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Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II e IV, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, com base na Lei Municipal nº 23/2017, no parecer da Comissão
Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar
AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com o NELSON DUTRA SILVA,
pessoa física, residente e domiciliado na Praça Ademario Pinheiro, nº 02, centro, na cidade de Belo Campo, Bahia.
Objeto: Locação e Caminhão do tipo Caçamba para utilização nos serivços de recuperação de estradas vicinais do
Município. Valor Global: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de
Licitação 005/2022, devendo ser celebrado o contrato com o NELSON DUTRA SILVA. José Henrique Silva Tigre Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 10 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
005/2022, para Locação e Caminhão do tipo Caçamba para utilização nos serivços de recuperação de estradas
vicinais do Município, e atentando ao parecer da Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico,
HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando o NELSON DUTRA SILVA. Valor Global: R$
5.000,00 (cinco mil reais). José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 10 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
005/2022, para Locação e Caminhão do tipo Caçamba para utilização nos serivços de recuperação de estradas
vicinais do Município, e atentando ao parecer da Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo
como base legal o Art. 24, inciso II e IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a
presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando o NELSON DUTRA SILVA. Valor Global: R$
5.000,00 (cinco mil reais). José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 10 de Fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 015-02/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratado: Nelson Dutra Silva.
Objeto: Locação e Caminhão do tipo Caçamba para utilização nos serivços de recuperação de estradas vicinais do
Município.
Valor do contrato: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Data de Assinatura: 11 de Fevereiro de 2022.
Prazo do Contrato: 01 (um) mês.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 005/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.27.333/0001-43

HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e
demais normas e redações aplicáveis, tendo em vista o Credenciamento nº 001/2022, cujo objetivo é o
Credenciamento de empresa(s) para prestação de Serviços de moldagem, confecção, instalação e ajustes de
próteses dentárias para atendimento de pacientes do Município de Belo Campo/BA, torna público o resultado e
HOMOLOGA o Credenciamento da seguinte empresa: ODONTO PROTESE LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA EIRELI . Valor Global: 111.000,00 (cento e onze mil reais). Belo Campo-Ba, 01/02/2022. José Henrique
Silva Tigre - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.27.333/0001-43

RESUMO DO CONTRATO Nº 003-02/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba / Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Odonto Protese Laboratório de Prótese Dentária EIRELI.
Objeto: Prestação de Serviços de moldagem, confecção, instalação e ajustes de próteses dentárias para atendimento
de pacientes do Município de Belo Campo/BA.
Valor: R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 11 (onze) meses.
Processo de Origem: Credenciamento nº 001/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

O Pregoeiro Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a ADJUDICAÇÃO do
Pregão Eletrônico nº 002/2022 realizado no dia 31/01/2022, às 09:00h, na Sede da Prefeitura Municipal para
Contratação de empresa(s) para Fornecimento de 05 (cinco) veículos do tipo automóvel, zero quilômetro, para
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, tendo como vencedora a seguinte licitante:
TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Valor Global: R$ 416.200,00 (quatrocentos e dezesseis mil e
duzentos reais). Belo Campo-Ba, 02 de Fevereiro de 2022. Jesiel Santos Viana - Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o Resultado
e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 002/2022 realizado no dia 31/01/2022, às 09:00h, na Sede da Prefeitura
Municipal para Contratação de empresa(s) para Fornecimento de 05 (cinco) veículos do tipo automóvel, zero
quilômetro, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, tendo como vencedora a seguinte
licitante: TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Valor Global: R$ 416.200,00 (quatrocentos e dezesseis
mil e duzentos reais). Belo Campo-Ba, 02/02/2022. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATO Nº 004-02/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Topvel Tropical Veículos e Peças Ltda.
Objeto: Fornecimento de 05 (cinco) veículos do tipo automóvel, zero quilômetro, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação.
Valor do contrato: R$ 416.200,00 (quatrocentos e dezesseis mil e duzentos reais).
Data de Assinatura: 09 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 002/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021

O Pregoeiro Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a ADJUDICAÇÃO do
Pregão Eletrônico nº 028/2021 realizado no dia 21/01/2022, às 09:00h, no sistema eletrônico Licitacoes-e do
Banco do Brasil S/A para Contratação de empresa para prestação de serviços de Transportes Diversos (Materiais e
Pessoas) para atender as necessidades das Secretarias Municipais, tendo como vencedora a seguinte licitante:
C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Valor Global: R$ 3.219.999,92 (três milhões duzentos e
dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). Belo Campo-Ba, 31 de Janeiro de
2022. Jesiel Santos Viana - Pregoeiro Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021

O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o Resultado
e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 028/2021 realizado no dia 21/01/2022, às 09:00h, no sistema eletrônico
Licitacoes-e do Banco do Brasil S/A para Contratação de empresa para prestação de serviços de Transportes
Diversos (Materiais e Pessoas) para atender as necessidades das Secretarias Municipais, tendo como vencedoras
as seguintes licitantes: C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Valor Global: R$ 3.219.999,92
(três milhões duzentos e dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). Belo
Campo-Ba, 01/02/2022. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATO Nº 012-02/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: C.M.S. Chaves Serviços Administrativos Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de Transportes Diversos (Materiais e Pessoas) para atender as necessidades das
Secretarias Municipais.
Valor do contrato: R$ 3.219.999,92 (três milhões duzentos e dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e
noventa e dois centavos).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 028/2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021

O Prefeito Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a ADJUDICAÇÃO do
Pregão Eletrônico nº 029/2021 realizado no dia 12/01/2022, às 11:00h, realizado no dia 12/01/2022, às 11:00h, no
sistema de eletrônico Licitacoes-e do Banco do Brasil S/A para Contratação de empresa(s) para prestação de
serviços de Máquinas Pesadas na Abertura, Recuperação e Alargamento de Estradas Vicinais, Abertura e Limpeza
de Aguadas e outros serviços no Município, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: JOSENILSON ALVES
BISPO JUNIOR EIRELI, nos lotes 01, 03, 04, 06, 07 e 08 com um valor total de R$ 3.014.440,00 (três milhoes
quatorze mil quatrocentos e quarenta reais); FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, nos lotes 02
e 05 com um valor total de R$ 629.880,00 (seiscentos e vinte nove mil oitocentos e oitenta reais). Valor Global: R$
3.644.320,00 (três milhões seiscentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte reais). Belo Campo-Ba, 31 de
Janeiro de 2022. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021

O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o Resultado
e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 029/2021 realizado no dia 12/01/2022, às 11:00h, no sistema de eletrônico
Licitacoes-e do Banco do Brasil S/A para Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de Máquinas
Pesadas na Abertura, Recuperação e Alargamento de Estradas Vicinais, Abertura e Limpeza de Aguadas e outros
serviços no Município, tendo como vencedoras as seguintes licitantes: JOSENILSON ALVES BISPO JUNIOR
EIRELI, nos lotes 01, 03, 04, 06, 07 e 08 com um valor total de R$ 3.014.440,00 (três milhoes quatorze mil
quatrocentos e quarenta reais); FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, nos lotes 02 e 05 com
um valor total de R$ 629.880,00 (seiscentos e vinte nove mil oitocentos e oitenta reais). Valor Global: R$
3.644.320,00 (três milhões seiscentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte reais). Belo Campo-Ba, 01/02/2022.
José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATO Nº 010-02/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Josenilson Alves Bispo Junior EIRELI.
Objeto: Prestação de serviços de Máquinas Pesadas na Abertura, Recuperação e Alargamento de Estradas
Vicinais, Abertura e Limpeza de Aguadas e outros serviços no Município.
Valor do contrato: R$ 3.014.440,00 (três milhoes quatorze mil quatrocentos e quarenta reais).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 029/2021.

RESUMO DE CONTRATO Nº 011-02/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: FM Locação e Serviços de Transportes LTDA.
Objeto: Prestação de serviços de Máquinas Pesadas na Abertura, Recuperação e Alargamento de Estradas
Vicinais, Abertura e Limpeza de Aguadas e outros serviços no Município.
Valor do contrato: R$ 629.880,00 (seiscentos e vinte nove mil oitocentos e oitenta reais).
Data de Assinatura: 02 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 029/2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II, da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico
emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO,
para a contratação direta com a empresa: ROMULO BANDEIRA GOES, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita
no CNPJ nº 74.154.550/0001-00, com endereço comercial à Rua Lauro de Freitas, nº 142, Loja B-9, centro, na
cidade de Vitória da Conquista, Bahia. OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Mochilas
personalizadas para serem distribuídas aos participantes da Jornada Pedagógica 2022, no Valor Global de R$
14.380,00 (quatorze mil trezentos e oitenta reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação
nº 006/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: ROMULO BANDEIRA GOES. José Henrique Silva
Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 23 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 006/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Mochilas personalizadas para
serem distribuídas aos participantes da Jornada Pedagógica 2022, e atentando ao Parecer da Procuradoria
Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando
a Empresa ROMULO BANDEIRA GOES. Valor Global: R$ 14.380,00 (quatorze mil trezentos e oitenta reais). José
Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 23 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
006/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Mochilas personalizadas para serem distribuídas
aos participantes da Jornada Pedagógica 2022, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão
Permanente de Licitação, tendo como base legal a Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa
ROMULO BANDEIRA GOES. Valor Global: R$ 14.380,00 (quatorze mil trezentos e oitenta reais). José Henrique
Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 23 de Fevereiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 23 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 016-02/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Romulo Bandeira Goes.
Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de Mochilas personalizadas para serem distribuídas aos
participantes da Jornada Pedagógica 2022.
Valor do contrato: R$ 14.380,00 (quatorze mil trezentos e oitenta reais).
Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 01 (um) mês.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 006/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II, da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico
emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO,
para a contratação direta com a empresa: PATRÍCIA TELES GOES, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no
CNPJ nº 02.479.124/0001-27, com endereço comercial à Rua Siqueira Campos, nº 121, centro, na cidade de
Vitória da Conquista, Bahia. OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Bolsas personalizadas para
serem distribuídas aos participantes da Jornada Pedagógica 2022, no Valor Global de R$ 12.920,00 (doze mil
novecentos e vinte reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2022, devendo ser
celebrado o contrato com a empresa: PATRÍCIA TELES GOES. José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo
Campo-Ba, 23 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 007/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Bolsas personalizadas para serem
distribuídas aos participantes da Jornada Pedagógica 2022, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a Empresa
PATRÍCIA TELES GOES. Valor Global: R$ 12.920,00 (doze mil novecentos e vinte reais). José Henrique Silva
Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 23 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
007/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Bolsas personalizadas para serem distribuídas aos
participantes da Jornada Pedagógica 2022, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão
Permanente de Licitação, tendo como base legal a Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa
PATRÍCIA TELES GOES. Valor Global: R$ 12.920,00 (doze mil novecentos e vinte reais). José Henrique Silva
Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 23 de Fevereiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 23 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 017-02/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Patrícia Teles Goes.
Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de Bolsas personalizadas para serem distribuídas aos
participantes da Jornada Pedagógica 2022.
Valor do contrato: R$ 12.920,00 (doze mil novecentos e vinte reais).
Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 01 (um) mês.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 007/2022.
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Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso II, da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico
emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO,
para a contratação direta com a empresa: NETPRIX TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA-ME, pessoa jurídica de
direito privado, Inscrita no CNPJ nº 15.400.352/0001-01, com endereço comercial à Rua Aloísio de Castro, nº 11,
sala 001, centro, na cidade de Conceição de Jacuípe, Bahia. OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de
serviços de Processamento e Impressão de Carnês de cobrança do IPTU 2022 do Município, no Valor Global de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de
Licitação nº 008/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: NETPRIX TECNOLOGIA & INOVAÇÃO
LTDA-ME. José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 23 de Fevereiro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 008/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços de Processamento e
Impressão de Carnês de cobrança do IPTU 2022 do Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e
da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a Empresa
NETPRIX TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA-ME. Valor Global: R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta
reais). José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 23 de Fevereiro de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
008/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços de Processamento e Impressão de Carnês de
cobrança do IPTU 2022 do Município, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente
de Licitação, tendo como base legal a Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações,
AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa NETPRIX
TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA-ME. Valor Global: R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). José
Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 23 de Fevereiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 23 de Fevereiro de 2022.

_____________________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BRMWYI/P/RHXNHBBT5C/GG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Terça-feira
29 de Março de 2022
17 - Ano - Nº 1091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 018-02/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Netprix Tecnologia & Inovação Ltda-ME.
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços de Processamento e Impressão de Carnês de
cobrança do IPTU 2022 do Município.
Valor do contrato: R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).
Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 008/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Inciso II do Art. 24 da Lei
Federal nº 8.666/93, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo
Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a
contratação direta com o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO - CIVALERG, pessoa
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 18.694.089/0001-07, com endereço comercial à Praça dos Ferraz, nº
62, centro, na cidade de Tremedal, Bahia. OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de 01
(uma) Máquina do tipo Rolo Compactador Marca XCMG - MODELO XE215BR, no Valor Global de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação nº 013/2022, devendo ser
celebrado o contrato com a empresa: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO - CIVALERG.
José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 02 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 013/2022, para Contratação de empresa para Prestação de Serviços de 01 (uma) Máquina do tipo
Rolo Compactador Marca XCMG - MODELO XE215BR, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando o
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO - CIVALERG. Valor Global: R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 02 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
013/2022, para Contratação de empresa para Prestação de Serviços de 01 (uma) Máquina do tipo Rolo
Compactador Marca XCMG - MODELO XE215BR, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal a Inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93,
AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando o CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO - CIVALERG. Valor Global: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). José
Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 02 de Março de 2022.

Gabinete do Prefeito, 02 de Março de 2022.

_____________________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
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RESUMO DO CONTRATO Nº 007-03/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - CIVALERG.
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de 01 (uma) Máquina do tipo Rolo Compactador
Marca XCMG - MODELO XE215BR.
Valor do contrato: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Data de Assinatura: 03 de Março de 2022.
Prazo de duração: 01 (um) mês.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 013/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 24, inciso X, da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, com base na Lei Municipal nº 083/2021, no Parecer da Comissão
Permanente de Avaliação de Bens Imóveis e Móveis, no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no
Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE
LICITAÇÃO, para a contratação direta com ELIENNE PEREIRA DA SILVA, pessoa física, residente e domiciliada
na Rua João Pessoa, nº 55, centro, na cidade de Belo Campo, Bahia. Objeto: Aquisição de Terreno destinado à
implantação do Aterro Sanitário Municipal. Valor Global: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), constante do respectivo
Processo de Dispensa de Licitação 014/2022, devendo ser celebrado o contrato com ELIENNE PEREIRA DA
SILVA. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 02 de Março de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
014/2022, para Aquisição de Terreno destinado à implantação do Aterro Sanitário Municipal, e atentando ao
Parecer da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis e Móveis, ao parecer da Comissão Permanente
de Licitação e ao Parecer Jurídico, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando ELIENNE
PEREIRA DA SILVA. Valor Global: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). José Henrique Silva Tigre - Prefeito
Municipal. Belo Campo-Ba, 02 de Março de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, com base na Lei Municipal nº 083/2021, ante
a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022, para Aquisição de Terreno destinado à implantação do Aterro Sanitário
Municipal, e atentando ao Parecer da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis e Móveis, ao parecer
da Comissão Permanente de Licitação e ao Parecer Jurídico, tendo como base legal o Art. 24, inciso X, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, contratando ELIENNE PEREIRA DA SILVA. Valor Global: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). José
Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 02 de Março de 2022.
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RESUMO DO CONTRATO Nº 006-03/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Elienne Pereira da Silva.
Objeto: Aquisição de Terreno destinado à implantação do Aterro Sanitário Municipal.
Valor do contrato: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Data de Assinatura: 03 de Março de 2022.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 014/2022.
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RESUMO DO CONTRATO Nº 013-02/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratado: ROBERTO LETTIERE.
Objeto: Fornecimento de livros paradidáticos: "Belo Campo, Minha História Minha Gente: História de uma Cidade
Centenária", para serem distribuição às bibliotecas das Escolas da Rede Municipal de Ensino.
Valor do contrato: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
Data de Assinatura: 09 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BRMWYI/P/RHXNHBBT5C/GG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Terça-feira
29 de Março de 2022
23 - Ano - Nº 1091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 014-02/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Luciene Pereira Costa.
Objeto: Prestação de Serviços de Divulgação de conteúdo legal e/ou institucional do interesse do Executivo
Municipal no site Expressão Bahia.
Valor do contrato: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Data de Assinatura: 09 de Fevereiro de 2022.
Prazo de duração: 11 (onze) meses – até 31/12/2022.
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CONTRATO Nº 003-02/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, ATRAVÉS
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO
CAMPO-BA E A EMPRESA ODONTO PROTESE
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA
EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Rua Almiro Ferraz de Araújo, nº
179, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.355.344/0001-98, neste ato
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique
Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro
no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de
Belo Campo, Bahia, e por seu Secretário Municipal de Saúde (Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE), o Sr. Fábio Maia Prado, brasileiro, casado, enfermeiro, com registro de identidade nº MG
13.62.60-31, expedido pela SSP/MG, cadastro no CPF sob o nº 076.911.326-54, residente e domiciliado na
Rua José Nunes de Oliveira, nº 228, bairro Alvorada, na cidade de Belo Campo, Bahia, e do outro lado a
empresa ODONTO PROTESE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.677.530/0001-49, com sede na Rua Dr. Waldir Silveira,
nº 704, bairro Santo Antonio, na cidade de Mato Verde, Minas Gerais, representada neste ato por Dariana
Barbosa Silveira, brasileira, casada, empresária, com registro de identidade nº MG-12.503.513, expedida
pela SSP/MG e cadastro no CPF nº 056.764.736-65, residente e domiciliada na Presidente Castelo Branco,
nº 631, centro, na cidade de Mato Verde, Minas Gerais, doravante denominada CONTRATADA, com
base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Credenciamento nº 001/2022,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de moldagem,
confecção, instalação e ajustes de próteses dentárias para atendimento de pacientes do Município de
Belo Campo/BA, conforme especificações constantes no do processo de Credenciamento nº 001/2022 e
Termo de Adesão.
ITEM

UNID

QUANT

DISCRIMIAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E AJUSTES DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS
REMOVÍVEIS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO:

01

SERV.

600

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE TOTAL
REMOVÍVEL MANDIBULAR - CONFECCIONADAS DE ACORDO
COM AS NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA muco-suportada,
indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na mandíbula. Estas
Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de
resina acrílica, unidos a bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz
os rebordos residuais dos pacientes.
MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE TOTAL
REMOVÍVEL MAXILAR - CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS
NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA muco-suportada, indicada para
reabilitar pacientes totalmente desdentados na maxila. Estas Próteses
Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de resina
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acrílica, unidos a bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz
os rebordos residuais dos pacientes.
MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE PARCIAL
MANDIBULAR REMOVIVEL - CONFECCIONADAS DE ACORDO
COM AS NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA muco-suportada,
indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na mandibula. Estas
Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de
resina acrílica, unidos a bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz
os rebordos residuais dos pacientes.
MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE PARCIAL
MAXILAR REMOVÍVEL - CONFECCIONADAS DE ACORDO COM AS
NORMAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA muco-suportada, indicada para
reabilitar pacientes parcialmente desdentados na maxila. Estas Próteses
Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de resina
acrílica, unidos a bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz
os rebordos residuais dos pacientes.
MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES
CORONARIAS / INTRA RADICULARES FIXAS / ADESIVAS ( POR
ELEMENTO ) Confecção laboratorial de coroas, restaurações parciais indiretas
( onlays e inlays ), incrustrações (RMF), próteses convencionais ou adesivas
metálicas, metoplasticas, metaloceramicas, resinas reforçadas, porcelanas puras,
coroas com encaixe e/ou núcleos intra radiculares por elemento dental.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Prestação de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
111.000,00 (cento e onze mil reais) a serem pagos de forma parcelada e após a devida prestação dos
serviços, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 11 (onze)
meses, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Unidade: 01 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão: 0309 - Secretaria Municipal de Saúde
Atividade/Projeto: 2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.096 - Programa de Saúde Bucal
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será concedido conforme previsão no
Termo de Adesão, devendo a contratada indenizar a contratante e/ou terceiros pelos possíveis danos
causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no Edital e Termo de Adesão.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BRMWYI/P/RHXNHBBT5C/GG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
29 de Março de 2022
26 - Ano - Nº 1091

Belo Campo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.27.333/0001-43

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas
ulteriores alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa
05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Credenciamento nº 001/2022, seus Anexos e o Termo de
Adesão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº
8.666/93, inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório e Termo
de Adesão;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços por qualquer irregularidade
constatada;
c) Prestar os serviços solicitados, no Município, num prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a
emissão da Autorização Prestação de Serviços, independentemente da quantidade solicitada;
d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Serviços: E-mail ou telefone.
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se
ao processo Licitatório Credenciamento nº 001/2022 e seus anexos.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr.
Fábio Maia Prado, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, como representante da
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 02 de Fevereiro de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito

____________________________________
Fábio Maia Prado
Secretário Municipal de Saúde

____________________________________
Odonto Protese Laboratório de Prótese Dentária EIRELI
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 004-02/2022
CONTRATO DE FORNECIENTO DE
VEÍCULOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO CAMPO-BA, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE BELO CAMPO-BA E A EMPRESA E
A EMPRESA TOPVEL TROPICAL
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA NOS
TERMOS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação com sede na Praça Napoleão Ferraz, s/n,
centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-98, neste ato
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique
Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro
no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de
Belo Campo, Bahia, e por sua Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, e do outro lado a empresa TOPVEL TROPICAL
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.177.030/000513, com sede no Av. Presidente Dutra, nº 634, bairro Felícia, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia,
representada neste ato por João Roberto Martins Brandão, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de
identidade nº 06.673.503-30, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº 008.518.465-99, residente e
domiciliado na Av. Pompílio Neto, nº 47, Condomínio Caminho do Parque, bairro Recreio, na cidade de
Vitória da Conquista, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, Lei nº 10.520/02, e no Pregão
Eletrônico nº 002/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Veículos, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Fornecimento de 05 (cinco) veículos
do tipo automóvel, zero quilômetro, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação, conforme especificações constantes no Edital da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico
nº 002/2022 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Veículos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
416.200,00 (quatrocentos e dezesseis mil e duzentos reais), devendo o pagamento ocorrer mediante
apresentação de Nota Fiscal e Recibo, após a Secretaria Responsável atestar a entrega dos Veículos.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 0306 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Atividade/Projeto: 2.032 - Manutenção da Secretaria de Educação
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
Órgão: 0306 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 02 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB
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Atividade/Projeto: 2.032 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos do FUNDEB - 40%
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo mesmo oferecido pela(s)
fabricante(s) dos bens fornecidos, constados da data da efetiva entrega, devendo a contratada responsável
por indenizar a contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua
rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas
ulteriores alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem
prejuízo da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa
05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022, seus Anexos e a Proposta
de Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº
8.666/93, inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar o veículo objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade
constatada;
c) Entregar, com custos por sua conta, o veículo na Sede do Município num prazo de até 05 (cinco)
dias úteis após a solicitação, acompanhados de toda a documentação necessária para a incorporação
dos mesmos ao patrimônio do Município de Belo Campo-Ba, bem como, realização dos
procedimentos de emplacamento junto ao DETRAN-BA, quando for o caso;
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d) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: celio.ferraz@topvelveiculos.com.br / topvelveiculos@topvelveiculos.com.br
Fac-Simile: (77) 9 9923-4050
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se
ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 002/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 09 de Fevereiro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Vanusa Ruas Freire Viana
Secretária Municipal de Educação

_____________________________________
Topvel Tropical Veículos e Peças Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
Nome:
CPF:
2. ______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO AQUISIÇÃO IMÓVEL Nº 006-03/2022
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA E
ELIENNE PEREIRA DA SILVA NOS
TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia, neste ato denominada COMPRADOR, e do outro lado ELIENNE PEREIRA DA SILVA, pessoa
física, brasileira, solteira, agricultora, com registro de identidade nº 16.125.821-25, expedida pela SSP/BA
e cadastro no CPF nº 156.797.478-39, residente e domiciliada na Rua João Pessoa, nº 55, centro, na cidade
de Belo Campo, Bahia, doravante denominado VENDEDORA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93
com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 014/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Compra e Venda de Imóvel, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Terreno destinado à implantação do Aterro
Sanitário Municipal, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 014/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO DO IMÓVEL
O preço do imóvel, segundo avaliação feita por comissão especial nomeada para avaliações de interesse da
Municipalidade, é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA E VENDA
A efetivação da compra e venda do imóvel objeto deste Contrato, se dará com o Registro deste Contrato em
Cartório e, com o consequente pagamento feito pelo COMPRADOR à VENDEDORA, na forma
estabelecida neste CONTRATO, ou através de processo de Dispensa de Licitação.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Com a venda do citado imóvel, fica a Municipalidade isenta de pagamento de qualquer tributo que por
ventura recaia sob o imóvel, ficando a cargo da VENDEDORA a quitação das despesas pretéritas sob sua
responsabilidade, entregando-o plenamente quite com a Fazenda Pública, Municipal, Estadual ou Federal.
Parágrafo Único - A Municipalidade, ora COMPRADORA caberá tomar as providências no sentido do
registro ou titulação do referido imóvel, bem como da desvinculação deste junto ao INCRA ou Receita
Federal.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DO CONTRATO
O contrato vigorará da data de assinatura até a data da efetivação do Registro definitivo do imóvel pelo
COMPRADOR, caso se efetive a transação.
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CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 - O Pagamento será efetuado até o 10º dia de cada mês da seguinte forma:
1ª Parcela: R$ 10.000,00 (dez mil reais), no ato da assinatura deste contrato;
2ª Parcela: R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o dia 10/05/2022;
3ª Parcela: R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o dia 10/06/2022;
4ª parcela: R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o dia 10/07/2022.
6.2 - As despesas para pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir
especificada:
Órgão: 0308 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Elemento de Despesa: 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
O contrato será rescindido a qualquer época por parte do COMPRADOR, caso seus fins não sejam
alcançados ou se a VENDEDORA lhe der causa, ou qualquer empecilho para a sua consecução.
CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES:
Obrigações do Comprador:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e
registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será
encaminhada para a Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;
c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos previstos
neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, aplicar sanções
motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.
.
Obrigações da vendedora:
a) Entregar o imóvel livre e desimpedido ao comprador, assim que for efetivado o pagamento da
primeira parcela;
b) Responsabilizar-se por todas eventuais pendências constantes na matrícula do imóvel anteriores à
data de assinatura deste contrato;
c) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na contratação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
d) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA BASE LEGAL: O presente contrato tem como base a Lei Municipal nº
083/2021, o Art. Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e demais normas
vigentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - Não haverá reajuste.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o
Sr. Isaque Ruas Lima Silva, ocupante do cargo de Secretário Municipal Administração, como
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para
dirimir qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 03 de Março de 2022.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Comprador

________________________________
Elienne Pereira da Silva
Vendedora

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:
2. __________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 007-03/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO CAMPO-BA E A EMPRESA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO
VALE DO RIO GAVIÃO - CIVALERG
NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique
Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA,
cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43,
Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado
o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO - CIVALERG, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.694.089/0001-07, com sede na Praça dos Ferraz,
nº 62, centro, na cidade de Tremedal, Bahia, representada neste ato por Frederico Vasconcellos
Ferreira, brasileiro, maior, médico, com registro de identidade nº 207603382-DIC/RJ e cadastro no
CPF nº 108.064.347-83, residente e domiciliado no Município de Licínio de Almeida, Bahia,
doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos das Leis nº 8.666/93 e 11.107/05
com suas ulteriores alterações e no processo de Dispensa de Licitação nº 013/2022, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de 01
(uma) Máquina do tipo Rolo Compactador Marca XCMG - MODELO XS123PDBR,
conforme especificações constantes no do processo de Dispensa de Licitação nº 013/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é
de Prestação de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá
conforme necessidades da contratante.
Parágrafo 1º - O pagamento será efetuado até o 05 (quinto) dia útil do mês subsequente ao da
prestação e aceitação dos serviços, conforme disposto no artigo 73 da Lei n° 8.666/1993, por meio
ordem para depósito em conta-corrente da CONTRATADA, após o recebimento dos seguintes
documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, comprovando que os serviços foram
executados a contento, entregue até o 3º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço,
para o atesto pelo setor competente;
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b) Comprovante da manutenção das condições da habilitação, constatada por meio de consulta “on
line aos sítios eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 01 (um)
mês, contado a partir da data de assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento
deste contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 0307 - Secretaria de Transportes
Unidade: 01 - Secretaria de Transporte
Atividade/Projeto: 1.068 - Construção, Pavimentação e Manut. de Estradas Vicinais, Pontes e
Acessos Rurais
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de
duração do contrato, indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o
valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á,
na hipótese de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo
IV, seção I, II e III da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo
previstos os seguintes percentuais de multa:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
contrato;
b) 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor
Contrato.
§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do
contrato, a critério e conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão
ser objeto de cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se
houver, ou ainda, judicialmente, servindo o instrumento da contratação como título executivo
extrajudicial.
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja
sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93
com as suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente
contrato dará direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação
brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BRMWYI/P/RHXNHBBT5C/GG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
29 de Março de 2022
36 - Ano - Nº 1091

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 013/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à
contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços
da contratada;
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por servidores especialmente designados,
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
e) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para fiscalizar
a utilização das máquinas, se necessário;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
g) Comunicar oficialmente à CONTRATADAS quaisquer falhas verificadas no cumprimento
do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, previstas no edital e seus anexos;
h) 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.
i) Compromete-se em utilizar produtos, em especial óleo, lubrificantes e filtros, adequados ao
tipo da máquina utilizada, quando necessário.
j) Responsabilizar-se por todas as despesas com as máquinas, inclusive as relativas a
combustível, insumos, encargos trabalhistas do operador e outras que incidam direta ou
indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a CONTRATADA de qualquer
responsabilidade jurídica ou financeira em qualquer ocorrência;
k) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados no decorrer da execução deste Contrato ou em conexão com
eles;
l) Apresentar, previamente, se assim exigida pela CONTRATADA, a documentação que julgar
necessária para comprovação da idoneidade e da qualificação profissional da mão de obra
indicada para prestação dos serviços;
m) Operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de obra necessária à execução
dos serviços objeto do Contrato, realizando, também, todas as atividades inerentes à direção,
coordenação, fiscalização, administração e execução dos serviços;
n) Zelar para que sejam cumpridas as normas de segurança e prevenção de acidentes;
o) Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas, em caso de acidentes;
p) Transportar a(s) máquina(s) até o município e nos limites que corresponderem a área onde
estiver ocorrendo a prestação de serviços.
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q) Arcar com as despesas de pagamento dos serviços do Operador contratado pelo município,
hospedagem e alimentação na vigência do presente contrato.
r) Proporcionar à CONTRATADA as facilidades e as informações necessárias a fim de que
possa desempenhar normalmente os serviços contratados;
s) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial,
na aplicação de sanções, nas alterações e revisões do Contrato;
t) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato;
u) Notificar incontinente, à CONTRATADA, qualquer violação ou tentativa de violação por
parte de terceiros dos direitos de propriedade da CONTRATADA, sobre as máquinas e
equipamentos disponibilizados para os serviços;
v) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da utilização das máquinas e
equipamentos de propriedade da CONTRATADA causados por preposto do Município,
resultante do não cumprimento de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, desde que
devidamente comprovados;
w) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais;
Obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses
públicos informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato
convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade
constatada;
c) Disponibilizar máquinas nas quantidades e especificações prevista no Termo de Referência,
obedecidas todas as normas que regulamentam a utilização de máquinas, emanadas pelo
Poder Público;
d) Disponibilizar no momento da retirada das máquinas o primeiro kit de assessórios
necessários à utilização das mesmas, compreendendo as garras no caso das escavadeiras e as
lâminas no caso do trator.
e) Indicar no ato da assinatura deste instrumento contratual a localização da máquina que
deverá estar disponível para o imediato transporte;
f) Garantir que a(s) máquina(s) estejam em perfeito estado de funcionamento e operação, com
a devida a limpeza, troca de óleos e filtros, lubrificação, unhas para escavação, usando
assim, de todos os meios necessários à sua imediata utilização;
g) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios
de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das
Ordens de Serviços:
E-mail: consorciocivalerg@hotmail.com
h) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº
8.666/93;
i) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à
população atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
j) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BRMWYI/P/RHXNHBBT5C/GG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
29 de Março de 2022
38 - Ano - Nº 1091

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato
refere-se ao processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 013/2022.Inciso II do Art. 24 da Lei
Federal nº 8.666/93
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado
o Sr. Nathan Ferraz Duarte, ocupante do cargo de Secretário Municipal Obras como representante
da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para
dirimir qualquer dúvida.
Belo Campo-Ba, 03 de Março de 2022.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - CIVALERG
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:
2. __________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 010-02/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA E A
EMPRESA JOSENILSON ALVES BISPO JUNIOR
EIRELI NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de
identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e
domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,, doravante denominada
CONTRATANTE e do outro lado a empresa JOSENILSON ALVES BISPO JUNIOR EIRELI, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.211.922/0001-36, com sede na Av. Brumado, nº 01, bairro Bateias, na
cidade de Vitória da Conquista, Bahia, representada neste ato por Josenilson Alves Bispo Júnior, brasileiro, solteiro,
empresário, com registro de identidade nº 08.890.810-00, expedida pela SSP/Ba e cadastro no CPF nº 944.496.00568, residente e domiciliado na Av. Santa Helena, nº 314, centro, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia,
doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações,
no Pregão Eletrônico nº 029/2021 e na Ata de Registro de Preços 002/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Máquinas Pesadas na
Abertura, Recuperação e Alargamento de Estradas Vicinais, Abertura e Limpeza de Aguadas e outros
serviços no Município, conforme especificações constantes no Edital da Licitação na Modalidade Pregão
Eletrônico nº 029/2021 com seus Anexos e no Termo de Referência em anexo.
1.2 - A contratação dos SERVIÇOS submete-se à Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
ulteriores alterações.
1.3 - A presente contratação está sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Pregão Eletrônico nº
029/2021, com base no, do art. 11, da Lei nº 10.520/02.
1.4 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na
prestação de serviços objeto do presente contrato, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - Os pagamentos, objeto deste contrato, serão efetuados diretamente à Contratada ou representante legal, através
da Tesouraria Municipal, conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.076 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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III - CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E VALORES
3.1 - O Preço Global para execução dos serviços é de R$ 3.014.440,00 (três milhoes quatorze mil quatrocentos e
quarenta reais) de forma parcelada conforme medição nas datas finais de cada período de aferição mensal,
incluindo-se na mensuração os serviços executados ou quaisquer tarefas mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os
preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição
dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento que deverão
ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
3.3 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser respaldado
na sua integralidade por carta de fiança bancária.
3.4 - O pagamento será efetuado com base na apresentação de Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, após o devido
atestado de realização dos serviços pela Contratada à Contratante e que constituem objeto do presente ajuste.
3.4.1 - A Contratada deverá realizar os serviços com base nos custos previstos em sua proposta de preços final e
deverá encaminhar junto a nota fiscal a planilha detalhada de custos dos serviços prestados no período e a
comprovação do cumprimento de todas as obrigações pertinentes e ainda anexar à fatura os seguintes
documentos:
a) Nota Fiscal de aquisição da máquina, que deverá ser apresentado a Nota Fiscal de aquisição da
máquina).
b) Contrato(s) assinado(s) com os(as) proprietários(as) da(s) máquina(s) ou prova de vínculo entre a
licitante e o proprietário da máquia, devendo estes contratos/prova de vínculo estar com
reconhecimento de firmas das assinaturas, e acompanhado dos documentos de identificação do(a)
proprietário(a) da(s) máquina(s) (RG, CPF, Comprovante de Residência), bem como Declaração
firmada sob penas da lei, emitida pelo proprietário da máquina informando sobre a inclusão de sua
máquia na prestação dos serviços; Obs.: somente quanto a(s) máquina(s) não for de propriedade da
licitante.
c) Documento formal com o timbre da licitante solicitando a Autorização da Administração para a
subcontratação da(s) máquina(s) e de operador(es) que não são de seu quadro efetivo. Fica a critério
da Administração a aceitabilidade da subcontratação, sendo que será da licitante a responsabilidade
total pela execução dos serviços eventualmente contratados advindos do objeto deste Certame, bem
como dos eventualmente executados por seus subcontratados; Obs.: somente quanto s(s) máquina(s)
não for de propriedade da licitante e/ou o(s) operador(es) não pertencer(em) respectivamente ao
patrimônio e quadro efetivo da licitante.
d) Certificados de treinamento(s) realizado pelo(s) operador(es) na operação da(s) respectiva(s)
máquina(s).
3.5 - Após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse cronograma de
licitação será ajustado um Cronograma de Execução de acordo com a Programação Física e Financeira existente na
ocasião, devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas
eventuais prorrogações devidamente justificadas e aprovadas.
3.6 - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto
desta licitação.
3.7 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
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IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1 - Este contrato será celebrado com duração até 31/12/2022, com vigência contada a partir da data de assinatura
deste instrumento contratual, e poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na
legislação vigente, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme Lei nº 8.666/93.
4.2 - Os preços poderão ser reajustados, em suas eventuais prorrogações, desde que já tenha decorrido no mínimo
12 (doze) meses.
V - CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e serão
separadas conforme requisições emitidas pelo Departamento de Compras até 02 (dois) dias úteis antes da
data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes legal
e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual,
cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo
constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor
contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência
mínima de 03 (três) dias corridos;
c) A CONTRATADA será 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 afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto
deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Contrato,
bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;
b) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos,
quando nas dependências Contratante, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços
objeto desta licitação, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços objeto
da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada, para
aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
d) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
e) Apresentar os profissionais alocados na prestação dos serviços com pontualidade, devidamente
identificados e uniformizados;
f) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados nos
Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;
g) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente;
h) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome da
Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização;
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i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)
q)
r)

Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a Contratada,
independentemente de solicitação;
Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante;
Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a
funcionários de terceiros contratados;
Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;
Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as providências
necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas,
queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará a
Contratante das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrogável de 10
(dez) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento;
Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se realizem com esmero
e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
Cumprir todas as condições e exigências da Legislação e no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).

VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários à
execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as áreas onde serão realizados os serviços,
objeto deste contrato.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei nº 10.520/02 e nº
8.666/93.
7.2 - A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos serviços objeto
deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados, implicará na aplicação das
penalidades contidas na Legislação em vigor.
7.3 - Além das penalidades previstas no "caput", e sem prejuízo das mesmas, a contratada ficará sujeito às sanções,
a seguir relacionadas:
I) Advertência;
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total;
III) Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem prejuízo do
pagamento das respectivas multas;
IV) Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% (dez por cento) do
valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que já tenham sido
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aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar a Contratante;
V) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Contratante por prazo de até 02 (dois) anos.
7.4 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a
tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua
comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
7.5 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
7.6 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
7.7 - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar multa a CONTRATADA,
caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, atualizado
monetariamente.
7.8 - Pelo descumprimento das obrigações mencionadas na cláusula segunda, fica a contratada sujeito à multa diária
de 0,1 % (um décimo por cento) do valor da contratação, contados a partir do primeiro dia subseqüente à
notificação de infração contratual até o 30º (trigésimo) dia do inadimplemento.
7.8.1 - Ultrapassado este limite, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual,
atualizado monetariamente.
7.9 - Caso a contratada não assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa de até
5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contratação.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
O presente contrato não implica, para a CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta, de
qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a salvo de qualquer litígio,
assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal utilizado para o
cumprimento do presente ajuste.
IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
9.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas.
9.1.1 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Nathan Ferraz Duarte,
Secretário Municipal de Obras, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente
contrato.
9.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
9.3 - No caso da prorrogação a empresa deverá apresentar à documentação equivalente a exigida para habilitação do
Pregão Eletrônico nº 029/2021, com exceção da Qualificação Técnica.
X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
10.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
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10.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
10.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;
10.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
10.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do 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;
10.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
10.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro do
artigo 67 da Lei número 8.666/93 de 21/06/93.
10.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
10.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA,
assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, necessárias de forma a permitir a
conclusão dos serviços, sem prejuízo à Administração.
10.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
10.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução do contrato;
10.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
10.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de
10.1.1 a 10.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
10.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
10.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente da CONTRATANTE;
10.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.

Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

10.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor;
Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
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XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
11.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados,
sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
11.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.
11.3 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2021,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.
11.4 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORO
13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
13.2 - E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 02 de Fevereiro de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito

_____________________________________
Josenilson Alves Bispo Junior EIRELI
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1. _______________________________
Nome:
CPF:
2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 011-02/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA E A
EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE
TRANSPORTES LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de
identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e
domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, neste ato denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.811.891/0001-12, com sede no Travessa São Miguel, nº
74, bairro Santa Rita, na cidade de Caetité, Bahia, representada neste ato por Fábio Teixeira de Carvalho, brasileiro,
solteiro, empresário, com registro de identidade nº 13.911.000-34, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº
024.741.205-80, residente e domiciliado na Travessa São Miguel, nº 74, bairro Santa Rita, na cidade de Caetité,
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores
alterações e no Pregão Eletrônico nº 029/2021 e Ata de Registro de Preços nº 003/2022, resolvem celebrar o
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Máquinas Pesadas na
Abertura, Recuperação e Alargamento de Estradas Vicinais, Abertura e Limpeza de Aguadas e outros
serviços no Município, conforme especificações constantes no Edital da Licitação na Modalidade Pregão
Eletrônico nº 029/2021 com seus Anexos e no Termo de Referência em anexo.
1.2 - A contratação dos SERVIÇOS submete-se à Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
ulteriores alterações.
1.3 - A presente contratação está sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Pregão Eletrônico nº
029/2021, com base no, do art. 11, da Lei nº 10.520/02.
1.4 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na
prestação de serviços objeto do presente contrato, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - Os pagamentos, objeto deste contrato, serão efetuados diretamente à Contratada ou representante legal, através
da Tesouraria Municipal, conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 03.06.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 2.015 - Manutenção do Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.025 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Projeto/Atividade: 2.076 - Manutenção do Departamento de Estradas e Rodovias
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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III - CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E VALORES
3.1 - O Preço Global para execução dos serviços é de R$ 629.880,00 (seiscentos e vinte nove mil oitocentos e
oitenta reais) de forma parcelada conforme medição nas datas finais de cada período de aferição mensal, incluindose na mensuração os serviços executados ou quaisquer tarefas mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços
unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição
dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento que deverão
ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
3.3 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser respaldado
na sua integralidade por carta de fiança bancária.
3.4 - O pagamento será efetuado com base na apresentação de Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, após o devido
atestado de realização dos serviços pela Contratada à Contratante e que constituem objeto do presente ajuste.
3.4.1 - A Contratada deverá realizar os serviços com base nos custos previstos em sua proposta de preços final e
deverá encaminhar junto a nota fiscal a planilha detalhada de custos dos serviços prestados no período e a
comprovação do cumprimento de todas as obrigações pertinentes e ainda anexar à fatura os seguintes
documentos:
a) Nota Fiscal de aquisição da máquina, que deverá ser apresentado a Nota Fiscal de aquisição da
máquina).
b) Contrato(s) assinado(s) com os(as) proprietários(as) da(s) máquina(s) ou prova de vínculo entre a
licitante e o proprietário da máquia, devendo estes contratos/prova de vínculo estar com
reconhecimento de firmas das assinaturas, e acompanhado dos documentos de identificação do(a)
proprietário(a) da(s) máquina(s) (RG, CPF, Comprovante de Residência), bem como Declaração
firmada sob penas da lei, emitida pelo proprietário da máquina informando sobre a inclusão de sua
máquia na prestação dos serviços; Obs.: somente quanto a(s) máquina(s) não for de propriedade da
licitante.
c) Documento formal com o timbre da licitante solicitando a Autorização da Administração para a
subcontratação da(s) máquina(s) e de operador(es) que não são de seu quadro efetivo. Fica a critério
da Administração a aceitabilidade da subcontratação, sendo que será da licitante a responsabilidade
total pela execução dos serviços eventualmente contratados advindos do objeto deste Certame, bem
como dos eventualmente executados por seus subcontratados; Obs.: somente quanto s(s) máquina(s)
não for de propriedade da licitante e/ou o(s) operador(es) não pertencer(em) respectivamente ao
patrimônio e quadro efetivo da licitante.
d) Certificados de treinamento(s) realizado pelo(s) operador(es) na operação da(s) respectiva(s)
máquina(s).
3.5 - Após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse cronograma de
licitação será ajustado um Cronograma de Execução de acordo com a Programação Física e Financeira existente na
ocasião, devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas
eventuais prorrogações devidamente justificadas e aprovadas.
3.6 - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto
desta licitação.
3.7 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
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IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1 - Este contrato será celebrado com duração até 31/12/2022, com vigência contada a partir da data de assinatura
deste instrumento contratual, e poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na
legislação vigente, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme Lei nº 8.666/93.
4.2 - Os preços poderão ser reajustados, em suas eventuais prorrogações, desde que já tenha decorrido no mínimo
12 (doze) meses.
V - CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e serão
separadas conforme requisições emitidas pelo Departamento de Compras até 02 (dois) dias úteis antes da
data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes legal
e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual,
cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo
constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor
contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência
mínima de 03 (três) dias corridos;
c) A CONTRATADA será 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 afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto
deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Contrato,
bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;
b) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos,
quando nas dependências Contratante, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços
objeto desta licitação, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços objeto
da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada, para
aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
d) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
e) Apresentar os profissionais alocados na prestação dos serviços com pontualidade, devidamente
identificados e uniformizados;
f) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados nos
Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;
g) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente;
h) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome da
Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização;
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i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)
q)
r)

Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a Contratada,
independentemente de solicitação;
Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante;
Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a
funcionários de terceiros contratados;
Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;
Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as providências
necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas,
queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará a
Contratante das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrogável de 10
(dez) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento;
Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se realizem com esmero
e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
Cumprir todas as condições e exigências da Legislação e no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).

VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários à
execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as áreas onde serão realizados os serviços,
objeto deste contrato.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei nº 10.520/02 e nº
8.666/93.
7.2 - A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada dos serviços objeto
deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados, implicará na aplicação das
penalidades contidas na Legislação em vigor.
7.3 - Além das penalidades previstas no "caput", e sem prejuízo das mesmas, a contratada ficará sujeito às sanções,
a seguir relacionadas:
I) Advertência;
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total;
III) Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem prejuízo do
pagamento das respectivas multas;
IV) Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% (dez por cento) do
valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que já tenham sido
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aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar a Contratante;
V) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Contratante por prazo de até 02 (dois) anos.
7.4 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a
tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua
comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
7.5 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
7.6 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
7.7 - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar multa a CONTRATADA,
caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, atualizado
monetariamente.
7.8 - Pelo descumprimento das obrigações mencionadas na cláusula segunda, fica a contratada sujeito à multa diária
de 0,1 % (um décimo por cento) do valor da contratação, contados a partir do primeiro dia subseqüente à
notificação de infração contratual até o 30º (trigésimo) dia do inadimplemento.
7.8.1 - Ultrapassado este limite, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual,
atualizado monetariamente.
7.9 - Caso a contratada não assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficará sujeito a multa de até
5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contratação.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
O presente contrato não implica, para a CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta, de
qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a salvo de qualquer litígio,
assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal utilizado para o
cumprimento do presente ajuste.
IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
9.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas.
9.1.1 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Nathan Ferraz Duarte,
Secretário Municipal de Obras, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente
contrato.
9.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
9.3 - No caso da prorrogação a empresa deverá apresentar à documentação equivalente a exigida para habilitação do
Pregão Eletrônico nº 029/2021, com exceção da Qualificação Técnica.
X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
10.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
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10.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
10.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;
10.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
10.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do 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;
10.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
10.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro do
artigo 67 da Lei número 8.666/93 de 21/06/93.
10.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
10.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA,
assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, necessárias de forma a permitir a
conclusão dos serviços, sem prejuízo à Administração.
10.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
10.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução do contrato;
10.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
10.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de
10.1.1 a 10.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
10.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
10.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente da CONTRATANTE;
10.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.

Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

10.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor;
Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
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XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
11.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados,
sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
11.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.
11.3 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2021,
seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.
11.4 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORO
13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
13.2 - E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 02 de Fevereiro de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito

_____________________________________
FM Locação e Serviços de Transportes LTDA
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1. _______________________________
Nome:
CPF:
2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 013-02/2022
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA, ATRRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E ROBERTO LETTIERE, NOS
TERMOS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação com sede na Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro,
na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-98, neste ato denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.80510, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, e por sua
Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas
Freire Viana, e do outro ROBERTO LETTIERE, brasileiro, viúvo, portador da Carteira de Identidade n.
2.842.921-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF n. 258.425.608-87, residente e domiciliado na Rua José
Moço Filho, nº 1019, Bairro Germon Viana, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, doravante denominado
CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o
presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de livros paradidáticos: "Belo
Campo, Minha História Minha Gente: História de uma Cidade Centenária", para serem distribuição às
bibliotecas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações constantes da propostas de
preços apresentada.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas,
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos
ora contratados.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 02 (dois) meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Atividade/Projeto: 2.032 - Manutenção da Secretaria de Educação
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e III da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes percentuais de multa:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b) 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor Contrato.
§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a critério e
conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto de
cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, judicialmente,
servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação à proposta de preços: Integra o presente Contrato
independentemente de transcrição, a proposta de preços apresentada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratado:
a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação,
independentemente da quantidade da solicitação;
d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente contrato tem como base legal a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e
Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 09 de Fevereiro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Vanusa Ruas Freire Viana
Secretária Municipal de Educação

_____________________________________
Roberto Lettiere
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:
2. __________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 014-02/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO CAMP-BA E A EMPRESA
LUCIENE PEREIRA COSTA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Praça Napoleão Ferraz, s/nº, Centro, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
e do outro lado a empresa, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa LUCIENE PEREIRA
COSTA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 13.478.520/0001-56, com endereço comercial
na Rua Antônio Dantas, nº 644B, bairro Alto Maron, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, representada
neste ato pela Sra. Luciene Pereira Costa, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 07.838.49079, emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 917.733.695-04, residente e domiciliado à Rua Antônio
Dantas, nº 644, bairro Alto Maron, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, aqui denominada
CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores
alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Prestação de Serviços de Divulgação de
conteúdo legal e/ou institucional do interesse do Executivo Municipal no site Expressão Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Prestação de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e
Recibo, após devidamente atestado a prestação dos serviços pela Secretaria Responsável.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 11 (onze) meses (até
31/12/2022), podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (sessenta meses), conforme Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 0302 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Projeto/Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Administração
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas na legislação vigente.
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CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação à Proposta de Preços: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição a Proposta de Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e
ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização a prestação dos serviços e registrar todas as ocorrências e
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Recebe o material a ser publicado que será elaborado pela secretaria responsável e encaminhado, via email ou fac-símile, conforme preferência da CONTRATANTE;
c) Providenciar para que todas as publicações sejam publicadas em até 03 (três) dias úteis após o envio do
material;
d) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato é
processado com base no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr.
Isaque Ruas Lima Silva, Secretário Municipal de Administração, como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 09 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

___________________________________
Luciene Pereira Costa
Contratada

Testemunhas:
________________________
CPF:
________________________
CPF:
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CONTRATO Nº 015-02/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA E NELSON DUTRA SILVA NOS
TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Praça Napoleão Ferraz, s/nº, Centro, naquele Município, inscrita no CNPJ
sob o nº 14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique
Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA,
cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro,
na cidade de Belo Campo, Bahia, e do outro lado a empresa, doravante denominada CONTRATANTE
e NELSON DUTRA SILVA, pessoa física, brasileiro, maior, motorista, com registro de identidade nº
04.460.063-19, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 635.862.315-04, residente e domiciliado na
Praça Ademario Pinheiro, nº 02, centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, denominado, doravante
CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no processo de
Dispensa de Licitação nº 005/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto Locação e Caminhão do tipo Caçamba
para utilização nos serivços de recuperação de estradas vicinais do Município.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Prestação e Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor total deste contrato é de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos após a prestação dos serviços.
Parágrafo Único - Os pagamentos de que tratam esta cláusula serão efetuados pela Contratante ao final dos
serviços efetivamente prestados e recebidos sem ressalvas pela Administração Pública.
CLÁUSULA QUARTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 0307 - Secretaria de Transportes
Atividade/Projeto: 1.068 - Construção, Paviment. e Manut. de Estradas Vicinais, Pontes e Acessos Rurais
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vigência - O presente contrato vigorará a partir da data de sua
assinatura, por um prazo de até 01 (um) mês.
Parágrafo Único - O prazo para execução dos serviços poderá ser prorrogado por acordo entre as partes ou
unilateralmente a critério da Contratante, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde
que ocorra um dos motivos previstos no art. 57, §1o, da Lei n.º 8.666/93, e será instrumentalizado por Termo
Aditivo.
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CLÁUSULA SEXTA- Das Penalidades:
6.1 - O(A) Contratado(a) e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de inadimplemento de suas obrigações
contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e III da Lei 8666/93, sem prejuízo de
responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes percentuais de multa:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b) 0,7% (sete décimos por cento), por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo, sobre o valor Contrato.
§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo (a) Contratado (a) poderão ser
objeto de cobrança, mediante retenção de créditos, ou ainda, judicialmente, servindo o instrumento da
contratação como título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA SÉTIMA- Das Rescisão e Alteração:
7.1 - Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência e/ou oportunidade
administrativa, e ainda, a critério da Contratante, independentemente de aviso, notificação judicial ou
extrajudicial, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas por parte do(a) Contratado(a).
Parágrafo Único - Na hipótese de rescisão do presente Instrumento, o(a) Contratado(a) receberá apenas o
pagamento referente aos serviços já executados e aprovados pela Contratante, reduzidos do valor líquido
devido, a quantia correspondente a todos os tributos e multas incidentes.
CLÁUSULA 7.2 - O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas
em Lei, através do Termo Aditivo, Decreto ou Apostilamento.
CLÁUSULA OITAVA- Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços objeto deste contrato e
registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada
à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas;
c) Caso necessário, modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público; rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos previstos
neste instrumento e nos casos previstos em lei; fiscalizar a execução do contrato; e, aplicar sanções
motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
d) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através deste contrato.
Obrigações do Contratado:
a) Prestar os Serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Iniciar a prestação dos serviços solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a
solicitação;
d) Apresentar toda documentação comprobatória da Regularidade Fiscal e Trabalhista antes do
pagamento da primeira parcela do presente contrato;
e) Cumprir às exigências da Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) em relação ao
condutor e do veículo;
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f) Manter o veículo, equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho da Prestação dos
Serviços em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção necessárias à execução dos serviços;
g) Prezar pelo bom trato dos pacientes, conforme legislações vigentes, sob pena de responderem
judicialmente por seus atos e/ou de seus contratados/subcontratados;
h) Usar todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados
pela Fiscalização;
i) Manter em ordem e de posse do condutor a documentação relativa ao veículo;
j) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
k) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
l) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - Da base legal: O presente contrato tem como base o Art. 24, inciso II e Art. 61 da Lei
nº 8.666/93 e demais normas vigentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - Do Reajuste: Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr.
Nathan Ferraz Duarte, Secretário Municipal de Obras, como representante da Contratante para Gestão e
Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 11 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
________________________________
Nelson Dutra Silva
Contratado

TESTEMUNHAS:
1. __________________________
Nome:
CPF:
2. __________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 016-02/2022
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE BELO CAMPO-BA E A
EMPRESA ROMULO BANDEIRA GOES NOS
TERMOS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação com sede na Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro,
na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-98, neste ato denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.80510, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, e por sua
Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas
Freire Viana, e do outro lado a empresa ROMULO BANDEIRA GOES, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 74.154.550/0001-00, com sede na Rua Lauro de Freitas, nº 142, Loja B-9, centro, na cidade
de Vitória da Conquista, Bahia, representada neste ato por Romulo Bandeira Goes, brasileiro, casado, empresário,
com registro de identidade nº 03.027.701-94, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 450.693.015-00,
residente e domiciliado na Rua Antonia Fernandes Santos Silva, nº 06, bairro Alto Maron, na cidade de Vitória da
Conquista, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 006/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de
Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Mochilas personalizadas
para serem distribuídas aos participantes da Jornada Pedagógica 2022, conforme especificações constantes
no Processo de Dispensa de Licitação nº 006/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 14.380,00
(quatorze mil trezentos e oitenta reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá
conforme necessidades da contratante.
Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas,
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos
ora contratados.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 01 (um) mês,
contado a partir da data de assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 0306 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
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Atividade/Projeto: 2.032 - Manutenção da Secretaria de Educação
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e III da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes percentuais de multa:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b) 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor Contrato.
§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a critério e
conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto de
cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, judicialmente,
servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo: Integram
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 006/2022.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
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c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação,
independentemente da quantidade da solicitação;
d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo de Dispensa de Licitação nº 006/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e
Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, Bahia, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 24 de Fevereiro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Vanusa Ruas Freire Viana
Secretária Municipal de Educação

_________________________________________________
Romulo Bandeira Goes
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:
2. __________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 017-02/2022
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE BELO CAMPO-BA E A
EMPRESA PATRÍCIA TELES GOES NOS
TERMOS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação com sede na Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro,
na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-98, neste ato denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.80510, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, e por sua
Secretária Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas
Freire Viana, e do outro lado a empresa PATRÍCIA TELES GOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 02.479.124/0001-27, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 121, centro, na cidade de Vitória da
Conquista, Bahia, representada neste ato por Patrícia Teles Goes, brasileira, casada, empresária, com registro de
identidade nº 05.138.348-93, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 692.892.205-20, residente e domiciliada
na Rua Antonia Fernandes Santos Silva, nº 06, bairro Alto Marom, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia,
doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e
na Dispensa de Licitação nº 007/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Bolsas personalizadas para
serem distribuídas aos participantes da Jornada Pedagógica 2022, conforme especificações constantes no
Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 12.920,00 (doze
mil novecentos e vinte reais), a serem pagos após o devido fornecimento dos materiais, que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas,
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos
ora contratados.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 01 (um) mês,
contado a partir da data de assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 0306 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
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Atividade/Projeto: 2.032 - Manutenção da Secretaria de Educação
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e III da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes percentuais de multa:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b) 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor Contrato.
§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a critério e
conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto de
cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, judicialmente,
servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo: Integram
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 007/2022.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
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c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação,
independentemente da quantidade da solicitação;
d) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
e) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
f) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo de Dispensa de Licitação nº 007/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designada a Sra.
Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e
Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, Bahia, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 24 de Fevereiro de 2022.

José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Vanusa Ruas Freire Viana
Secretária Municipal de Educação

_________________________________________________
Patrícia Teles Goes
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:
2. __________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 018-02/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA E A
EMPRESA
NETPRIX
TECNOLOGIA
&
INOVAÇÃO
LTDA-ME
NOS
TERMOS
ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro
de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e
domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, neste ato denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NETPRIX TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA-ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.400.352/0001-01, com sede na Rua Aloísio de Castro, nº 11,
sala 001, centro, na cidade de Conceição de Jacuípe, Bahia, representada neste ato por Moisés de Aquino dos
Santos, brasileiro, empresário, com registro de identidade nº 06.527.171-87, expedida pela SSP/BA e cadastro no
CPF nº 793.212.835-87, residente e domiciliado na Av. Aliomar Baleeiro, nº 56, apt. 01, bloco 17, bairro
Cajazeiras, na cidade de Salvador, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei
nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 008/2022, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de Processamento e
Impressão de Carnês de cobrança do IPTU 2022 do Município, conforme especificações constantes no do
processo de Dispensa de Licitação nº 008/2022 e Ata de Registro de Preços nº 035/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação
de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 9.450,00 (nove
mil quatrocentos e cinquenta reais), a serem pagos após a devida prestação dos serviços, que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas,
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a o fornecimento dos produtos
ora contratados.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até 03 (três) meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: 0303 - Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Finanças
Atividade/Projeto: 1.024 - Modernização da Gestão Fiscal
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos e serviços será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: A Contratada e/ou Contratante sujeitar-se-á, na hipótese de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas no capítulo IV, seção I, II e III da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo de responsabilidade civil, ficando de logo previstos os seguintes percentuais de multa:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
b) 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo, sobre o valor Contrato.
§ 1º - As multas poderão ser deduzidas dos pagamentos ou de qualquer crédito decorrente do contrato, a critério e
conveniência da Contratante.
§ 2º - Além dos procedimentos acima previstos, as importâncias devidas pelo Contratado poderão ser objeto de
cobrança, mediante retenção de créditos, reversão parcial ou total da garantia, se houver, ou ainda, judicialmente,
servindo o instrumento da contratação como título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente
de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 008/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a emissão da Autorização
Prestação de Serviços; Obs.: O prazo para a prestação dos serviços poderá ser maior desde que a contratada
apresente um cronograma que deve ser previamente aprovado pela Contratante, conforme cada caso.
d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Serviços: E-mail ou Telefone.
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e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 008/2022 e Ata de Registro de Preços nº 035/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O preço será fixo e irreajustável.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Willeme
César Teixeira Cunha, ocupante do cargo Secretário Municipal de Finanças, como representante da Contratante
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, 24 de Fevereiro de 2022.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

________________________________
Netprix Tecnologia & Inovação Ltda-ME
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:
2. __________________________
Nome:
CPF:
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