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PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADO DA DARIA

4.8 Betuar, quando julgar necessário, i~ com a finalidade de Vf!I"ifiC:ar a ~ dos
serviços e o atefldimet'1~ das exigências contrau.is;

cLÁUSULAQUIUA -IJ«IrSH'le. CM_i
5.1 Os serviços objet:Q do .presente Certame, serão prestados por 01Arqu_ 4evirlamente
inscrito no CAU, com técrlIca com(fQVadl através de CertidIo de .~ Técníco, para
realizar e coordenar os de elaboréc;ãode Projeto executiVo, conforme Proposta Financeira,
indicado peja Contratada, para pre$taçlo dos serviços de sua natureza ín /oa). na Sede da
contratante durante a Vigência do tontrâto~ c:onfQrmedetalhamento a seguir.

" 5.1.1 ....1rulicallo.~I:
Sr. Mid1ei Fernandes Macedo Silva, Arquiteto,. CAU nOA48114-9.

6.1 O valor glo~1do ~ contrato é de R$ ,00 (vinte e .qua. mil ... is), pagos
através de MediÇlo dóS serviços executados, Planllha Anexa, a QUal .ti..Inserida na
Dispensa ele ~ 022/2019, a qual é parte integrante do presente Contrato.
6.2 O pagamento será reâlizadO peja Secretaria Municipal de Administração, Finanças, e
Planejamento - $EFAP ~ ef~ <~ empr_. contratada atravf_s de Depósito e.ÔI'Iico
Identificado através de Agência Bal'dria,..em coma· específica da Contratada.

6.3 Nenhum pagamento será efetuado ii ~ ~tada, na pendência de qualquer uma das
situações abaixo espedficadas, sem que I$so gere direito a alteração de preços OU compensação
financeira:
6.4 Atestação pdo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto de$ta li<:itaÇIo, das
notas. fiscais _tidas pela lidtante~;

6.5 O Município de IUI
multas 00 indenizalções dE

deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a
pejo CONTRATADO, nos termos do COntrato.

CLÁUSULAIÍDMA -1M "".i
7.1 Não haverá reajuste em funÇIo do período contratado.

CJ.ÂUSUI..6 OIT6VA .. IJ«1IIIIWiItI~;
8.1 As despesas decorrentes deste correrão à conta da Dotação Orçamentária a seguir
discriminada, consignada no Orçam do Munidpio, para o exercício financeiro do ano
2019, e nos anos seguintes pela dotaçlo equivalente, havendo prorrogaÇIo.
Unidade: 01.04 ..Secretaria de Mm. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer ..seec
AçIo: 2013 - Gestiodas Açõe& do Ensino Fundamental

2095- Geatlo dasAçõe& dos Recursos de Precatórios ..FUNDEF
Elemento: 3.3.90.39.00 ..0Utr0a Serviços T...~ros Pessoa Jurídica.

Diretorillru. Licit.çÕê& e Contratoa
CTR Q~O/201~- Virtcvl.do.0 Pf.f.lt~. Hçpicip.l de tutu CNPS 16:416.158;0001-e7
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CNPJ: 16.416.15819Q01-81 ""_ .....-
9.1 Fica definitlvam~me convencionado que em. ·razIo·. do presente Contrato, não existe nenhum
vínculo empregatlcio eJou trabalhista entre a ~RA e o preposto dB CDNJ7lATADA.

CLÁUSULA D.glM .... "".,,.,.:
10.1 A execução deste contrato será am.."~ e fiscalizada pela. ~ Municipal de
Administração, Finanças e Plaruajamento, .• av" do.setVldor,Di"'" ,.. .. ~vlo liniOr,
designado para acompanhar e fiscalizar a.ecução deste instrumento." ~"'.I_Q- ••_'
11.1 Fita pactuada a mub de Z96 (dois por cento) do valor total deste ~ato,. para a parte que
infringir quaisquer dáusufas do presente instrumento.

CLÁUSULADÍCIN. "VIM - •• ,..",.
12.1 A PREFS7VBA poderá rescindir o presente Contrato, por ato administrativo unilateral, nas
hipóteses previstas nos I11'III/_ n,74 7IJ dIIl.tJI que caiba a
CONTRA indenizaçlo, sem da imposição das ades que se
demonstraram processo administrativo regulamentar;

12.2 A infração de quaisquer das cláusulas, enseja à parte prejudicada a faculdade de rescindir o
presente contrato.

cLÁUSULADÉCIMAIIB'EIM-DMIIIfqrJtw:IIsI:
13.1 Além da prestaçlo de todos os serviços inerentes à consecuçlo do objetlvo contratual, obrlga-
se a CQ prestar à as informações pertinentes ao andamento
dos serviços, antes, após o d trabalhos correspondentes.

13.2Este instrumento contratual é pro Adminisbatlvo nO_/2019-
Dispensa deLIdtaçIo nO 022/2019, o q ne integrante independe de transcrição;

13.3 Este instrumento de contrato é regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a fim de dirimir
dúvidas nos casos omissos.

CLÁUSULADÍRMA CIIMD - Qp lfIIIIl
14.1 Fica eleito o foro da Comarca de CAR.lN~HA(QA) para dirimir dúvidasou.li~glos decorrentes
do presente COntrato, com renúnda ex:pr~ de q~uer outro, por mais ptiVllEI:ladoque seja ou
venha ••

CLÁUSULADi'I,. IUllJA • ". Putlt7tttik
15.1 Incumbirá ao Municípioprovidendar a publicação deste instrumento, por emato, na Imprensa
Ofldal do Munidpio, conforme dispÕe o alUgo 61, parágrafo único, da Lei nO8.666/93.

Píretprit, dAIW.clt4~ li> cont:.l~a!i;_
cnt Olíl121l19 - ltinClil,~ " l'%$&Uu.r. NiIIlici..Nl â lUlU



PREFEI RA MUNICIPAL DE lUlU
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E-mail: pmluiugpGhotmail.com CNPJ: 16.416.1S81GO01...1

E por fe$t:arem, assim, justas e acordad.f as ..prtes .• nam o presente ~_·GI
de igual teor e forma, na presença das te$temunhas abaixo.

LVA - ME .. Contratada
item, CAU nO M8114-9

TESTEMUNHAS:

Diretoria de Licitações e Contratos
CTR 090/2019 - Vinculado ao Prefeitura MUnicipal de lUlU CNPJ 16.416.158/0001-81
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ESTADO DA BAHIA lUlU
E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

Prefeitura Municipal de IUIU/BA - Ratificação de Dispensa de Licitação. Em
cumprimento às disposições do art. 26, da Lei 8.666/93, RATIFICO a Dispensa de
Licitação 022/2019, formalizado através do Processo 068/2019 pela Comissão
Permanente de Licitações, com base no inciso I, art. 24 da lei 8.666/93. Objeto:
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados para
Elaboração de Projeto Executivo de Obras Públicas de Engenharia contendo projeto de
arquitetura, projeto de estrutura em concreto, projeto elétrico, projeto hidrossanitário,
memorial descritivo de obra, planilha orçamentária e cronograma físico e financeiro,
PARACONSTRUÇÃODE 01 (UMA) CRECHEMUNICIPAL NO DISTRITO DE PINDORAMA
E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVACOBERTADENTRODOS LIMITES DO COLÉGIO
MUNICIPAL LUCINDA REBINATO NO DISRITO DE PINDORAMA do município de
IUIU/BA; através da Pessoa lurídica: MICHEL FERNANDESMACEDO SILVA -
ME, inscrita no CNPl sob N° 18.211.245/0001-23, com sede na Rua Henrique
Dias, 115 A - Bairro Centro, CEP46.430-000 - na cidade de Guanambi/BA, pelo valor
global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). IUIU(BA), 16 de julho de 2019.
Reinaldo Barbosa de Góes - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU ~
ESTADO DA BAHIA lUlU

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 090/2019. Em
cumprimento às disposiçõesdo ParágrafoÚnico, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se
público a síntese do Contrato Adm. Elaboraçãode Projeto Executivo de Obras, com
quinze cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa Jurídica: MICHEL FERNANDES
MACEDO SILVA - ME - inscrita no CNPl 18.211.245/0001-23, no valor global de R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Objeto: Contrataçãode Empresapara Prestaçãode
ServiçosTécnicosEspecializadospara Elaboraçãode Projeto Executivode ObrasPúblicas
de Engenharia contendo projeto de arquitetura, projeto de estrutura em concreto,
projeto elétrico, projeto hidrossanitário, memorial descritivo de obra, planilha
orçamentária e cronograma físico e financeiro, PARACONSTRUÇÃODE 01 (UMA)
CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE PINDORAMA E 01 (UMA) QUADRA
POLIESPORTIVACOBERTADENTRODOSLIMITESDO COLÉGIOMUNICIPALLUCINDA
REBINATONO DISRITO DE PINDORAMAdo município de IUIU/BA.. Data Contrato:
16/07/2019 - Vigência: 16/07/2019 a 14/09/2019 - Dotação Orçamentária:
01.04.2.013/3.3.90.39.00; 01.04.2.095/3.3.90.39.00. Origem do Contrato: Processo
Adm. 068/2019 - Dispensa de Licitação 022/2019, art. 24, Inciso I da Lei
8.666/93. Assinaturas: pelo Contratado: Michel Fernandes Macedo Silva; pela
ContratanteReinaldoBarbosade Góes,PrefeitoMunicipal.


