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CON 1 RÃ Ri PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

1 0111(.110 ii . 48.2022 

O MUNICÍPIO DE MACHÃO DAS NEVES. Estado da Bailia. p4...msotiJurldica de direito público interno. estabelecida na Praça 

Municipal. n" 27. R inchtto das Neves (BM. inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n 14.100.74744001-26. neste 
ato representado 'selo Sr. Miguel Crisostomo Borges Neto. brasileiro, ustulo. residente c domiciliado na Avenida JR. o'. 110. nesta 
cidade de R iachão das Neves (BA). portador do CPF 698.270.875-68 e Cédula de Identidade 0655529891oSSNBA. na qualidade de 
Prezeito Municipal. doravante denominado Contratante e de outro Indo a Empresa VITORIA TRANSPORTE E SERVIÇOS 
LTDA. pessoa Mrldieri de direito privado. com Sede na Avenida João Alves lvlartins. 1340. QD2. 1.1' 9. Centro. lbotirama - 
inscrita no CNP,I sob ir 22.151359)0001-00. Neste ato representado peia a Senhora Dandara dos Santos Marques. portador da eedula 
de identidade [C 16.168.388-68 SSP/I3A. n" 062.120.035-21. aqui denominada Comanda. com base na licitação do Pregão 

N. 04:2021 originado do Processo Adminisnatit o ir. 29.'2022. conforme da Lei Federal n" 10.520. de 17 de julho de 
201e. Decreto Federal á' 3.555. de 08 de agosto de 2000. I.ei Complementar a 123. de 14 de de/caibro de 2006 c. subsidiariamente. 
Fel Federal ir 8.666, de 21 vle limbo de 1991 resolvem celebrar o presente Contrato a" 48/2022. no k Mor de RS 519.936.811 
Nu Ilibemos e demitin e mil e nov ceemos e mato e se is reais e oitenta centavos,. tendo conto objeto Contratação de empresa 
orei:lati/udu para prestação de serviço no locação de veiculas diversos e maquinas para atender to necessidades de todas as 
secretarias pertencentes a este Munielpio de Riaeltan dffi Neves, mediante as seguintes condições. 

°amplo Primeiro- DO OBJETO - Constitui o objeto do presente a Contratação de empresa note ialiiada puta prestiu;do de serviço 
na locação de veiculo!, diversos e máquinas pamatender as necessidades de todas as secretarias penencentes a este Munielpio de 
Ristchilo das Neves. conforme especificado abaixo: 

1.01e 02 - CAÇAMBAS E CAMINDOES 

ITEM DESCRIÇÃO END. QUANT. VERAINIT VER/TOTAL 

01 

....  

02 

Caçamba traçada ou bitruek basculante com 
Capacidade de 16m', motor a diesel. em perfeitas 
condições de uso, com motorista. manutenção e 
combustível por conta da contratada. 

DIÁRIA 150 RS 458.83 RS 68.824.50 

Caçamba (truck) basculante com capacidade de 
10 a 12m'. motor a dieSel, em perfeitas condições 
de uso. com motorista. manutenção c combustivel 
por conta da com raiado. 

DIÁRIA 150 1(5 451.88 R$ 67.782.00 

03 

Caminhão pipa. com capacidade de 10.000 litros. 
pura ininspone de 41111. 1110111Y a die54:1, eia 
perfeitas condições de uso, caiu itiolorista. 
manutenção e cambie:tive] por coma da 
contratada. 

DIÁRIA 150 RS 465.78 1(5 69.867.00 

04 

Caminhão pipa, com capacidade de 12.000 litS. 
para transporta de água. motor a diesel. cm 
perfeitas condições de uso, com combustIvel por 
conta da contraicida. 

DIÁRIA 150 RS 479.68 RS 71.952.00 

05 

Caminhão pipa. com capacidade de. 15.000 litros. 
pura ó transporte de água. motor u diesel. em 
perfeitas condições de uso, com motorista. 
manutençâo e combustível por conta da 
contratada. 

DIÁRIA 150 RS 493.5.9 R$ 74.038.50 

— 

06 

117 

Caminhão Munck. guindaste com lança mínima 
de 04 metros, carga mínima de 4 toneladas com 
lança recolhida. em perfeitas condições de uso. 
com motorista. manutenção e conlinislitiel Por 
conta da contratada. 

D1ARIA 110 RS 1.042.80 RS 1 14.708.00 

Veiculo tipo cavalo inevilnico com prancha 2 ou 3 
risos. para transporte de máquinas em vias 
irregiitare• NCin pavimento (tipo rim einciiiiidte.1. 
cingi motorista e manutenção por çoilia da 
.euntraindu. 

INANIA I I tt RS 479.68 1(5 52.764.80 

V NUM 
centavos) 

10 FM. 130 LOTE lquinhentOS e dennove Mil c nv 'eventos e Iri na e ..ch., reais e oitenta RS 519.936.80 

"Sb 
c_ 

Fone (77) 3824-2132 /2138- Fax. (771 3624-2233- E-mail rnbc.tatphotmail cum 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27— Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

- No preço cotado já estio incluidas es entoais Nanetagens. Impostos, taxas e encargos sociais. obrigações trabalhistas. 
previttelsemrsas. fiscais e comerciais. assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidant 
sobre a contratação, inclusive a assistência técnica 

Cláusula Segunda - atfiMAtO ORCAMENJ &Ri A - .Ns Jc‘Pcsas slecortenle' do 
Dotação Orçamentária 

- ÓRGÃOS: 
2020 • SEU. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
2040- SEU MUN. DE CULTURA. ESPORTE. LAZER E TURISMO 
2070 • sEr. MUN. DE INEFtAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
2080 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
2090 -51W. MUN. DE AGRICULTURA. PECARIA E PESCA 
2100 • SEU. MUN. DE MEIO AMBIEN ii I REC. IIIDRICOS 
2051 • FUNDO MUNICIPAL DE SAl !10-
2061 - ('UNIX) MUNICIPAL DE ASs1,..11.NCINSOCIAL 
2032- FUNDO MUNICIPAL DE I In C 

-PROJETO/ATIVIDADE: 
2.006 - GIM I Ao DAS AÇÕES DA SEI le I -5RI .5 I 
2 ;;;,s • linNt k() 1).\S ACOES DA SR DI t I I I 
2 I - ; ; I kV-, \ Çl .0H I %RIA I 
2 tio^ -t i SI Au 1).\s 1r,AES t).\ t RI I \RI 

2 01. 1- SI wiiAs •\ i,"ÓES D. Si Ri I \ RI I 
2 i 1(.1 s I \ ça..S 1)5 t SI) s. I ni 
2 o; I - i i 11 kl / /A1 Si CH'S D0111 R ̀ . Il. 011 /1 
21151; -(ti 1/4.1 "\() ‘• I 'Nilo NII s. I 
2 02'; . (.1 I \ mA; Ni 

presente Contrato eorrerao por conta da seguinte 

)1 ‘omt\isr RAÇÃO 
R 5 I SPOR I I I 5/1 RI II RIsMt 

I I\ it \ I s I IIRAI st R% Iços 
MI sai II. \I 1 1; \ spint 

VeR11 1 1 1 1 1( 5 1 514 \Mi t MI \ 1(1 
511.11 ' 5511311 511 1 IR >s RI 4 1111)1(1111
s - RI 'RI prims 1 13i.„1 
ii ',lis OCI 'SI • RI PROPIAIOS 
5511 NI \I • MIM 23%. 

-ELEMENTO DE DESPESA • 
3.3.903900 - Outros Serviços Tenziros - Pessoa Jurídica 

-FONTES DE RECURSOS: 
1510 • EDUCACAO 25%. 
1500 - RECURSOS ORDINARIOS VINC. 15%E 25% 
1520- SAUDE 15% 

Ç'lausula Terei:ira - PRECOS C CONDICOES DE pAcAravro - o valor total do presente Contrato é de RS519.936.80 
(quinhentos e tleienove mil e novecentos e trinta e seis reais c oitenta centavos). 

I" - Nos preços °temidos na !imposta ja estalo inclusos todos o> custos e despesas decorrentes de transpones. seguros. itnpostos. 
imas dc 4113141ael Itatureni e nutriu' quaisquer que. direta ou indiretamente. impliquem ou sentiam a implicar 0,. fiei 
eu:oprimiam. do presente 1. oncritto. 

2'. - tis pagina-mos 'era° etetuados em ate 311 i 'rimai dias após a entrega da nota fiscal. devidamente °brandos pela Secretaria 
Ailininistruçao e Finança,' e as Notas l'iseabil /HUM devera., ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Rias:liai, sias 
Neses-14A. CNP) 14. I 011.747:114/01-26. Inscrição Estadual: isenta, com sede na Piaea Municipal n 27. R iiieban das NOIS (RAI. 

- Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Num Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente slevolvoli, paru 
substituição efou emissão de nota de correçao. ficando estabelecido que esse Unem alo de tempo não sem considerado puni eQito 
de qualquer reajuste ou atualização do valor contranutl. 

Clausadaffinano - DA VIDÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO - O presente Contrato terá vigência ate o cumprimento do objeto 
ou ate 31 de dezembro de 2022. iniciando em OS de março de 2022. ou até que todo o material licitado seja totalmente entregue. 
presalecendo o que ocorra primeiro. 

claliStild (ISA. • DA FISCALIZACAO DE EXECUÇÃO- A coordenaçâo do contrato, bem corno a Fiscalização da pre11800 

SaVii;(11 e fornecimentos. será realizada pelo Município de Rinchar, das Neves (BA ). por técnico designado na forma do Artigo 67. 
da Lei Federal ria. 8.666. de 21 de jimbo de 1993. 

Clausula Sista - OBBIGAÇ.OES DA CON MATADA - A Contratada se compromete a ertin:gar os produtos ora ‘iintratados na 
Secretaria Municipal de Saúde- nesta cidade de Riachan das Neves 48A). até 30 (trinta) dias úteis do recebimento da t,,Not,ic,sti 

de' lamente a‘..inada pelo St Secretario de Administração e Finanças ou re-spoasinel por ele designado 

bm‘gplit_ 3 meti Manter a Regularidade 1.r.eal da empresa durante toda a 'I i)állCia tia rireSeitte Contrato. 
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Clatiso~ - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO - Conforme An. 77 da Lei 8.664193. em caso tk 
inadimptemento por parte do contratado. o Município de Rinchtto das Neves (DA) poderá aplicar a. seguintes sanções. giadaadas 
confonne a gravidade da infrnçaii, sem prejuizo das sanções cit is e penais. se for o cem. garantida .1 prévia defesa em processo 
administrativo; 

o) Pinfracões de oemielto relesandu - Adverténcia. 

h) Parainfmções.ile.tnedjareletaneja - Multa de ate 5%1chieis por cento) sobre o sailIT una) do contrato; 

It!irainfracões dcJontlerelcvancia - Aplicação eintialain atinente. das penal idules abais*: 

I - multa de ate 'Ca(dei por cenho) sobre o %ator total do futuro contudo: 

2 - Rescisão unilateral do contrato dentado da presente 

3 - Suspeitsâo temponiria para participar dc licitava° e impedimento de contratar com a Administração Publica no prazo dente 
02 (dois) anos. 

-I Entissao de Declarai:ao de Iniduneidade para licitar ou contratar com o Administração Pública. nos termos do Artigo 87. 
Inciso IV. da Lei Federal o". 8.666. de 21 de junho de 1993: 

dl Ocorrendo atrasos mt fornecimento do  Atro contratados com base na presente licitado. o futuro contratado poderá ser 
penalizado ennfonue abaixo: 

1 - Atraso de Di t uml a 05 (cinco) Mas no Fornecimento do Moa - Multa de ate 5°. 'cinco por ecnto) sobre o talo; dos 
produto.: entregues em atraso: 

2 AIN-1/4Qt.OP..18i)itiOadstiPURLI.01!steigiçi_ISSIA., oble.10 - Malta de ale 11" ide/ por cento) Nobre it Çaiiif dos 
produtos entregues em atraso. 

Alrpsp uprijqç. ti 10 idem  Ma, tio rinneeimento do obsto- poderão ensejar a rem: isào do hauro efluindo. vont .15 
etttnintiçOes previstas neste Edital. 

e 1 . O %ator das multas será obriploriamentc deduzido do pagamento do objeto entregue com ;aniso. ou de outros créditos 
iclatitoS a este Contratado. et 'anualmente existente 

2"- O valor das multas prevista nesta Clausula talo tem caráter compensatório co seu pagamento nau etitnitáo controlado da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometida>. 

- DA RES.Ç'ISÃO CONTRATUAI - O presente contrato regular-se-á no que concerne i) sua execução. inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n" 8.666/93. de 21 de junho de 1993. observadas suas posteriores alterações. por suas cláusulas e 
pelos preceitos e principias do direito público. Constituem motivos para rescisão deste contraio: 

a) o Mio cumprimento, cumprimento irnigular ou lentidão no cumprimento de elliUSUI35 ~noteis. 

hl a pandisaçâo nu fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e previa comunicação ao Município de Riachão das 
Netes 

c) LI subcontratação. total ou pan:ial do objeto contratado. associação a outrem. CeSSACI ou transferéneix total ou modal. hem 
conto ti fusão. cisa(' nu incorporação. %CM ',rex ia tatimillieaçao no Município de Riacho das ̀ eines (RA]; 

dl o deseoptiprimento de determinações regulares da autoridade designada paru acompanhar e Nimbar a sua tros:InAo. .1%siiil 
1:4$1.1111 Seus superiores: 

e) o elhfilellfIle1110 reiterado de falhas. na soa execução: 

O a decretação de faléneio ou instauração de insolt enchi civil: 

gi a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado: 

10 a alterack social ou a modifiCacau da sociedade ou da estrutura da empresa. que prejudique a execução do contrato. 

1) razões de interesse publico. de alta relevando e amplo conhecimento. justificado e determinado pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que esta subordinado o ~trato e exaradas nu processo administrativo n que se refere o contrato: 

Fone (77) 3624-2132 2136 • Fax (77) 3624-2233 - E-rnaa rrnicita@hotmaii com 
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suproano de objeto por pane da Administraçâo. acarretando moditicaçáo do v:tlor inicial do contraio. alem do limite 
permitido no gi 1° do Anigo 65. da lei Federal n" 8.666. de 21 de junho dc 1993: 

1) a suspensão do fornecimento do objeto por ordem da Administração. por prazo superior a 120 (cento e situei dias. exceto em 
CASO de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. assegurando ao contratado optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação: 

ml u atraso superiora 90 lamentai dias dos pagamentos devida: pela Administração decorrentes de ser) iços jJ riaditados. 
exceto em caso de calamidade pública. grave penurbinio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja nomudinda a situação. 

a ricorrencia de ett.50 fortuito ou de força maior. ri:galante:tile comportado, enreda ir o da execução do contrato. 

21:41tagii  - Nas hipóteses de rescisão com base nus incisos I uNI do Artigo 78 da lei Federal ti". 8.666. de 21 de junho de 
1993. não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização 

Cláusula Nona - ASSISTÉNCIA TÉCNICA - Compreendendo assisténcia era todas as falhas que sobrevierem au fornecimento do 
serviço. de tal forma. que a assistõneia se dará a qualquer momento desde que a Administração esteja em funcionamento 
Independentemente de atendimento ao público, o serviço NAO poderá ter seu fornecimento suspenso. 

ClAtISUla Mein(  - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Riachfto das Neves- Estado da Bahia. com renúncia a qualquer 
011111), por mais privilegiado que Sere para dirimir questões decorrentes do presente Contrato. 

E por estarem tecám justos e contratados. assinam o presente Contrato em 05 (cinco) vias de igual teor c forma, na presença das 
testemunhas abaixo identificadas, que a tudo %iram e acompanharam, e subscrevem o presente Contrato. juntamente com as panes. 
depois de lido e achado conforme 

Rincha° das News (BA). 08 de março de 2022. 

PidUNICIPIO DE MACHÃO DAS NEVES - tBM 
/Aguei Craoslomo Borges Neto 

VITORIA TRM4SffÓRTEE SERVIÇOS LIDA 
CNPJ 22151.359/0001-00 

Rafael vitoria da Silva 
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Riachão das Neves MUNICIEM) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
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PROCESSO ADNIINISTRA111 ) »J:022 - PREGÀu I i LTRONICO N.0.4 2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato Ç. 48.2012 - Contratantes. PREFEITURA MUNICIPAL DE PJACHAO DAS NEVES c u empresa VITORIA 
TRANSPORTE E SERVIÇOS LTD& rredsria juridica de direito privado, cum Sede nu Avenida João Alves Manins. 1340. 
P92. LT 9. Centro. lbotirama - RA. inscrita no CNP) sob e 22 AS1.359/0001-00. Obicto: Contiatação Lie emprem 
especializada para mrstação de serviço nu locação de WiellitS diversos e máquinas pura atender as necessidades de todas as 
secretarias penem:entes a este Municipiu de Riachao das Neves; Valor total: RS 519.936,80 (quinhentos e dezenove mil e 
nosecentos e trinta e Seis fini5 e oitenta centavos), o serem pagos conforme a prestação dos sen:iços do objeto; Prazo de 
Yiuência: de (IN de março a Si de dezembro de 2022: 6ssinarn: Pela Prefeitura Municipal o Se. Miguel CrisoStomo Borges 
Neto e pela a empresa Dandara dos Santas Marques. 

Riuchau das Neves (NA), 08 de março de 2022. 

Miguel Crisostomo Borges Neto 
Prefeito Municipal 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OV8ZXFUHVVPLKNSERONRCHG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 


