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Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

O Prefeito Municipal torna público, nos termos da Lei nº Lei nº 8.666/93, a ADJUDICAÇÃO da Concorrência nº
001/2022 realizada no dia 21/06/2022, na Sede da Prefeitura Municipal para Contratação de Engenharia para
prestação de serviços de Construção de 01 (uma) Escola de 12 (doze) salas com Quadra Coberta na Sede do
Município, tendo como vencedora a seguinte licitante: D3 EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
(CNPJ: 28.869.898/0001-58).

Valor Global: R$ 5.863.723,86 (cinco milhões oitocentos e sessenta e três mil

setecentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos). Belo Campo-Ba, 27 de Junho de 2022. José Henrique
Silva Tigre - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna público o Resultado e
HOMOLOGA a Concorrência nº 001/2022 realizada no dia 21/06/2022, às 08:30h, na Sede da Prefeitura
Municipal para Contratação de Engenharia para prestação de serviços de Construção de 01 (uma) Escola de 12
(doze) salas com Quadra Coberta na Sede do Município, tendo como vencedora a seguinte licitante: D3
EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ: 28.869.898/0001-58). Valor Global: R$ 5.863.723,86
(cinco milhões oitocentos e sessenta e três mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos). Belo
Campo-Ba, 27/06/2022. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KBKXMUXVPTQ4KJNYTBOYWW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Quarta-feira
29 de Junho de 2022
3 - Ano - Nº 1137

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

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 004/2022 realizado no dia 11/03/2022, às 14:30h, na Sede da Prefeitura Municipal para
Aquisição de Fardamento para atender as necessidades do Colégio Militar Municipal, tendo como vencedora a
seguinte licitante: NADIA CORREIA DE ALMEIDA. Valor Global: R$ 348.999,96 (trezentos e quarenta e oito mil
novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Belo Campo-Ba, 24 de Março de 2022. José
Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

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 004/2022 realizado no dia 11/03/2022, às 14:30h, na Sede da Prefeitura
Municipal para Aquisição de Fardamento para atender as necessidades do Colégio Militar Municipal, tendo como
vencedoras as seguintes licitantes: NADIA CORREIA DE ALMEIDA nos lotes 01 com um valor total de R$
348.999,96 (trezentos e quarenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos); nos
lotes com um valor total de R$ . Valor Global: R$ 348.999,96 (trezentos e quarenta e oito mil novecentos e noventa
e nove reais e noventa e seis centavos). Belo Campo-Ba, 02/05/2022. José Henrique Silva Tigre - Prefeito
Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATO Nº 003-05/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Nadia Correia de Almeida.
Objeto: Aquisição de Fardamento para atender as necessidades do Colégio Militar Municipal.
Valor do contrato: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Data de Assinatura: 03 de Maio de 2022.
Prazo de duração: até 31/12/2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 004/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, inciso III, 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 INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: CACAU COM LEITE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 00.133.240/0001-64, com endereço comercial à Caminho
Dezesseis, nº 27, bairro Jardim Primavera, na cidade de Itabuna, Bahia. OBJETO: Contratação de empresa para
Prestação de serviços na apresentação de show artístico da "Banda Cacau com Leite" durante as comemorações
do São Pedro 2022 no Município, no Valor Global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), constante do
respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022, devendo ser celebrado o contrato com a
empresa: CACAU COM LEITE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal.
Belo Campo-Ba, 01 de Junho de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 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 INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 007/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços na apresentação de show
artístico da "Banda Cacau com Leite" durante as comemorações do São Pedro 2022 no Município, e atentando ao
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de
Inexigibilidade de Licitação, contratando a Empresa CACAU COM LEITE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, Valor
Global: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 01 de
Junho de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2022
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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
007/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços na apresentação de show artístico da "Banda
Cacau com Leite" durante as comemorações do São Pedro 2022 no Município, e atentando ao Parecer da
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 25, inciso III, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando a empresa CACAU COM LEITE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. Valor Global: R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais). José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 01 de Junho de
2022
Gabinete do Prefeito, 01 de Junho de 2022.

_____________________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
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Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO 003-06/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Cacau com Leite Produções Artísticas Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços na apresentação de show artístico da "Banda Cacau
com Leite" durante as comemorações do São Pedro 2022 no Município.
Valor do contrato: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Data de Assinatura: 02 de Junho de 2022.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022
O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, no uso da competência que lhe outorga o Art. 25, inciso III, 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 INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa: SANTOS & MACHADO PRETAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 12.327.596/0001-18, com endereço comercial à Rua
Perilo Benjamim, nº 55, centro, na cidade de Guadu, Bahia. OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de
serviços na apresentação de show artístico da "Banda Rasta Chinela" durante as comemorações do São Pedro
2022 no Município, no Valor Global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), constante do respectivo Processo
de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: SANTOS &
MACHADO PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 01
de Junho de 2022.

HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 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 INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 008/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços na apresentação de show
artístico da "Banda Rasta Chinela" durante as comemorações do São Pedro 2022 no Município, e atentando ao
Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de
Inexigibilidade de Licitação, contratando a Empresa SANTOS & MACHADO PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,
Valor Global: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba,
01 de Junho de 2022.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022
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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
008/2022, para Contratação de empresa para Prestação de serviços na apresentação de show artístico da "Banda
Rasta Chinela" durante as comemorações do São Pedro 2022 no Município, e atentando ao Parecer da
Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Art. 25, inciso III, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, contratando a empresa SANTOS & MACHADO PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. Valor Global: R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais). José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 01 de Junho de
2022
Gabinete do Prefeito, 01 de Junho de 2022.

_____________________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
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Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO 004-06/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Santos & Machado Pretação de Serviços Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços na apresentação de show artístico da "Banda Rasta
Chinela" durante as comemorações do São Pedro 2022 no Município.
Valor do contrato: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Data de Assinatura: 02 de Junho de 2022.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 008/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022
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: LOJAS DAS FÁBRICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 10.363.339/0001-06, com endereço comercial à Travessa Adriano
Bernades, nº 06, Alameda, Centro, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. OBJETO: Contratação de empresa
para Fornecimento de Tecidos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, no Valor Global de R$
17.397,00 (dezessete mil trezentos e noventa e sete reais), constante do respectivo Processo de Dispensa de
Licitação nº 052/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: LOJAS DAS FÁBRICAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 02 de Maio de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022
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 052/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Tecidos para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão
Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação, contratando a Empresa LOJAS DAS
FÁBRICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Valor Global: R$ 17.397,00 (dezessete mil trezentos e noventa e
sete reais). José Henrique Silva Tigre, Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 02 de Maio de 2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022
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
052/2022, para Contratação de empresa para Fornecimento de Tecidos para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, 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 LOJAS DAS FÁBRICAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Valor Global: R$ 17.397,00 (dezessete mil trezentos e noventa e sete reais).
José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal. Belo Campo-Ba, 02 de Maio de 2022.

Gabinete do Prefeito, 02 de Maio de 2022.

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

RESUMO DO CONTRATO Nº 006-05/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Lojas das Fábricas Indústria e Comércio Ltda.
Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de Tecidos para atender as necessidades das Secretarias
Municipais.
Valor do contrato: R$ 17.397,00 (dezessete mil trezentos e noventa e sete reais).
Data de Assinatura: 03 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 06 (seis) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 052/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO 005-06/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratado: Vitor Oliveira Sousa – Banda Forró do Moriá
Objeto: Prestação de serviços na apresentação de show artístico da "Banda Forró do Mariá" durante as
comemorações do São Pedro 2022 no Município.
Valor do contrato: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Data de Assinatura: 02 de Junho de 2022.
Prazo de duração: até 17/07/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DO CONTRATO Nº 007-05/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: VGS Telecomunicações EIRELI.
Objeto: Prestação de Serviços no fornecimento de Link de acesso à Internet para atender as necessidades das
Secretarias Municipais.
Valor do contrato: R$ 17.480,00 (dezessete mil quatrocentos e oitenta reais).
Data de Assinatura: 03 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 02 (dois) meses.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATO Nº 014-06/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: D3 Empreendimentos Administrativos Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de Construção de 01 (uma) Escola de 12 (doze) salas com Quadra Coberta na
Sede do Município.
Valor do contrato: R$ 5.863.723,86 (cinco milhões oitocentos e sessenta e três mil setecentos e vinte e três reais
e oitenta e seis centavos).
Data de Assinatura: 28 de Junho de 2022.
Prazo de duração: 24 meses.
Modalidade de Licitação: Concorrência nº 001/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATO Nº 011-06/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Caetano Engenharia Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de Construção da Praça e Pavimentação no Povoado de Sussuarana, zona roral do
Município.
Valor do contrato: R$ 826.110,75 (oitocentos e vinte e seis mil cento e deze reais e setenta e cinco centavos).
Data de Assinatura: 23 de Junho de 2022.
Prazo de duração: 06 (seis) meses.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 003/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATO Nº 012-06/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Disembe Construções Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo nos Povoados de Peri-Peri e Casa Nova, zona
roral do Município.
Valor do contrato: R$ 1.126.176,60 (um milhão cento e vinte e seis mil cento e setenta e reais e sessenta
centavos).
Data de Assinatura: 23 de Junho de 2022.
Prazo de duração: 05 (cinco) meses.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 004/2022.
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Belo Campo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.27.333/0001-43

CONTRATO Nº 005-06/2022
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA E A EMPRESA VITOR
OLIVEIRA
SOUSA
NOS
TERMOS
ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada por 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 VITOR OLIVEIRA SOUSA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
20.319.051/0001-98, com sede na Av. Brasília, nº 707, bairro Quitandas do Morumbi, na cidade de Itapetinga,
Bahioa, representada neste ato por Vitor Oliveira Sousa, brasileiro, maior, músico, portador com registro de
identidade nº 11.210.113-57, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 026.989.575-22, residente e
domiciliado na Av. Brasília, nº 707, bairro Quitandas do Morumbi, na cidade de Itapetinga, Bahioa, doravante
denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93, 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 na apresentação de
show artístico da "Banda Forró do Mariá" durante as comemorações do São Pedro 2022 no Município.
§ Único - A apresentação do Show deverá ocorrer no dia 02/07/2022, com duração de aproximadamente
2h00min (duas horas).
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 em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação do show.
§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, encargos
sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora contratado;
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato terá vigência até 17/07/2022, ou até que as
partes cumpram suas obrigações.
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: 0311 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 2.062 - Promoções de Festas Populares
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -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 Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em Processo
Administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;
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§ 2º -

A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:
I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação, 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.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;
§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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.
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 e reajuste de preços: 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,
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, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA;
d) Providenciar as licenças e alvarás, para realização do evento, inclusive o recolhimento do ECAD;
e) Disponibilizar a produção local (som, palco e iluminação);
f) Disponibilizar, Camarins, Hotel, Carregadores, Geradores, Segurança, translado local, nos termos da
proposta enviada;
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 na proposta de preços;
b) Não promover a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, da obrigatoriedade e
responsabilidade da prestação dos serviços objeto deste contrato;
c) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
d) Disponibilizar 01 (um) Coordenador para o evento, que deverá coordenar acompanhar e monitorar todos
os serviços prestados durante o evento, ficando o mesmo responsável em notificar a Contratante sobre
qualquer ocorrência, durante a realização de cada Evento;
e) Exercer as atividades objeto do presente instrumento, em consonância com as normas legais pertinentes
e com os regulamentos;
f) Cumprir e fazer cumprir as disposições especificadas no presente instrumento e na legislação;
g) Exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma contínua;
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 XIII da Lei nº 8.666/93;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
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j) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar a Contratada ou ao público em geral, em
decorrência das obrigações assumidas neste Contrato, sem prejuízos de outras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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.
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, 02 de Junho de 2022.

_________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_________________________________
Vitor Oliveira Sousa
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:
1. ______________________________
Nome:
CPF:
2. ______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 006-05/2022
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA E A EMPRESA LOJAS DAS FÁBRICAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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,, doravante denominada
CONTRATANTE e do outro lado a empresa LOJAS DAS FÁBRICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.363.339/0001-06, com sede na Travessa Adriano
Bernades, nº 06, Alameda, Centro, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, representada neste ato por Harley
Mendes de Oliveira, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade nº 9.033.034, expedida pela
SSP/MG e cadastro no CPF nº 015.274.616-10, residente e domiciliado na Praça Nove de Novembro, nº 09,
centro, na cidade de Vitória da Conqusita, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos
da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Dispensa de Licitação nº 052/2022, 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 Tecidos para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no Processo de Dispensa de
Licitação nº 052/2022.
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$ 17.397,00
(dezessete mil trezentos e noventa e sete 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 06 (seis) 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: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Atividade/Projeto: 2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 29001 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 29002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 1.069 - Programa de Apoio Familiar Municipal
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Elemento de Despesa: 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 e ainda terá a
garantia legal e de fábrica conforme as especificações dos materiais.
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 o
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 052/2022.

presente

Contrato

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;
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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;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação,
independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
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 de Dispensa de Licitação nº 052/2022.
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. 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, 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, 03 de Maio de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito
_____________________________________
Lojas das Fábricas Indústria e Comércio Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:
1. __________________________
Nome:
CPF:
2. __________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 003-06/2022
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA E A EMPRESA CACAU COM
LEITE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada por 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 CACAU COM LEITE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.133.240/0001-64, com sede na Caminho Dezesseis, nº 27, bairro Jardim
Primavera, na cidade de Itabuna, Bahia, representada neste ato por Ariosvaldo Oliveira da Silva, brasileiro,
separado, músico, portador com registro de identidade nº 04.627.741-20, expedida pela SSP/BA e cadastro no
CPF nº 343.015.694-72, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 227, Apto. 01, bairro Jardim Vitória, na
cidade de Itabuna, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93
com suas ulteriores alterações e na Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022, 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 na apresentação de
show artístico da "Banda Cacau com Leite" durante as comemorações do São Pedro 2022 no Município,
conforme especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022.
§ Único - A apresentação do Show deverá ocorrer no dia 01/07/2022, com duração de aproximadamente
1h40min (uma hora e quarenta minutos).
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$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais), a serem pagos conforme especificado abaixo:
§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, encargos
sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora contratado;
§ 2º - Para garantia de reserva do Show, serão efetuados os pagamentos da seguinte forma:
a) 1ª Parcela de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), no ato de assinatura deste instrumento
contratual;
b) 2ª Parcela de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), até o dia 01/07/2022.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato terá vigência até 02/07/2022, ou até que as
partes cumpram suas obrigações.
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: 0311 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 2.062 - Promoções de Festas Populares
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -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.
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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 Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em Processo
Administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;
§ 2º -

A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:
I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação, 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.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;
§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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.
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 e reajuste de preços: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Inexigibilidade de Licitação: Integram o
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022 e
seus Anexos.
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, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA;
d) Providenciar as licenças e alvarás, para realização do evento, inclusive o recolhimento do ECAD;
e) Disponibilizar a produção local (som, palco e iluminação);
f) Disponibilizar, Camarins, Hotel, Carregadores, Geradores, Segurança, translado local, nos termos da
proposta enviada;
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 na proposta de preços;
b) Não promover a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, da obrigatoriedade e
responsabilidade da prestação dos serviços objeto deste contrato;
c) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
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d) Disponibilizar 01 (um) Coordenador para o evento, que deverá coordenar acompanhar e monitorar todos
os serviços prestados durante o evento, ficando o mesmo responsável em notificar a Contratante sobre
qualquer ocorrência, durante a realização de cada Evento;
e) Exercer as atividades objeto do presente instrumento, em consonância com as normas legais pertinentes
e com os regulamentos;
f) Cumprir e fazer cumprir as disposições especificadas no presente instrumento e na legislação;
g) Exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma contínua;
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 XIII da Lei nº 8.666/93;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
j) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar a Contratada ou ao público em geral, em
decorrência das obrigações assumidas neste Contrato, sem prejuízos de outras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo Licitatório Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022, processada com base no Art. 25, inciso III, da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
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. 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, 02 de Junho de 2022.

_________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_________________________________
Cacau com Leite Produções Artísticas Ltda
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:
1. ______________________________
Nome:
CPF:
2. ______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 004-06/2022
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA E A EMPRESA SANTOS &
MACHADO PRETAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada por 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 SANTOS & MACHADO PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.327.596/0001-18, com sede na Rua Perilo Benjamim, nº 55, centro, na
cidade de Guadu, Bahia, representada neste ato por Helder Luiz Silva Dantas, brasileiro, solteiro, empresário,
portador com registro de identidade nº 12.941.101-95, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº
060.255.395-45, residente e domiciliado na Rua Heitor Guedes de Melo, nº 53, centro, na cidade de Guandu,
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores
alterações e na Inexigibilidade 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 na apresentação de
show artístico da "Banda Rasta Chinela" durante as comemorações do São Pedro 2022 no Município,
conforme especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2022.
§ Único - A apresentação do Show deverá ocorrer no dia 03/07/2022, com duração de aproximadamente
2h00min (duas horas).
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$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais), a serem pagos conforme especificado abaixo:
§ 1º - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, encargos
sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora contratado;
§ 2º - Para garantia de reserva do Show, serão efetuados os pagamentos da seguinte forma:
a) 1ª Parcela de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), no ato de assinatura deste instrumento
contratual;
b) 2ª Parcela de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), em até 05 (cinco) dias corridos após a data de
apresentação do show.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato terá vigência até 11/07/2022, ou até que as
partes cumpram suas obrigações.
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: 0311 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 2.062 - Promoções de Festas Populares
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros -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.
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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 Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas cabíveis, garantida a prévia e ampla defesa em Processo
Administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da infração;
§ 2º -

A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:
I - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação, 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.

§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato;
§ 4º - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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.
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 e reajuste de preços: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Processo de Inexigibilidade de Licitação: Integram o
presente Contrato independentemente de transcrição, o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2022 e
seus Anexos.
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, através de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA;
d) Providenciar as licenças e alvarás, para realização do evento, inclusive o recolhimento do ECAD;
e) Disponibilizar a produção local (som, palco e iluminação);
f) Disponibilizar, Camarins, Hotel, Carregadores, Geradores, Segurança, translado local, nos termos da
proposta enviada;
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 na proposta de preços;
b) Não promover a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, da obrigatoriedade e
responsabilidade da prestação dos serviços objeto deste contrato;
c) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
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d) Disponibilizar 01 (um) Coordenador para o evento, que deverá coordenar acompanhar e monitorar todos
os serviços prestados durante o evento, ficando o mesmo responsável em notificar a Contratante sobre
qualquer ocorrência, durante a realização de cada Evento;
e) Exercer as atividades objeto do presente instrumento, em consonância com as normas legais pertinentes
e com os regulamentos;
f) Cumprir e fazer cumprir as disposições especificadas no presente instrumento e na legislação;
g) Exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma contínua;
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 XIII da Lei nº 8.666/93;
i) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
j) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar a Contratada ou ao público em geral, em
decorrência das obrigações assumidas neste Contrato, sem prejuízos de outras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo Licitatório Inexigibilidade de Licitação nº 008/2022, processada com base no Art. 25, inciso III, da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
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. 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, 02 de Junho de 2022.

_________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_________________________________
Santos & Machado Pretação de Serviços Ltda
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:
1. ______________________________
Nome:
CPF:
2. ______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 007-05/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA E
A
EMPRESA
VGS
TELECOMUNICAÇÕES EIRELINOS
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 VGS
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
12.664.949/0001-75, com sede na Av. Manoel Caculé, nº 379, 2º Andar, bairro Copacabana, na cidade
de Caculé, Bahia, representada neste ato por Vanderlan Gonçalves da Silva, brasileiro, solteiro,
empresário, com registro de identidade nº 08.477.474-68, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº
043.910.626-58, residente e domiciliado na Rua Dr. Orlando Spínola, nº 37, centro, na cidade de
Licínio de Almeida, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº
8.666/93 com suas ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços no
fornecimento de Link de acesso à Internet para atender as necessidades das Secretarias
Municipais.
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$
17.480,00 (dezessete mil quatrocentos e oitenta reais) a serem pagos após a devida comprovação da
prestação dos serviços.
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
execução dos serviços ora contratado.
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: 21000 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Unidade: 21001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Atividade/Projeto: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Administração
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
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Órgão: 25000 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 25001 - Secretaria de Municipal de Educação
Atividade/Projeto: 2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28002 - Fundo Municipal de Saúde
Atividade/Projeto: 2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 29001 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
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.
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 câmbio: Não se aplica
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: 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;
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c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços
da contratada
d) Proporcionar assistência ao pessoal técnico da CONTRATADA facilitando as operações
necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atines ao presente contrato, oferecendo,
inclusive, salas, instalações físicas, equipamentos e materiais para desenvolvimento das
atividades realizadas “in loco”;
e) Fornecer as suas expensas todo o material de consumo de expediente necessário à execução
dos serviços contratados neste instrumento;
f) Reconhece na assinatura deste contrato, pleno conhecimento de todos os prazos estabelecidos
nas legislações aplicáveis na regência dos serviços contratados, comprometendo-se a cumprilos tempestivamente;
g) Além dos valores explicitados neste Contrato, correrão por conta da CONTRATANTE as
seguintes despesas dos consultores e técnicos da CONTRATADA, quando estes se
encontrarem a serviço do presente contrato na sede da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba
ou em viagens, por via aérea ou terrestre: Alimentação; Hospedagem e Deslocamento.
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 dos serviços, por qualquer irregularidade
constatada;
c) Executar e acompanhar os levantamentos acordados, suas especificações e demais elementos
técnicos, assim como as demais determinações da CONTRATANTE e legislação pertinente;
d) Desempenhar os serviços objeto desse contrato com todo zelo, diligência e honestidade,
observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo
da dignidade e independência profissionais;
e) Responsabilizar por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto
permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo
seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior,
mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles
tenham acesso;
f) Não assumir nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou
documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões
próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada;
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 Prestação de Serviços:
Endereço de E-mail: financeiro@connectba.com.br
Fone: (77) 3455-3300
h) 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;
i) 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;
j) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo
77 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Não haverá reajuste.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 SEXTA - 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, 03 de Maio de 2022.

_____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_____________________________________
VGS Telecomunicações EIRELI
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:
1. _______________________________
Nome:
CPF:
2. _______________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 009-05/2022
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA E A EMPRESA ANTONIO SILVA MATINS
REPESENTAÇÕES 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 ANTONIO SILVA MATINS REPESENTAÇÕES, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.244.536/0001-88, com sede na Av. Juracy Magalhães, nº 100,
bairro Bela Vista, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, representada neste ato por Antonio Silva Martins,
brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade nº 00.773.157-40, expedida pela SSP/BA e cadastro no
CPF nº 099.627.435-91, residente e domiciliado na Avenida Presidente Kennedy, nº 385, bairro Recreio, 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 055/2022, 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 Material Genético (Botijão
de Nitrogênio, Descongelador de Sêmen, Aplicador de Sêmen, Bainha Francesa, Luva para inseminação e
palpação retal, Implante intra vaginal de progesterona para Bovinos, Benzoato de Estradiol 100mg,
Gonadotrofina Coriônica Eqüina (eCG), Sêmens bovinos) para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Agricultura do Município no atendimento dos produtores rurais do Município, conforme
especificações constantes no Processo de Dispensa de Licitação nº 055/2022.
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$ 20.719,00 (vinte
mil setecentos e dezenove 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: 0304 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 01 - Secretaria de Agricultura
Atividade/Projeto: 1.051 - Diversificação de Atividades Agropecuárias e Socioeconômicas
Atividade/Projeto: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KBKXMUXVPTQ4KJNYTBOYWW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
29 de Junho de 2022
33 - Ano - Nº 1137

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
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 e ainda terá a
garantia legal e de fábrica conforme as especificações dos materiais.
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 o
independentemente de transcrição, o processo de Dispensa de Licitação nº 055/2022.

presente

Contrato

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) Atender todas as Ordens de Fornecimento;
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 de Dispensa de Licitação nº 055/2022.
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. Átila
Schaffer Morais, Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Expansão Econômica 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, 20 de Maio de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito

_____________________________________
Antonio Silva Matins Repesentações
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. __________________________
Nome:
CPF:
2. __________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 011-06/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA E A EMPRESA CAETANO
ENGENHARIA 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 de outro lado a empresa CAETANO ENGENHARIA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.729.364/0001-09, com sede na Distrito de
Alagoinhas, s/n, zona rural, no Município de Rio do Pires, Bahia, representada neste ato por Eveton Joaquim
Caetano, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade nº 16.596.210-03, expedida pela SSP/BA
e cadastro no CPF nº 078.975.805-98, residente e domiciliado no Sítio Alagoinhas, s/n, no Município de Rio
do Pires, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços nº
003/2022, e disposições da Lei Federal 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 - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Construção da Praça e Pavimentação no
Povoado de Sussuarana, zona roral do Município, conforme Edital Tomada de Preços nº 003/2022.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços
nº 003/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 826.110,75 (oitocentos e vinte e seis mil
cento e deze reais e setenta e cinco centavos), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente
executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto
do Edital Tomada de Preços nº 003/2022.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos
de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da
obra junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
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3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de
07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 06 (seis) meses, a contar da assinatura deste
contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2022, com base no inciso
II, do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
Órgão: 27000 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 27001 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.004 - Construção e Manutenção de Praças e Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- 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;
6.1.2 - 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;
6.1.3 - 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;
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - 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;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - 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;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo
1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes
multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial
da obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório
e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais
perdas e/ou danos que do seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser
assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
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6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório,
se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo
terceiro da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;
6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito
- CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder
da CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo
de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas
ou procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou 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.
§ 1º - 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 das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o 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.
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
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7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - 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;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - 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 das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos
materiais colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - 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.
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8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado
por ela.
8.3 - 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.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
8.6 - 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.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
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.
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.
Belo Campo-Ba, 23 de Junho de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

____________________________________
Caetano Engenharia Ltda
Contratada

Testemunhas:
________________________
CPF:
________________________
CPF:
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CONTRATO Nº 012-06/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA E A EMPRESA DISEMBE
CONSTRUÇÕES 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 de outro lado a empresa DISEMBE CONSTRUÇÕES
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.366.233/0001-29, com sede na Praça Santo
Antonio, nº 448, centro, na cidade de Mirante, Bahia, representada neste ato por Emerson Silva Meira,
brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade nº 07.872.960-23, expedida pela SSP/BA e
cadastro no CPF nº 993.486.245-04, residente e domiciliado na Praça Santo Antonio, nº 464, centro, na
cidade de Mirante, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços
nº 004/2022, e disposições da Lei Federal 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 - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo nos
Povoados de Peri-Peri e Casa Nova, zona roral do Município, conforme Edital Tomada de Preços nº
004/2022.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços
nº 004/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 1.126.176,60 (um milhão cento e vinte e
seis mil cento e setenta e reais e sessenta centavos), resultante da multiplicação das quantidades
efetivamente executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da
CONTRATADA, objeto do Edital Tomada de Preços nº 004/2022.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos
de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da
obra junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
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3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de
07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 05 (cinco) meses, a contar da assinatura
deste contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 004/2022, com base no inciso
II, do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
Órgão: 27000 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 27001 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.004 - Construção e Manutenção de Praças e Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- 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;
6.1.2 - 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;
6.1.3 - 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;
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - 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;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - 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;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo
1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes
multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial
da obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório
e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais
perdas e/ou danos que do seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser
assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
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6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório,
se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo
terceiro da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;
6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito
- CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder
da CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo
de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas
ou procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou 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.
§ 1º - 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 das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o 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.
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
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7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - 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;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - 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 das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos
materiais colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - 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.
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8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado
por ela.
8.3 - 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.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
8.6 - 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.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
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.
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.
Belo Campo-Ba, 23 de Junho de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

____________________________________
Disembe Construções Ltda
Contratada

Testemunhas:
________________________
CPF:
________________________
CPF:
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CONTRATO Nº 014-06/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO CAMPO-BA E A EMPRESA D3
EMPREENDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
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 de outro lado a empresa D3 EMPREENDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.869.898/0001-58,
com sede na Travesssa Engenheiro Antonio Leite do Vale, nº 450, Cômodo, centro, na cidade de Oliveira dos
Brejinhos, Bahia, representada neste ato por Danilo Helton Silva Saldanha, brasileiro, solteiro, empresário,
com registro de identidade nº 15.516.756-17, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 040.933.895-86,
residente e domiciliado na Av. Almerindo Teixeira de Almeida, nº 236, centro, na cidade de Oliveira dos
Brejinhos, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base no Edital de Concorrência nº
001/2022, e disposições da Lei Federal 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 - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Construção de 01 (uma) Escola de 12 (doze)
salas com Quadra Coberta na Sede do Município, conforme Edital Concorrência nº 001/2022.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Concorrência nº
001/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações
ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 5.863.723,86 (cinco milhões oitocentos e
sessenta e três mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), resultante da multiplicação das
quantidades efetivamente executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da
CONTRATADA, objeto do Edital Concorrência nº 001/2022.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos
de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
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3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da
obra junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 5,00% (cinco
por cento) dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de
07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura
deste contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Concorrência nº 001/2022, com base no inciso II, do
art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
Órgão: 25000 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 25001 - Secretaria de Municipal de Educação
Atividade/Projeto: 1.065 - Construção, Ampliação e Manutenção das Unidades Escolares
Atividade/Projeto: 2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- 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;
6.1.2 - 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;
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6.1.3 - 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;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - 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;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - 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;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo
1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes
multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial
da obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório
e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais
perdas e/ou danos que do seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
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6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser
assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório,
se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo
terceiro da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;
6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito
- CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder
da CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo
de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas
ou procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou 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.
§ 1º - 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 das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o 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.
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7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - 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;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - 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 das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos
materiais colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.237.333/0001-43

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - 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.
8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado
por ela.
8.3 - 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.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
8.6 - 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.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
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.
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.
Belo Campo-Ba, 28 de Junho de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
____________________________________
D3 Empreendimentos Administrativos Ltda
Contratada

Testemunhas:
________________________
CPF:
________________________
CPF:
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