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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019-SRP 

 

CONTRATO Nº 144/2019. 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO  DE  BARRO ALTO B AHIA E A 

EMPRESA, TURBO DIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA-ME, PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 

ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO – BAHIA. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua Miguel Marques de Almeida, s/n – Centro – Barro Alto 

Ba., CNPJ: 13.234.349/0001-30, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor ORLANDO 

AMORIM SANTOS, brasileiro, residente e domiciliado à Rua José da Cruz, nº 11 – Centro de 

Barro Alto Bahia, portador do RG 3.600.837 SSP/BA e CPF no 426.776.885-49, doravante 

denominado CONTRATANTE, eaEmpresa TURBO DIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA-ME, com sede na Est. Para o Mocozeiro, nº 305, Centro de Irecê Bahia, CNPJ: 

11.844.168/0001-08, representada neste ato por seu representante legal, o Srº EDCARLO SENA 

BARRETO, portador da identidade nº. 3.467.884-32 e CPF nº 272.070.018-51, de acordo com a 

representação legal que lhe outorgada por contrato social/estatuto social, com base no Edital do 

Pregão Presencial nº. 05/2019-SRP e todas as disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, instruído no 

ProcessoAdministrativonº132/2019,medianteascláusulasecondiçõesqueseseguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de Peças, Acessórios e Prestação de Serviços 

mecânicos de manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos e máquinas do município de Barro 

Alto - Bahia, previsto nosLotesnº.08, 09, 17, 18, 19, 20, 29 e 31, do Pregão Presencialpara Registro 

de Preço n.º 05/2019-SRP, de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Instrumento 

Convocatório e 

condiçõesprevistasnestecontratoenaPropostadePreçosapresentadapelaCONTRATADA. 

 

Parágrafo Primeiro: É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da 

contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação da contratada, não se 

responsabilizandoocontratantepornenhumcompromissoassumidoporaquelacomterceiros. 

 

Parágrafo Segundo: A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da 

quantidade licitada para cada item registrado. 

 

Parágrafo Terceiro: As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de 

acordo entre os contratantes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – A FORMA DE FORNECIMENTO 
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A entrega da aquisição realizada ocorrerá da forma parcelada, com estimativa mensal de indicada 

nas Autorizações de 

FornecimentoemitidaspelasSecretariasMunicipais,cujoprazodeentreganãodeveráultrapassar05(cinco)

diasúteis da solicitação doCONTRATANTE. 

 

Parágrafo Único – A entrega do objeto contratado poderá ser programada, conforme 

disponibilidade orçamentária e cronograma constante na Autorização de Fornecimento de modo a 

garantir a alocação segura dos bens nas unidades para os quais foram adquiridos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 

O presente contrato vigorará por 06 (seis) meses, contados de sua assinatura. 

 

ParágrafoÚnico-

ApublicaçãoresumidadoinstrumentodestecontratooudeseusaditamentosnaImprensaOficial,que é 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante até o quinto dia útil do 

mês seguinte ao desuaassinatura,paraocorrernoprazodevintediasdaqueladata. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

AdespesadecorrentedestaLicitaçãoseráatendidacomrecursosoriundosdoMunicípiodeBarro 

AltoedaUnião. 

 

02.02-2002-3390.30.00/3390.39.00 – Manutenção do Gabinete 

03.03-2004-3390.30.00/3390.39.00  – Manutenção da Sec. de Administração Geral 

08.08-2014-3390.30.00/3390.39.00  – Manutenção do Ensino Infantil 

08.08-2015-3390.30.00/3390.39.00  – Manutenção do Ensino Fundamental 

08.08-2016-3390.30.00/3390.39.00  – Manutenção da Secretaria de Educaçãol 

09.09-2033-3390.30.00/3390.39.00  – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

07.07-2043-3390.30.00/3390.39.00  – Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social 

05.05-2054-3390.30.00/3390.39.00  – Manutenção das Atividades do Setor de Transportes 

05.05-2065-3390.30.00/3390.39.00  – Manutenção do Setor de Abastecimento de Água  

05.05-2067-3390.30.00/3390.39.00 – Manutenção das Atividades dos Serv. de Obras e Utilidade 

Pública 

 

CLÁUSULA QUINTA- DO VALOR DOCONTRATO 

 

O valor deste contrato é de R$1.228.447,35 (um milhão duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e 

quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos). 

 

Parágrafo Primeiro: O Contratante pagará à Contratada os preços especificados na Proposta 

contratada, a qual relaciona os preços unitários e totais de cada item e o total contratado. 

 

ParágrafoSegundo:Opreçocontratadotemcomodata-baseomêsdaapresentaçãodaproposta. 

ParágrafoTerceiro:OvaloraserpagoàContratadacorresponderáaosomatóriodospreçostotaisdecadaite

m,ondeo preço total de cada item deve corresponder ao preço unitário do respectivo item 

multiplicado pela quantidade que for 

efetivamenteautorizadapelaContratanteedevidamenteconfirmadapelaFiscalizaçãodoContrato. 
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ParágrafoQuarto:Nospreçoscontratadosestãoincluídostodososcustoscommaterialdeconsumo,salário

s,encargos 

sociais,previdenciáriosetrabalhistasdetodoopessoaldaContratada,comotambémfardamento,transporte

dequalquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos 

utilizados, depreciação, aluguéis, 

administração,impostos,taxas,emolumentosequaisqueroutroscustosque,diretaouindiretamente,serelaci

onemcom o fiel cumprimento pela Contratada dasobrigações. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 

O Pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento, por 

meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do(a) Contratado(a), 

mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente visada pelo Órgão 

de Competente. 

 

Parágrafo Primeiro: Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a 

partir de sua regularização por parte da CONTRATADA. 

 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao 

fornecimento, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações: 

 

a) Regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual eMunicipal; 

b) Regularidade junto aoFGTS-CRF; 

c) Regularidade Trabalhista(CNDT). 

 

ParágrafoTerceiro:Anotafiscal/faturanãodeveráconterarredondamentosdevalores.Quandooresultado

daoperação final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas 

decimais a partir da terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas 

decimais. Essa operação deverá ser efetuada no valor final por tipo deproduto. 

 

Parágrafo Quarto: Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, a nota 

fiscal/faturaserádevolvidaàContratadapelaFiscalizaçãoeopagamentoficarápendente,atéqueamesmapro

videncie as medidassaneadoras. 

 

Parágrafo Quinto: O Contratante não fica obrigado a tomar os materiais e equipamentos na 

totalidade do valor e das quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de 

acordo com o fornecimento efetivamente prestado. 

 

ParágrafoSexto:OContratantepodededuzirdomontanteapagarosvalorescorrespondentesamultasouind

enizações devidas pela Contratada, nos termos destecontrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO 

 

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de 

apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação 

do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) /IBGE, em atendimento as determinações da Lei 

9.069 de 29/06/95 e Lei 10.192 de 14/02/01. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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CLÁUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA 

A Contratada deverá entregar o objeto contratado conforme disciplinado na Cláusula Segunda deste 

contrato. 

 

Parágrafo Primeiro: A entrega dos produtos/serviços, serão acompanhadas e fiscalizada por 

representante(s) das Secretarias Municipais, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de 

terceiros. 

 

Parágrafo Segundo: Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto contratado será 

recebido: 

 

a) provisoriamente, no ato da entrega do (s) produto(s), para posterior verificação da conformidade 

dos produtos/serviços com as especificações do objetolicitado; 

b) definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação 

da qualidade e quantidade dos produtos/serviços e consequenteaceitação. 

 

Parágrafo Terceiro: A Contratada deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender (em) as 

especificações do objeto contratado no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 

solicitação. 

 

Parágrafo Quarto: A atestação de conformidade da entrega dos produtos/serviços caberá ao titular 

do Setor o Recebimento dos Materiais e serviços ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

Parágrafo Quinto: O(s) representante(s) da Contratante anotará (ão) em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada; 

b) SolicitaraexecuçãodoobjetodestecontratomedianteaexpediçãodeAutorizaçãodeFornecimento; 

c) Notificar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no 

fornecimento, fixando prazo para suacorreção. 

d) DesignarservidoresdoContratanteparaacompanharefiscalizaraexecuçãodoContrato,nostermosdoart.

67daLei nº8.666/93; 

e) ForneceràContratada,nomesemodelosdeassinaturasdosresponsáveisporliberarautorizaçõesdefornec

imento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) fornecer os produtos/serviços de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento 

convocatório e no presente 

contrato,noslocaisdeterminados,nosdiasenosturnosehoráriosdeexpedientedaAdministração; 

b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 

ampla ação 

fiscalizadoradosprepostosdesignadospeloCONTRATANTE,atendendoprontamenteàsobservaçõeseex

igênciasque lhe foremsolicitadas; 

c) comunicaraoCONTRATANTEqualqueranormalidadequeinterfiranobomandamentodocontrato; 
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d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e 

terceiros, por sua 

culpa,ouemconsequênciadeerros,imperíciaprópriaoudeauxiliaresqueestejamsobsuaresponsabilidade,b

emcomo ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do 

fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda 

por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que 

deverãosercomunicadasnoprazode48(quarentaeoito)horasapósasuaocorrência; 

e) manterdurantetodaaexecuçãodocontrato,emcompatibilidadecomasobrigaçõesassumidas,todasascon

diçõesde habilitação e qualificação exigidas nalicitação; 

f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 

necessários à execução docontrato; 

g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 

sobre as suas 

atividadese/ousobreaexecuçãodoobjetodopresentecontrato,bemcomoobservarerespeitarasLegislações

Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto docontrato; 

h) adimplirosfornecimentosexigidospeloinstrumentoconvocatórioepelosquaisseobriga,visandoàperfeit

aexecução destecontrato; 

i) promover, por sua conta e risco, o transporte dosbens; 

j) executar,quandoforocaso,amontagemdosequipamentos,deacordocomasespecificaçõese/ounormaexi

gida, 

utilizandoferramentasapropriadasedispondodeinfraestruturaeequipetécnicanecessáriaàsuaexecução; 

k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a serrecusado; 

l) manter,sobsuaexclusivaresponsabilidade,todaasupervisão,direçãoemãodeobraparaexecuçãocomplet

ae eficiente do transporte dosbens; 

m) emitirnotasfiscais/faturasdeacordocomalegislação,contendodescriçãodosbens,indicaçãodesuaquant

idade, preço unitário e valortotal. 

n) Manteratualizadaadocumentaçãoexigidanesteedital,relativaacertificaçõesobrigatóriasdoobjetocontr

atado. 

o) Manter, durante o tempo da execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação (Art. 55, Inciso XIII da Lei nº.8.666/93). 

 

São expressamente vedadas ao CONTRATADO: 

 

a) aveiculaçãodepublicidadeacercadestecontrato,salvosehouverpréviaautorizaçãodocontratante; 

b) a subcontratação total para a execução do objeto destecontrato. 

c) acontrataçãodeservidorpertencenteaoquadrodepessoaldoCONTRATANTE,duranteavigênciadestec

ontrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES 

 

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei Federal nº. 8.666/93, 

com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 

do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

I -
10%(dezporcento)sobreovalordestecontrato,emcasodedescumprimentototaldaobrigação,ouaindanahi

pótese 

derecusadoadjudicatárioemfirmarocontrato,dentrode10(dez)diascontadosdadatadesuaconvocação; 
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II -
0,3%(trêsdécimosporcento)aodia,atéotrigésimodiadeatraso,nocumprimentodaobrigaçãoprincipal,calc

ulados sobre o valor da parcela do serviço emmora; 

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor no cumprimento da obrigação principal não 

realizado, por cada dia subsequenteaotrigésimo,calculadossobreovalordaparceladoserviçoemmora. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Na hipótese do item anterior, se a multa moratória atingir o patamar 

de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo justificativa escrita devidamente 

fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções 

previstas na lei. 
 

PARÁGRAFOSEGUNDO-

Paraoscasosdemeroatrasoouinadimplementodeobrigaçãoacessória,assimconsiderada 

aquelaquecoadjuvaaprincipal,deveráserobservadooqueforestipuladonoAnexoI,TERMODEREFERÊ

NCIA,deste instrumentoconvocatório. 
 

PARÁGRAFOTERCEIRO-

NahipótesedeaCONTRATADAsenegaraefetuaroreforçodacaução,dentrode10(dez) dias contados da 

data de sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente 

sobre o valor global docontrato. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nestes itens não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 
 

PARÁGRAFO QUINTO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 

da garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada, se 

exigida, além de perdê-la, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela 

administraçãoou,ainda,seforocaso,cobradajudicialmente.Acasonãotenhasidoexigidagarantia,àAdmini

straçãose reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor 

de qualquer multa porventura imposta. 
 

PARÁGRAFOSEXTO-Paraaaplicaçãodaspenalidadesprevistasserãolevados 

emcontaanaturezaeagravidadeda 

falta,osprejuízosdelaadvindosparaaAdministraçãoPúblicaeareincidêncianapráticadoato. 
 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O registro de preço do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida prévia e 

ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, 

quando: 

 

a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou nocontrato; 

b) injustificadamente,oprestadordeserviçodeixardefirmarocontratodecorrentedoPregãoPresencia

l; 

c) o prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Pregão, 

por um dos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº.8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO E 

CANCELAMENTO DO CONTRATO 

 

A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais 

e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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PARÁGRAFO PRIMEIRO A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do 

CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal nº. 

8.666/93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 

78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições 

estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e 

seus anexos, na proposta do licitante apresentada na referida licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

As partes elegem o Foro da Cidade de Canarana, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

 

Barro Alto - BA, 19 de junho de 2019. 

 

 

__________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO 

ORLANDO AMORIM SANTOS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

TURBO DIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME,  

EDCARLO SENA BARRETO 

RG. 3.467.884-32 e CPF 272.070.018-51 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:  

CPF: 

 

NOME:  

CPF: 
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