
PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADODABAHIA IUI

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

PROC. ADM 076/2018 - DISP. LlCITACÁO 028/2018
CTR 127/2018

ICONTRATO ADMININTRATIVO DE "lOCAÇlo DEVEIcULO COM CONDUTOR" - N° 1~112018
PROCESSOADMINISTRATIVO N° 076/2018 -. DISPENSA DE LICITAÇAO N°028/2018

CONTRATO VINCULADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE lUlU CNPJ: 16.416.158/0001-87;
neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
denominados simplesmente de Contratante, e de outro
lado à pessoa física JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA
CPF nO055.929.975-31.
Celebram o Pacto para Locação de Veículo (Carro Pipa)
com condutor, conforme o que se segue:

O MUNICíPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
IUIU/BA, pessoajurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o n° 16.416.158/0001-
87, com sede na Praça Abílio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
REINALDO BARBOSADE GÓES, Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de
identidade n° 04923403 07, inscrito no CPFsob o nO608.929.435-72, residente e domiciliado na
cidade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmenteCONTRATANTE, e a pessoafísica JOÃO
BATISTA DA SILVA LIMA, inscrita no CPF sob N° 055.929.975-31, com residência na
Fazenda Lagoa do Fim, na Estrada Presidente Janio Quadros a Piripa, na cidade de Presidente
Janio Quadros/BA - CEP 46250-000, abaixo assinado, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADO, firmam o presente contrato, na forma e condiçõesque se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato refere-se a Locação de Veículo Automotivo do modelo Carro Pipa
com condutor para prestação serviço de abastecimento de água potável em
comunidades rurais em caráter emergencial, no município de luiu/BA, com recursos
provenientes do Convênio 031/2018 do Estado da Bahia através da Superintendência
de Proteção e Defesa Civil - SUDEC, conforme detalhamento no ANEXO I -
Ouantitativo e Valores. Sendo as seguintes localidades atendidas:

i} Lagoa Grande - 42.000 litros;
2} Lagoa da Onça - 73.200 litros;
3} Pindorama - 494.400 litros;
4} Mata Grande - 48.000 litros;

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXEÇUÇÃO

A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré
estabelecidasno plano de trabalho, ProcessoAdministrativo nO076/2018 - Dispensade Licitação
nO028/2018/ cujas quantidades dos serviços serão conforme Planilhade Preçosapresentada que
passar integrar o presente contato; sendo que casosomissos serão tratados baseando-se na Lei
8.666/93 e suas alterações.

Diretoria de Licitações e Contratos
CTR 127/2018 - Vinculado ao Prefeitura Municipal de lUlU C~PJ 16.416.158~00 -87
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cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência aproximadamente de 60 (sessenta) dias, tendo início em
12/09/2018 e findando em 11/11/2018, não podendo ser prorrogado, observando a
legislaçãovigente para contratos emergenciais.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o valor global do presente acordo é de R$ 19.187,16(dezenovemilcento e oitenta e sete
reais e dezesseis centavos), onde o pagamento efetivar-se-á, após a prestação dos serviços,
com posterior atesto pela Coordenação da COMPDEC.A Coordenação da COMPDEC,terá um
prazo de 03 (três) dias uteis para confirmação dos serviços prestados juntamente com o Setor
de compras, responsável pelo acompanhamento de contratos, através do Sr. Dilson Pereira
Montalvão Júnior. Após os procedimentos, a pessoa física CONTRATADAestará autorizada a
expedir a nota fiscal de acordo com as especificações de contrato, onde a municipalidade
agendará o pagamento conforme acordado.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Rscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscalserá suspensaaté
que o CONTRATADOtome as providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularizaçãoda situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base na Dispensa de
Licitação NO. 028/2018 correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipalvigente, ou seja, Exercício2018.

DOTACÃOVIGENTE EM 2018:
UNIDADE: 01.09- Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA
PROl. ATIVIDADE: 2.024 - Manutenção de Açudes, Tanques, Barragens, Cisternas, Aguadas e
PoçosTubulares
ELEMENTODEDESPESA:3.3.90.36.00 Serviçosde Terceiros P.F.

cLÁUSULA SEXTA - DO CONTRATADO:

6.1.1- O CONTRATADOdeverá prestar os serviços licitados de acordo com o Planilha de
Quantitativos disponibilizadopela CONTRATANTE,após a assinatura do Contrato;

6.1.2 - O CONTRATADOserá legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se
vinculando a CONTRATANTEa qualquer título, nem mesmoao de solidariedade;

6.1.3 - O CONTRATADOassume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTEou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou

Diretoria de Licitações e Contratos
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imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTEou por seus prepostos;

6.1.4 - O CONTRATADOassumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato, inclusive com reparos que eventualmente venham a ser necessáriosno veículo.

6.1.5 - O CONTRATADOobriga-se a disponibilizar equipamentos suficientes e capacidade técnica
para atender as necessidadesdos serviços licitados.

6.1.6 - O CONTRATADOobriga-se a atender com presteza as reclamaçõessobre a qualidade dos
serviços prestados, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se destinam;

6.1.7 - O CONTRATADOobriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que
interfira na entrega normal dos serviços prestados, inclusive indicando o nome do (s) responsável
(eis);

6.1.8 - Reconheceros direitos da administração, em caso de rescisãoadministrativa prevista no
Artigo 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93;

6.1.9 - O CONTRATADOobriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Licitação;

6.1.10 - O CONTRATADOobriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressõesque se fizerem necessáriosaté o limite de 25% (vinte e cinto por cento) do valor
contratado, § 10art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

6.2 - DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

...-;- -

6.2.2. Dar ciência ao CONTRATADOda má prestação dos serviços, no prazo máximo de 72 horas
contados do recebimento dos mesmos.

6.2.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pelo CONTRATADO,recusando-as quando inexatas,
ou que venham desacompanhadasdos documentos exigidos neste Contrato;

6.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito ao CONTRATADOinformações que visem esclarecer a
entrega dos serviços contratados.

6.2.5. A fiscalizaçãodos serviçosserá por equipe designada pela CONTRATANTE.
,

6.2.6. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de
outras sançõesque possamse aplicar ao CONTRATADO.

~iretoria de Licitações e Contratos
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cLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇO~

o recebimento dos serviços será realizado Provisoriamente no local da prestação dos serviços, e
Definitivamente após constatar na íntegra o cumprimento de todas as condições pré
estabelecidas na proposta comercial, através de preposto que atestará a nota fiscal onde será
aposta a declaraçãode que o serviço foi entregue.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

8.1 - A CONTRATANTEpoderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO:

8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações
ou prazos;

8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTEa comprovar a impossibilidade
da entrega dos serviços, nos prazose condiçõesestipulados;

8.1.3 - O atraso injustificado no início dos Serviços;

8.1.4 - A paralisaçãodos serviços, sem justa causae prévia comunicaçãoà CONTRATANTE;

8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associaçãodo CONTRATADO
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

8.1.6 - O desatendimento pelo CONTRATADOdas determinações regulares da Fiscalizaçãoda
CONTRATANTE,bem como dos seus superiores;

8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;

8.1.8 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para o
CONTRATADO,as consequências contidas no artigo 80 da Lei N° 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sançõesprevistas na citada Lei.

8.2 - A rescisãocontratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE,nos casosacima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei N°. 8666/93 de 21/06/93;

8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES,desde que haja conveniência para
a CONTRATANTE;

8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;

8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO,será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovadosque houver sofrido, tendo direito quando houver a:

a) Devoluçãoda garantia;

Diretoria de Licitações e Contratos
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b) Pagamentosdevidos pela execuçãodo contrato até a data da rescisão;

c) Pagamentodo custo de desmobilização(se existir);

8.2.3 - Judicial, nos termos da legislaçãoem vigor.

cLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1 - A CONTRATANTEreserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessáriopor conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos asseguradosao CONTRATADO;

9.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, a Propostas Comercial
do CONTRATADOe demais documentos dos autos do processoda Dispensa028/2018;

9.3- Não será permitidos o CONTRATADO,sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;

9.4 - Este contrato é regido pela Lei nO.8.666/93, a fim de dirimir alguma 'dúvida em casos
omissos.

9.5 - Este contrato está vinculado ao ProcessoAdministrativo 076/2018 - Dispensade Licitação
028/2018, fundamentado pelo Inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações. •,
CLAUSULA DÉCIMA- FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Carinhanha do Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por e
justas e contratados, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias igual teor
efeito, na presençadas testemunhas abaixo.

TESTEMUNHAS:

JOÃO BA STA DA SILVA LIMA - CPF nO 055.929.975-31
CONTRATADO

2- ~~~~~------------------
Delvagna Gue

Diretoria de Licitações e Contratos
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ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIVOS E VALORES

DISTÂNCIA DISTÂNCIA CAPACIDADE VOLUME N° DE
LOCALIDADE LOCAL. PERIODO N° TOTAL DE PESSOAS AORO. MANANCIAL ATENDIDA IMAN.(KM) (DIAS) VIAGENS PERCORRIDA DO CARRO ÁGUA(L) SER 1M VALOR (R$)

(IDA (KM) PIPA (L) TOTAL ATENDIDAS

LAGOA 351 EMBASA GRANDE 45 60 5 225 8.000 42.000 R$ 5,08 R$1.143,OO
LAGOA DA 612 EMBASA ONÇA 50 60 9 450 8.000 73.200 R$ 5,08 R$ 2.286,00

3 EMBASA PINDORAMA 45 60 62 2.790 8.000 494.400 412 R$ 5,08 R$ 14.173,20
MATA 404 EMBASA GRANDE 52 60 6 312 8.000 48.000 R$ 5,08 R$1.584,96

TOTAL - 82 3.777 - 548 R$ 19.187,16

Diretoria de Licitações e Contratos
CTR 127/2018 - Vinculado ao Prefeitura Municipal de lUlU CNPJ 16.416.158/DOOl-87
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SEGUNDA-FEIRA. 24 DE SETEM8RO OE 2018

ANOVI IN1l745

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 127/2at.8. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo ParágrafoÚnico,do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntesedo Contrato Adm. de Locaçãode Veículo com condutor, com dez cláusulas,celebrado
coma seguintePessoa Física: JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA - CPFnO055.929.975-31,
no valor global de R$ 19.262,70 (dezenove mil duzentos e sessentae dois reais e setenta
centavos). Objeto: Locaçãode Veículo Automotivo do modelo Carro Pipa com condutor para
prestação serviço de abastecimento de água potável em comunidades rurais em caráter
emergencial, no município de Iuiu/BA, com recursos provenientes do Convênio 031/2018 do
Estado da Bahia através da Superintendênciade Proteção e Defesa Civil - SUDEC.Data
Contrato: 12/09/20.18 - Vigência: 12/09/2018 a 11/11/2018 - Dotações Orçamentárias:
01.09.2024/33.90.36.00 - Fonte 24; Origem do Contrato: Processo Adm. 07612018 -
Dispensa de Licitação 028/2018, art. 24, Inciso IV, corroborado com os Decretos
26/2018(municipal)e 18.482/2018(estadual).Assinaturas:peloContratado:João Batistada Silva
Lima; pelaContratanteReinaldoBarbosade Góes,PrefeitoMunicipal.
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DIARro OFICIAL DO MUNIcíPIOSEGUNDA-FEIRA. 24 DE SETEMBRO DE 2018

ANO VI IN2145

LICITAÇÕES

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
028/2018, formalizado através do Processo Administrativo 076/2018 pela Comissão
Permanente de Licitações, com base no inciso IV, art. 24 da lei 8.666/93, corroborado com aos
Decretos 26/2018(municipal); 18.482/2018(estadual) - situação de emergência nas áreas
atingidas pela estiagem - COBRADE1.4.1.1.0 conforme lN/MI 02/2016. Objeto: Locação de
Veículo Automotivo do modelo Carro Pipa com condutor para prestação serviço de
abastecimento de água potável em comunidades rurais em caráter emergencial, no município
de Iuiu/BA, com recursos provenientes do Convênio 031/2018 do Estado da Bahia através da
Superintendência de Proteção e Defesa Civil - SUDEC; através da Pessoa Física: JOÃO
BATISTA DA SILVA LIMA - CPF nO055.929.975-31, com residência na Fazenda Lagoa
do Fim, na Estrada Presidente Janio Quadros a Piripa, na cidade de Presidente Janio
Quadros/BA - CEP46250-000, pelo valor de R$ 19.262,70 (dezenove mil duzentos e sessenta
e dois reais e setenta centavos). IUIU(BA), 12 de setembro de 2018. Reinaldo Barbosa de
Góes - Prefeito Municipal.
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3 SEXTA-FEIRA. OSDEOUTUBRODE2018
ANO VI IN 2 751

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICíPIO

..
LlCITACÕES

ERRATA

No texto abaixo publicado em 24/09/2018 contém erros.

Onde se Lê: valor de R$ 19.262,70 (dezenove mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta
centavos).

Leia-se: valor de R$19.187,16 (dezenove mil cento e oitenta e sete reais e
dezesseis centavos).

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
028/2018, formalizado através do Processo Administrativo 076/2018 pela Comissão
Permanente de Licitações, com base no inciso IV, art. 24 da lei 8.666/93, corroborado com aos
Decretos 26/2018(municipal); 18.482/2018(estadual) - situação de emergência nas áreas
atingidas pela estiagem - COBRADE1.4.1.1.0 conforme lN/MI 02/2016. Objeto: Locação de
Veículo Automotivo do modelo Carro Pipa com condutor para prestação serviço de
abastecimento de água potável em comunidades rurais em caráter emergencial, no município
de Iuiu/BA, com recursos provenientes do Convênio 031/2018 do Estado da Bahia através da
Superintendência de Proteção e Defesa Civil - SUDEC; através da Pessoa Física: JOÃO
BATISTADASILVA LIMA - CPFnO055.929.975-31, com residência na Fazenda Lagoa
do Fim, na Estrada Presidente Janio Quadros a Piripa, na cidade de Presidente Janio
Quadros/BA - CEP46250-000, pelo valor de R$ 19.262,70 (dezenove mil duzentos e sessenta
e dois reais e setenta centavos). IUIU(BA), 12 de setembro de 2018. Reinaldo Barbosa de
Góes - Prefeito Municipal.
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SEXTA-FEIRA. 05 OE OUTUBRO OE 2018 •
ANO VI INIl7S1

DIÂRIO OFICIAL DO MUNICíPIO

ERRATA

No texto abaixo publicadoem24/09/2018contémerros.

Ondese Lê: valor global de R$ 19.262,70(dezenove mil duzentose sessentae dois reais e
setentacentavos).

Leia-se: valor global de R$ 19.187,16 (dezenove mil cento e oitenta e sete
reais e dezesseis centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N0 127/2018. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo ParágrafoÚnico,do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntesedo Contrato Adm. de Locaçãode Veículo com condutor, com dez cláusulas,celebrado
coma seguintePessoa Física: JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA - CPF nO 055.929.975-31,
no valor global de R$ 19.262,70 (dezenove mil duzentos e sessentae dois reais e setenta
centavos). Objeto: Locaçãode Veículo Automotivo do modelo Carro Pipa com condutor para
prestação serviço de abastecimento de água potável em comunidades rurais em caráter
emergencial, no município de Iuiu/BA, com recursos provenientesdo Convênio 031/2018 do
Estado da Bahia através da Superintendênciade Proteção e Defesa Civil - SUDEC.Data !e Contrato: 12/09/2018 - Vigência: 12/09/2018 a 11/11/2018 - Dotações Orçamentárias:
01.09.2024/33.90.36.00 - Fonte 24; Origem do Contrato: Processo Adm. 076/2018 -
Dispensa de Licitação 028/2018, art. 24, Inciso IV, corroborado com os Decretos
26/2018(municipal)e 18.482/2018(estadual).Assinaturas:peloContratado:JoãoBatistada Silva
Lima; pelaContratanteReinaldoBarbosade Góes,PrefeitoMunicipal.
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