014, placa 
0ZD2805, 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, Renavam 935867295 
Novos veículos que vierem a se incorporar ao 
Patrimônio do Município de Santa Rita de 
Cássia(BA).

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 fomecimentos 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$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e o valer de 

cada peça será o preço de balcão aplicando-se o desconto de 49 % (quarenta e nove por cento) negociado na licitação. 
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• • 
Clausula Segunda - DA V14ENriik E DO PRAZO DE EXECUCAO -A vigência do presente Contrato e o prazo de execução dos 

. • 

serviços e fornecimento de titopeças será ate enquanto Mouver necessidade'dos serviços e das aquisições das peças ou ate a 
total conclusão deste contrato ou ate cgmpletar o pariodo de 12 (doze) meses da data de sua assinatura, prevalecendo, para todos 
os efeitos, o que ocorrer primeiro, Podendo se r prorrogado mediante manifeStação expressa das partes, na forma do Artigo 57 da 
Lei Federal n°. 8.665, de 21 de junho de 1993. • . 

2.1 - Qualquer pedido de aditamento de pr'azo,'MD interesãe do Contratado, somente será apreciado pelo Município de Santa Rita 
de Cássia (BA), se manifestado expressamente•pelo Contratado ate 30 (trinta) dias antes do vencimento deste Contrato, 
devendo o documento ser protocolado no Nunicipio cie Santa Rita de Cássia (BA) ate 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 bos FORNECIMENTOS - .Eventuais interrupções no fornecimento do objeto provocado por 
motivo supervenientes, independentes da 'voritade: do Cqntratado'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 'cle Santa Rita de Cássia (BA), °adias de paralisação serão compensados por igual período ao prazo 
final fixado para cumprimento doObjeto deste instrumento. • 

Clausula Quarta - DOTACÃO ORÇAMENTARIA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das 
seguintes Dotações Orçamentárias: • 

-Unidade Orçamentaria: 02,03.000-Secretaria`Municipal de Administração 
-Projeto/Atividade: 2004-Gestão das Ações da SecretaiCiMunicipal de Administração 

• 
-Unidade Orçamentária:132.05.001-Fundo Municipal de Assisténcia Social 
-Projeto/Atividade: 2036-Gestão das Ações do Fundo-Municipal de Assistência Social 

2031-Gestão .dos ReCursos do Bioco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 
2039-Gestão dos Recursos do Bloco da Proteção Social Básica 
2040-Gestãç dos Recursos do BlOco da Gestáo do SUA 
2049-Gestãordos Recursos do Bloco da Gestão doProgr bolsa Família e do Cadastro Único 
20b3-Gestão dos Recursos dosProgramaa do FNAS 

• 2065-bestão dos Recursos Transf dd Estado (FEAS) 

-Unidade Orçamentária: 02.60.000-Secrafaria Máicipal de Meio-Ambiente e Turismo 
-Projeto/Atividade: 2048-Gestãci'das Ações da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Turismo 

. . 
• . 

-Unidade Orçamentária: 0290.000-Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
-Projeto/Atividade: 2050-Gestão das Ações dá Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

. . 
-Unidade Orçamentária: 02.10.000-Secrataria`Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 
-Projeto/Atividade: 2041-Gestão das Ações dá Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura 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 

-Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 - Material de Coniumo 

-Fonte de Recursos: 1) 00-Recursos Ordinários 
2) 28-Fundo Eatadual de Assistência Social-FEAS • 
3) 29-Transferéncias 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$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais), a serem pagos mensalmente em até. 30 (trinta).;diep após a entrega do objeto e a apresentação da 

Nota Fiscal acompanhada das certidões de regularidade Fiscar 

5.1 - Os preços constantes na Proptista'd& Contratado, incluem.todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto 

contratado, de acordo com as. condições constantes, no PréaSSO licitatorio e na Proposta apresentada pelo Contratado, 

constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado peleobjeto 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 ceda 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 enquadra -nto legal, sob pena de retenção 
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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 so...sOrão liberadas para pagamento apos.arfirovadas pela área gestora e deverão estar isentas de 
erras ou omissões, sem-o que serão de forma imediata dévolyidaS aorentratado 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 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 print4dias para pagamento; e - 

5.7 — É de inteira responsabilidadeido Contratado a entrega aip Município de Santa Rita de Cássia (BA) dos documentos de 
cobrança acompanhados dos ,seiís respectivot 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; • . 

Cláusula Sexta — MULTA — EM caso de inadimplemento, por parte do. Ccintratado, de quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente Contrato, ao Contratado será aplicado muita 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 sere 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 pare complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data 
da convocação; • 

6.1.2 — Não havendo citialquer importância a ser reCebida pelo Contrata*, este será convocado a recolher na Tesouraria do 
Município de Santa Rita' de Cássia (BA), o Valor ea multa, ,no'prpzo de 10(dez) dias, contados a partir da data da comunicação; 

6.2 — O Contratado, cientificado* aplicação da Mytta:terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para apresentar recurso ao 
Município de Santa Rita de Cassia (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 aeterior, ri recurso será -apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que poderá relevar 
ou não a multa; • 

• • 
6.3 — Em caso de relevação da multa-,,o" Município de Santa Rita de Cássia (BA) se reserva o direito de cobrar perdas e danos 

porventura cabíveis em razão do inadiMplemento de- outras obrigações, não constituindo esta relevação em novação 
contratual, nem deSittência dos direitos quê lhe forem asteguiados; 

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

Cláusula Sétima — FISGAS A fiscalização dos serviços caberá,â Secretaria de Administração, por meio de preposto da 
Administração formalmente designado, na -forMa do Artigci 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 Contrata*: inclusive rejeitando serviços que estiverem em 
desacordo com o presente Contrato, com as normas técnicas da Asseciação 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 qóe 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 â Secretaria de-Agricultura, responsável pela execução deste Contrato; 

7.3 — Cabe â Fiscalização verificar a ocorrência de fátos 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 teu val&r; 
•• 

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 â multa 

serão feitos na forma Prevista na respectiva cláusula; 

7.5 —A ação e/ou omissão, total-mi 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 providenciaria, os quais correrão por sua conta exclusivos; 

8.2 — Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato; 
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8.2.1 — Quaisquer tributos otencargos legais' criados, alterados ou extintos, após á assinatura deste Contrato, de comprovada 
repercussão nos praers contratados, ensejarão a revisão destes„para mais ou para menos, conforme o caso; 

, IT . . • - . 
8.2.2 — Ficam excluídos' da hipotésejto Kern interior, tributbs-ou encargos legais que, por sua natureza jundico-tributária (impostos 

diretos e/ou pessoajs)bnão reflitarn diretamente pos preços doobjeto contrattial; 
. . . 

8.3 — Fornecer toda a.mide obra, Sem qualquer vinculacão emOregaticia cdm o Município de Santa Rita de Cássia(BA), bem 
como todos os materiais, equipamentos, inclusive os Equipamentos de .P•toteção Individual-EPI e os instrumentos necessários 
a execução dos serviços contratados;

.. ) . • . • ., 

8.4 — Constituem obrigações dg Contratfdo, ainda, as demaisI  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 vícios 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 prro, de gualquer equivoco da proposta ou de má administração do 
Contratado: . . . . , . . , , 

9.3 — O Contratado é o- único responsável pela procedência das peçasque vier a utilizar na manutenção dos equipamentos, se for 
o caso; . . 

• . - i .• . . . • - . . 
Cláusula Dez — DO DANO MÂTERIAL 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; • 

• • i 
Cláusula ne  — SANÇÕES PARÁ OCASO DE INADIMPLEWENTO DESYE ÇONTFtATO 

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 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 irriperfiriento de contratar com a Administração Pública no prazo de 

até 05 (cinco) anos, e 

4) Emissão de Declaração delnidoneidade para licitar ou'contratar com a Administração Pública, nos termos do Artigo 87, 

Inciso II, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de pinho de 1993; 

d) Ocorrendo atrasos na execução dos serviços o futuit contratado poderá ser penalizado conforme abaixo: 

1) Atrasos de 01 (um) a 15 (cluinÉe) 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: Milita de 5% (cinjo por Cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue em 

atraso; 

3) Atrasos superiores a 30 (trinta)•diasipoderão ensejar o cancelamento do futuro Contrato, com a aplicação das penalidades 

constantes no subitem 11.11C 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 à Administração; 

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

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

'frei
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d) o desatendimento de deterinações regulares da autoridade designada pare acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 
como de seus superiores 

e) o cometimento eiterado de falhas, na suk execução; 

f) a decretação de falêrfda, ou à instíturãção de insolvência civil; 
• • .4. 

g) a dissolução da sociedade qu ci faleCiMiento do contratado; • • 
• • 

h) a alteração social ou a modificaÇão da apciedade ou da estrptima da empresa, que prejudique a execução do contrato; 
• 

i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimentonustificados e determinados pela máxima autoridade 
da esfera administrativa a que apitá subordinado o contratado, e eXaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 1 A 

. • - 

j) a supressão dos aeryiços, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite 
permitido no § 1° do Artigo 65 da Lei Federal n° 8666, de 21- deludi° 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 púbbpa, grave perturbação da ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas paralisações 
que totalizam o mesmo prato; • . 

•• 
m) o atraso superidr a 90 (noveata) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços já realizados, 

exceto em caso de calamidade Pública, grave perturbaçãfla ordem interna ou guerra, assegurado ao Contratado optar pela 
suspensão do cumplimento de Suas obrigaçõee 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 DÀSPECAS FORNECIDAS E DOS SERVICOS PRESTADOS — As peças fornecidas e os serviços 
prestados terão garantia dinforme descrito em nossa ;proposta de Preços. 

• . 
Cláusula Treze — PUBLICACAO — O'Municipio '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'Lel 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 renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justos e ccintratados, 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, 

Testemunhas 

• 
. MUNICIpl 

Jos 
• 

DE ASSIA 
dito Rocha Ara.ão 

,-
BOROE GUEDES COMÉRCIO DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA 

("TOP CAR PEÇAS E SERVIÇOS") 
João Çarlos Borgeá 

da Pç
- a_ 

0-63-911 -SSP Identidade 

2) 

• 

• Nome SC rt-t% 

CPF  (JC•5/ - 5.' 72 5)5 - SS' 
Identidade  
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• 

• 

ORCA!. 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

EXTRATO DE COI4TRATO• 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNN: 13.880.7111000140 

TlaWS•Pn~altierta, sin centro de Santa Rita de Cássia-Ra CEP: 47.15000. 

PROCESSO ADMINLSTRATIVO Ir 294/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Na 033/2021 

EXTRATO DE CONTATO 

("N An'; 2022 
05 dç chy,474•ro tie. 2022 

Pagina 

Contrato re. 256/7077 - Scnialater MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA e BORGES 
GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LIDA (- TOP CAR PEÇAS E SERVIÇOS'), 
CNP' 05 772.290/0001-05: Objeto do contrato: fornecimento de autopeças para mrmutençâo de 
veículos da Secretaria de Administração deste Mimicipia Major Valor total de R$ 140.000,00 
(cento e quarenta mil mais) conforme previsto no Edital, sendo que cada peça sofrerá desconto 
de 49 % (quarenta e nove por cento) sobre o preço de balcão; conforme negociado na licitação; 
Fonte de Recursos. 1) 00-Recursos Ordinários, 2) 28-Fundo Estadual de Assistência Social-
FEAS e 3) 29-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS; 
Wencia do Contrato- 12 (doze) meses a partir da assinatura, podendo ser pronuasdo na forma 
do artigo 57 da Lei Federal n°. 8.666:93- Pata do Contrato: 29 de novembro de 2022; Assinam: 
José Benedito Rocha Araaão e João Carlos Borges, respectivamente pelo Município e pelo 
Contratada 

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

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO 
Prefeito 

Certificação DMP8XGZS-HAQAJXP3-1_7CWA1Z6-0WPAJ3VL 

Versão efetninca o'isponivei em http://sfoomorg bribalsantantedecassia 

Documento assinado digitalmente conforme MP 2.200-212001 de 24,0812001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 

Á 



ESTADO EA RAMA 
EITURAWMHcIPAL OE SANTA RITA ~SM 

%Unteis do Minho 
CEP: 47.1110480 Mak 13.11110~1111-40 

Tnizami 13/4 ~ Mogi% stSt - - Sita Mijardenalenikpar-Satlar até,- COP-17121-tite 

O PREFEITO 141111~. DE SANTA RITA DE ao 
uso de suas stribuiolusdue lhes cocam o incioVillt ós Mera do tal Orettioa do 
Município, resokie: 

Ai, 10 D i 
seguintes sarvidoret 

ileastair a.contrata pelo lieuricipip os 

I - Afine Santos Reautt, (Chia da de Calat* PeuleSdallatead$ 
como fiscal doa contratos ~Mos pus Socuibula itieunel de asa 

Thayane Augusto da alva RS, fl vtot. de Eidatada) amao fiscal doa 
contratos celebrados riam Sumidade Miauc(ddeEdliaaØo a CS 

Evemat ~net% Anta (Assitiltiotei TIS de Tessurede) como fiscal 
dos demais contratos colebnotoo pelo badehdo de Siada Rb de Chiste. 

Considerando que o de taitstos deve cunham dotolhodsmorto 
instrumento contratual e. ene* de Solleolit a ser fiscalizedp anotando em regib 
próprio todas as ocorrendo& reAugoivellist a tua exiscusert, demuda ars quakbiet 
dúvida com os demais nane elteSISSa killalitalabb Para ti l Mallptimento 
das clausulas neles estabekicklas; 

Constituem ~içam do fiscal em desinda coorderrer, ellanpanhar e 
asoarizer a emasso das ;açanã* taba easponsabilidada e andar mapschos 
relatórios °baianada be Ni. asno" pura Mel 

~ação ~ar iStiVM2YJmusNce-c;e6EVVÉrMAMi1Y 
Versão metrônica disponível em. hapsildoem.org babeisantaniedecasse 

Documento assinado dlgitalmente conforme Pe o°2200-2,2007 de24M12001,4ueinsilt h ra-en~de -Chaves Pularias &asiles - SCP Brasil 



4-. Soficitar, à unidade 
natoonsabiltda* 

aselarachoontof assarial do sant!~ st ta 

5 -Autorizar, tomarei& quededeU 
da Gamai ~atual aro favor da ~dg 

pada, capta 4 v —'s de coraffaçao; 

7- Enceniketar, é autoridade oompelenta, avenateís podida do moraloações 
cronogramaffs~nciaro, substibiormaitesiehtttnitprentos, formulado; pata 
contratada, 

8 - Controlaar os pregoe 
estabelecidos noamei" 

do Nom Fisga com os 

Certrficepão agrtet TSUVWL2Y-1MYSVGB-CY36ÊWIJCP-Cis~ 
Versão ~trame disponível em MtpsI/doem org br/balseMardedecasse 

Documento assinado digitalmenteconformeMPrZ206-2,2007~01,44relnetRadainthaesatawade Chaves Públicas Brasileira - CP Brasil 



10- Verem se o deereeeekapectbeeese•motededeseelear sconio 
com o estebeksoido no Mebumereo centreduet 

11 - Notificar a azeindeda pás *ame os problema ~dee nos seri** 
obras ou pare *Muar e entrep doe meted" 

12 - Supere *0 PSuib a epOdayilo de perieldeides quando houver 
deemnprenettlo de *tida eeteratuee* 

14 - Repatrie lodee e* 00~ ***** &iras **CLOO*0 Obiat * 
*pecar se devido pemddedindo ocere^, 

tioneuglo eu ideekao, Ra 
o XIS do ~Mb em que eu 

seento as de ffltreit 

18 - Deve *Mar. na tic do ou em perle, tt em* Ou kenednereo executedo 
em desacordo ar o cota 

Certficaçio Natal TSUVWL2Y-JA namxficer-Piiire 

Versão eletremica disponível em. hilps/Idoemorg bribe/senfardadecassie 

Documento assinado digitalmente conforme AWn•2200-2/2081 a ~mund. naves Públicas Brasileira -1CP Brasil 



Unte tatAkdA 
rdttodra mTA DE-CMINA 

Gobinetot do Poodidto 
OHM 4~11111071tingta 

Tranamfroonr fkirla 44- iiiiii*MoanaSt-SnitaraCass-ia-Saitzina 

- /Omar o ~diodo doo sontos eftdonne faidizados em consonancia 
com o regirne de esugao prevkita na conluia (offisoelfrakfteas abater a condusto 
de serviços que roto for ~o onadedog 

20- Comunicar 
requeira decaGelt aiPM`a~ 
ou irnittlCia 1:18 prejuízo do boohood odbiod. 

, :contado que 
ei lato* fleco 

- Deve protocolou. )fle1 eulfirldade U. pagaaØpkc dedieouldede 
ou impatebtfeade pera o cianatesio de eus ~geais con literalliceça doe 
elementos impeditivos do ~da abside* Sei da providencio strgesidae que 
coneenture entender cative* 

22 - Receber o objeto contraiau* friedierife tflitenteatatilatenekidessinado petas 
panes 

23 - Emitir etisdedee 
etestados): 

esnagest ~Joe gaálklesie ou 

24 - Deve OISRPOW 14 Name IMeme it 1 8 do Conirole traem tgre ~Pane 
as responsabadedes do fiscal de contrairá 

25 - Poderá tolices 
entecediences 

oom a devida 

28 - Devera - Sedas ae meenanciaa mfacionedes com a 
execução do contraio, deteratinade o que lar naceaserlo a ontdodtoodo da faltae ou 
defeitos observados iftraveg die "amo delta oomPredaid: 

~cação Trinfint2Y-indlaCti-~CdP-ClailY 
Versão eletrônica disponível em https/Moemotubdbafrantariladecassia 

Documento assinado dlgltalmente cortfonne AIP no 2200W~ deM01~04 que innitula ~ande Chaves Pablkds Brasileira -1CP Brasil 



PREFEITURA 

CEP: ELMS§ 
TRIMS4 Projessas ~ala - *st1.

21 -Me deve aleatarzonts Mitmallaideo, proctidorospanonto detonas 
nao executado° expede' notas %mis 11W mi em datomordô com o minindu sobe 
material ou sondo com saldada ~ror conSiedm posobras Maciabodas ou 
serviços em desacordo cem e amado bill103 eit termo de temlinsia, °atiçador adis; 
indevidos; 

28- Se manter infonambr tiallidiESI dos pio 01740 

de dados aos Tributai.* Cordia dalarEOSA ERSESO 

que° dmmunimbliald0 ~sun dos dis irtitabloaao 
Fiscal do 0ifl4. impicani na MetatimiSs daip~ adminiaMIRSI ifigaipMnat para 
apurar a respormsbradscla doa, panai erousida~ alán do que fiará maporsiávol 
por quaisquer Sm dotortanis a ovanbrais miau ta pelo Tribunal da Canas 
dos Municípios - Tail; 

30 — As deciaões e providémára que 
ser solialledas a stra Isaidiretati ata taInP0 

sementas. 

Art ES podada antro dela do sua pillskedão. 

Art. - 

Pubiiques, 

Gabinete do Pmfatto 

flama 

Versão eletrônica disponível em: hltpsi1tloomagbetatazalíaltcassie 

Documento assinado dlgitalmenW conforme MP n°2,260-2d200realeS~ queindtela44.1~ChavaPtiblicas erasitein - :CP-Brasil 


