
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 215/EXERCÍCIO 2017

Contrato Administrativo, celebrado
entre o Municípiode Iuiu e o Consórcio
de Desenvolvimento Sustentável do
Alto Sertão (CDS-AltoSertão).

Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços que
celebram entre si, de um lado, PREFEITURA MUNICÍPAL DE IUIU, pessoajurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MFsob o nO.16.416.158/0001-87, com sede na
PraçaAbílio Pereira, nO232, Centro, Iuíu-Bahla, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, REINALDO BARBOSADE GÓES, portador do CPF nO 608.929.435-72,
doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro, o CONSÓRCIO ~I;

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO - CDS-ALTO SERTÃO,

Autarquia Interfederativa, do tipo associação pública, inscrito no CNPJ sob o n".
18.635.734/0001-02, com sede na Rua da Chácara, nO294, Bairro Chácara, Caetité
Estado da Bahia - CEP 46400-000, neste ato representado por seu Presidente;
JUSCÉLIO ALVES FONSECA, portador do CPF nO 513.753.035-20, doravanté
denominado CONTRATADO,resolvem de comum acordo celebrar o presente contrato
mediante as seguintes cláusulase condições:

DASDISPOSIÇÕESGERAIS:
Cláusula primeira - Aplicam-se ao presente contrato Administrativo de PrestaçãoIde
Serviçosas disposiçõesda legislaçãofederal de licitações, Lei nO8.666/93;' de consórcios
públicos, Lei nO 11.107/05 e Decreto 6.017/07, bem como a legislação municipal 'Q~
ratificaçãodo Protocolode Intenções.

Cláusula segunda - O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com
fundamento no art. 2°, § 1°, IH, da Lei 11.107/05 e art. 18 do Decreto nO6.017/2207

que regulamente a Lei 11.107/2005.

Cláusula terceira - A Prestaçãodos serviços que trata este contrato é decorrente €Íê
decisão da Assembleia Geral, ocorrida em 10/02/17, onde ficou estabelecido'que:iês
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municípios consorciados ao CDS- Alto Sertão iriam custear a utilização e manutenção dá

patrulha mecanizada de propriedade do Contratado, que consiste nas seguintes

máquinas: ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, Marca - JCB, Modelo - JS2000 -Chassi -

9B9JS20CK01633746i TRATOR DE ESTEIRAS, Marca - NEW HOLLAND, Modelo - 0150

XLT Chassi -HBZN150BCDAC00386i PÁ CARREGA0EIRA, Marca - NEW HOLLAND, Modelo

- 12C - Chassi - HBZN012CCDAE04719i CAMINHÃO BASCULANTE, Marca - FORO,

Modelo - CARGO 1519 Chassi - 9BFXEB2B7DBS52984, bem como de at9ug~,

equipamentos do extinto DERBA disponibilizados através de Cessão de uso. por parte qo
Estado da Bahia ao CDS-Alto Sertão através do Convênio n0027/2015, celebrado com.,o

Estado da Bahia, por intermédio da sua Secretaria de Administração.

DO OBJETO:

Cláusula quarta - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de bem

público gerido pelo CONTRATADO, referente a utilização pelo CONTRATANTE do:

ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, Marca JCB, Modelo JS2000 -Chassi i,:'I,j

9B9JS20CK01633746.

Parágrafo único: A prestação dos serviços da patrulha rnecenlzada) ;-desêrit~ ~§

"cláusula terceira", poderá ser através da utilização de todas as máquinas ou êrf:i
unidades separadas, conforme contrato específico.

DO PRAZO:

Cláusula quinta: O prazo de utilização da referida máquina pelo CONTRATANTE será no

período de 10 de julho a 10 de setembro de 2017.

DO PAGAMENTO:

Cláusula sexta: O município CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nd:~:ar8r

de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), até o dia 10 de agosto de 2017, quaddà

deverá efetuar o pagamento na conta corrente do Consórcio de Desenvolvimento

Sustentável do Alto Sertão, BANCO DO BRASIL, C/C nO 32.251-2, Agência nO 0230-5

(Caetité /BA).

DA DOTACÃO:

Cláusula sétima: A despesa decorrente da execução do objeto do presente contrato

será atendida pela dotação orçamentária prevista pelo ente CONSORCIADO, con'sfaAf~

do exercício de 2017:
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01.03- CONSÓRCIOSPÚBLICOS

04 - Administração

122 - Administração Geral

4001- GESTÃODASAÇOESDECONSÓRCIOS

3.3.9.3.39.00.00.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
.;J:'

DA PRESTAÇÃOEXCLUSIVADOSERVIÇO:

Cláusula oitava: O uso da máquina, descrita na "cláusula quarta", é exclusivo ao
Município Usuário (Contratante), não podendo o mesmo ceder a particulares e outros
entes consorciados, a qualquer título, sem autorização expressa do Consórcio
CONTRATADO.

DASOBRIGAÇÕESDO CONTRATANTE:
Cláusula nona: O CONTRATANTEUsuário, na vigência deste contrato, obriga-se a
manter a máquina em perfeito estado de conservação e funcionamento, através da
limpeza, troca de óleos e filtros, lubrificação, unhas para escavação, usando assim, de
todos os meios necessários a boa manutenção do equipamento.
Parágrafo Único: Compromete-se o COTRATANTEa utilização de produtos, em especial
óleo, lubrificantes e filtros, adequados ao tipo da máquina utilizada. ;' )

Cláusula décima: É de responsabilidade do CONTRATANTEo transporte da máquina até
o município e nos limites que corresponderem a área onde estiver ocorrendo a prestação
de serviços. a

I.

Cláusula décima primeira: O CONTRATANTEarcará com as despesas de peqarnento
dos serviços do Operador contratado pelo município, hospedagem e alimentação na

vigência do presente contrato.

Parágrafo Único: O operador de máquina contrato pelo município Contratante não possui
qualquer vínculo empregatício com o Consórcio Contratado.
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Cláusula décima segunda: O CONTRATADOobriga-se a entregar a Máquina ao
Município em perfeito estado de conservação com peças e material para escavação em
condições ideais de uso.
Cláusula décima terceira: É de responsabilidade do CONTRATADOa troca de peças e
manutenção de defeitos mecânicos ocorridos pelo uso normal das máquinas.

DATRANSPARÊNCIADA GESTÃOECONÔMICAE FINANCEIRA:
Cláusula décima quarta: A fim de garantir a transparência da gestão administrativa,
econômica e financeira dos objetivos e metas previstos neste contrato, serão observadas
as disposições constantes no Contrato de Consórcio Público, conforme Art. 13 § 1°, 11,da
Lei 11.107/05.

DATRANSFERÊNCIADE BENSE DE PESSOAL:
Cláusula décima quinta - Fica estabelecido que não haverá, até disposição expressa
em contrário, transferência de pessoal e bens entre CONTRATANTEECONTRATADO.

DASPENALIDADES:
Cláusula décima sexta - O consorciado inadimplente com o CDS-Alto Sertão será
notificado formalmente sobre sua inadimplência, para que regularize sua situação.

Cláusula décima sétima - Uma vez notificado da inadimplência, serão suspendidos os
serviços do CONTRATADOao CONTRATANTEaté a regularização da dívida.

Cláusula décima oitava- Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de seis
meses, o ente consorciado poderá ser excluído do consórcio, mediante deliberação em

Assembleia Geral.

DA RESCISÃO:

Cláusula décima nona: O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido por:
a) descumprimento de qualquer das obrigações para execução do objeto;
b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torrie, formal 'ou

materialmente, inexequível;
c) ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante avísô

15prévio da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de
(quinze) dias, respeitando as metas em curso constante em contrato de rateio.

Rua da Chácara, n° 294, Chácara - Caetité/Bahia - CEP46400-000



, ,

DO FORO

Cláusula vigésima: Fica eleito o foro da Comarca de Caetité, Estado da Bahia, para

dirimir as questões decorrentes do presente Contrato,

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Cláusula vigésima primeira: Por estarem assim contratadas as partes, firmam "O

presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caetité, 10 de julho de 2017,

CONSÓRCIO DE DESE

.J

• TESTEMUNHAS:

Nome:~~~~~~~L_~~~~~ __

Ass.: CPF.: 02(1 . (1(n . f}~S - ~l
\__,.....L_._·-·-·..:..--···-----

,_J)(. -I0~., '"".. '}-,/~~.. '.ANome: i\!) lbCyO<'n A./ ~~ v~v !.J ry&Q:.>

Ass.: 'J~.fi{.úJit>. CPF,: O..z1. ·.\:2 '1, J (1)- - {_-,....L-
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