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CONTRATOADM. -ELABORAÇÃODE PROJETOEXEC.DEOBRAPÚBUCA" N° 264/2017
PROCESSOADMINISTRAllVON° 142/2017 - DISPENSADEuarAc;lo N° 067/2017

Contrato celebrado entre o Munidpio de
IUIU/BA, através da Prefeitura Municipal,
localizada na Praça Abmo Pereira, nO 232,
Centro, IUIU/BA, CNPJ/MF nO 16.416.158-
0001/87, neste ato representado pelo Sr.
Reinaldo Barbosa de Góes prefeito municipal,
doravante denominadode CONTRATANTE, e a
empresa CONSMAC Engenharia e
Especializada Ltda-EPP -inscrita no CNPl
12.111.302/0001-16, doravante denominado
apenas CONTRATADA, para Prestação de
Serviços de Elaboração de Projetos de
Engenharia município de IUIU/BA, com a
finalidade de auditoria em Obras Públicas.

O MUNldplO DE IUIU/BA, pessoajurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o nO
16.416.158/0001-87, com sede na Praça AbOloPereira, 232 - centro, vinculado a Prefe~ra
Munidpal de IUIU/BA, aqui representadopelo PrefeitoMunicipal,Sr. REINALDOBARBOSADEGOES,
Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade nO04923403-07 SSP/BA,
inscrito no CPFsob o nO608.929.435-72, residentee domiciliadona cidade de IUIU/BA, a seguir
denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa CONSMAC ENGENHARIA
ESPECIALIZADA LTDA-EPP, inscrita no CNPl sob N° 12.111.302/0001-16, com sede na Rua
Rua Rui Barbosa, 250, sala 201 - Bairro Centro - Guanambi/BA,representada pelo Sr. Marco
Antônio Costa de Souza,EngenheiroCivil CREA-BA11.786, inscrito no CPF537.789.605-04e RG
02966676 63 SSP/BA,residentee domiciliadona RuaDionísioVilas Boas,nO286 - Bairro Paraíso,
na cidade de Guanambi/BA,abaixo assinado,a seguir denominadasimplesmenteCONTRATADA,
firmam o presentecontrato, na forma e condiçõesque se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1 - Constitui objeto deste Edital à Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
TécniClOSEspecializados na Elaboração de Projeto Executivo de PAVIMENTAÇÃO DE
RUAS DA SEDEdo municípiode luiú/BA, da propostade ementar parlamentarnO58306/2017, cv
949168, junto ao Ministério das Cidadese a Caixa EconômicaFederal, conforme detalhamento
constante na Planilha de Cálculo do Custo Unitário, que integra o ProcessoAdministrativo e o
presente instrumento independente de transcrição. Este contrato está vinculado ao Processo
Administrativo 142/2017 - Dispensa de Udtação 67/2017.

cLÁUSULA SEGUNDA - Da Viqênda

2.1 O presente instrumento vigerá pelo períodode 01/11/2017 à 31/12/2017. contadosa
partir da data de suaassinatura,podendoser prorrogadoconformeartigo 57 da Lei 8 6
alterações.
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cLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA obriga-sei

3.1 Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do Contrato e a expedição da
ORDEMDE SERVIÇOS,observada a data estabelecida.
3.2 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes na Cláusula Quinta deste
Contrato vinculado ao Processo Administrativo 142/2017 - Dispensa de Ucitaçlo nO
067/2017;
3.3 Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes,
bem como as normas internas do CONTRATANTE;
3.4 Relatar à CONTRATANTEtoda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos
serviços;
3.5 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,cujas reclamações
se obrigam prontamente a atender;
3.6 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços,
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e
constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;
3.7 Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a
Administração Pública;
3.8 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da contratante.
3.9 Utilizar, sob sua inteira responsabilidade, todos os equipamentos permanentes da contratante
necessários para realização dos serviços. Rcando desde já responsável pela guarda dos
equipamentos, bem como os danos julgadOScomo "mau uso".
3.10 Por meio do presente, a contratada se vincula ao instrumento contratual cumprindo todas as
cláusulas.
3.11 Responsabilizar-se pelas despesas com hospedagem e alimentação dos Profissionais da
CONTRATADAenvolvidos nos serviços, bem como todas as despesas de transporte.
3.12 Emitir a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços contratados.

cLÁUSULA OUARTA - $lo DeVBlJ!S da PREFEut/RAi

4.1 Fiscalizar a execução do Contrato objetivando a qualidade desejada;
4.2 Dar ciência a CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
4.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser solicitados
pela CONTRATADA;
4.4 Efetuar pagamento a CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no contrato;
4.5 Assegurar o livre acesso do profissional da empresa contratada, quando devidamente
identificado, ao local em que deva executar suas tarefas.
4.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, por meio do gestor do contrato, especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei
nO8.666/1993, o qual anotará em planilhas próprias e específicas, as falhas e irregularidades para
que sejam corrigidas pela contratada ou para aplicação de eventuais glosas ou penalidades.
4.7 Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas
pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação e/ou dispensa e inexigibilidade;
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4.8 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos
serviçose o atendimentodasexigênciascontratuais;

cLÁUSULA QUINTA - DaExecuclo doObfeto;
5.1 Os serviçosobjeto do presenteCertame,serão prestadospor 01 Engenheiro devidamente
inscrito no CREA-BA, com capacidadetécnicacomprovadaatravésde cursosde capacitação,para
realizar e coordenar os trabalhos elaboraçãode Projeto Executivo,conforme Proposta Financeira,
indicado pela Contratada, para prestação dos serviços de sua natureza in loco na Sede da
contratante durante a vigênciado contrato, conformedetalhamentoa seguir.

S.l.l-lndicação do Profissional:
Sr. Marco Antônio Costa de Souza, Engenheiro Civil - CREA-BA11.786; Pós Graduado em
PlanejamentoUrbanoe Gestãode Cidades.

cLÁUSULA SEXTA- Do Valor eFauna dePagamento;

6.1 O valor global do presentecontrato é de R$ 14.300,33 (quatorze mil e trezentos reais e
trinta e três mntavos), pagos através de Mediçãodos Serviçosexecutados,conforme Planilha
Anexa, a qual está inserida na Dispensa de Udtação 67/2017, a qual é parte integrante do
presenteContrato.

6.2 O pagamento será realizado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças, e
Planejamento - SEFAPsendo efetuado a empresa contratada através de Depósito Eletrônico
Identificado atravésdeAgênciaBancária,em conta espeáficada Contratada.

6.3 Nenhum pagamentoserá efetuado a empresacontratada, na pendênciade qualquer uma das
situações abaixo especificadas,sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:

6.4 Atestação pelo SetorCompetente,com relaçãoao cumprimentodo objeto desta licitação, das
notas fiscaisemitidaspela licitantevencedora;

6.5 O Município de IUIU/Ba pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentesa
multas ou indenizaçõesdevidaspeloCONTRATADO,nostermos do Contrato.

cLÁUSULA SÉDMA - Do Reajuste;

7.1 Não haverá reajusteem funçãodo períodocontratado.

cLÁUSULA OITAVA - Da DoflKlo 0rcamentáÓa;

8.1 As despesasdecorrentesdeste Contrato correrão à conta da DotaçãoOrçamentária a seguir
discriminada, consignada no Orçamento Geral do Município, para o exercido financeiro do ano
2017, e nos anosseguintespeladotaçãoequivalente,havendoprorrogação.

Secretaria de Adm. Planejamento e Infraestrutura
01.09.2084 - 33903900- Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica I Fonte Recurso - O
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cLÁUSULA NQNA - Do Vínculo;

9.1 Fica definitivamente convencionado que em razão do presente Contrato, não existe nenhum
vínculo empregatício e/ou trabalhista entre a PREFEInlRA e o preposto da CONTRATADA.

cLÁUSULA DÉCIMA - Da FiSCilHzacão:

10.1 A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de
Administração, Finanças e Planejamento, através do servidor, Dil50n Pereira Montalvlo Júnior,
designado para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO - DaMulta;

11.1 Fica pactuada a multa de 2% (dois por cento) do valor total deste Contrato, para a parte que
infringir quaisquer cláusulas do presente instrumento.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Da Rescisão:

12.1 A PREFEInlRA poderá rescindir o presente Contrato, por ato administrativo unilateral, nas
hipóteses previstas nos artigos 77, 74 79 e seus Indsos, da Lei 8.666/93, sem que caiba a
CONTRATADA qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se
demonstraram cabíveis em processo administrativo regulamentar;

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

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DasInfomladles:

13.1 Além da prestação de todos os serviços inerentes à consecução do objetivo contratual, obriga
se a CONTRATADA, a prestar à PREFEInlRA todas as informações pertinentes ao andamento
dos serviços, antes, durante e após o desenvolvimento dos trabalhos correspondentes.

13.2 Este instrumento contratual é proveniente do Processo AdministrativonO142/2017 -
Dispensa de Lidtac;io nO67/2017, o qual é patê integrante independe de transcrição;

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro:

14.1 Fica eleito o foro da Comarca de CARINHANHA(BA) para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes
do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou
venha ser.

cLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - Da public;lção:

15.1 Incumbirá ao Município providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa
Ofidal do Município, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei nO8.666/93
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E por estarem, assim,justas e acordadas,as partes assinamo presenteContrato em (vias) vias
de igual teor e forma, na presençadas testemunhasabaixo.

de 2017.
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LlCITACOES

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
067/2017, formalizado através do Processo 142/2017 pela Comissão Permanente de
Licitações, com base no inciso I, art. 24 da lei 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa do
ramo de engenharia para ELABORAÇÃODE PROJETOEXECUTIVO(Pavimentação de Ruas na
sede do município), solicitados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura; através da Pessoa
Jurídica: CONSMAC ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA EPP CNPJ
12.111.302/0001-16, sediada na Rua Rui Barbosa, 250 - SL 201, centro, CEP46.430-000,
Guanambi/BA, pelo valor global de R$ 14.300,33 (quatorze mil e trezentos reais e trinta e três
centavos). IUIU(BA), 01 de novembro de 2017. Reinaldo Barbosa de Góes - Prefeito Municipal.
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QUINTA-FEIRA. 07 DEDEZEMBRO DE2017
ANO V I NQ629

CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 264/2017. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo ParágrafoÚnico,do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. ElaboraçãoObras, com doze cláusulas, celebrado com a seguinte
Pessoa Jurídica: CONSMAC - ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP - CNPJ
12.111.302/0001-16, no valor global de R$ 14.300,33(quatorzemil e trezentos reaise trinta
e três centavos). Objeto: Contratação de empresa para Elaboraçãode Projeto Executivo
(Pavimentaçãode ruas na sede do município), solicitados pela Secretaria de IUIU/BA. Data
Contrato: 01/11/2017 - Vigência: 01/11/2017 a 31/12/2017 - Dotação Orçamentária:
01.09.2.084/339039Fonte: 00. Origem do Contrato: Processo Adm. 142/2017 - Dispensa
de Licitação 067/2017, art. 24, Inciso I da Lei 8.666/93. Assinaturas:pelo Contratado: Marco
AntônioCostade Souza;pelaContratanteReinaldoBarbosade Góes,PrefeitoMunicipal.

Dor Procede Bah;i3 - Processamento e
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