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Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
Secretaria de Administração
PORTARIA Nº 003/2019
“Coloca a disposição da Secretaria
de Educação do estado da Bahia
servidor(a)
e
dá
outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TREMEDAL – ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições que lhe confere a Lei orgânica do município e a Lei 15/2009,
especialmente o art. 96 e segs.
CONSIDERANDO o requerimento do(a) servidor(a) para cedência ao estado da
Bahia, bem como a declaração da secretaria da Educação informando que haverá
prejuízo a continuidade do serviço público;
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido, com base nos Arts. 96 e 97, da Lei municipal 15/2009, a
cessão do servidor, abaixo descrito, à Secretaria de Educação do estado da Bahia, sem
ônus para a municipalidade, pelo período de 07 de fevereiro até 31 de dezembro de
2019.
MATRÍCULA
SERVIDOR
4517
LUCIANO ROSA GUGE

CARGO
Professor

PERÍODO
07/02 a 31/12/2019

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Tremedal-BA, 07 de Fevereiro de 2019.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Márcio Ferraz de Oliveira
Prefeito

Praça Leonel Pereira Nº 10 – Centro – Fone/Fax(077) 3494-2100 – CEP 45.170-000 CNPJ. 14243463/0001-99 –
Tremedal - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1HVFDM7W7/JCZBCAGGVWKG

Esta edição encontra-se no site: http://www.tremedal.ba.gov.br/diarioOficial

Tremedal

Segunda-feira
11 de Fevereiro de 2019
3 - Ano - Nº 1580

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
ESTADO DA BAHIA
Praça Leonel Pereira, nº 10, Centro, Tremedal - Bahia.
Fone/Fax: 77 3494-2100

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Tremedal, Bahia torna público, para conhecimento de todos, a
RETIFICAÇÃO do aviso de prorrogação do Pregão Presencial nº 006/2019 - SRP, que foi
publicada na Edição nº 1569 do dia 31 de janeiro de 2019 no Diário Oficial do Município
(www.tremedal.ba.gov.br), cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de gêneros
alimentícios para compor a merenda escolar do Município de Tremedal, Bahia.

ONDE SE LÊ:
009/2019

LEIA-SE:
006/2019

PUBLICAÇÕES APÓS RETIFICAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Tremedal, Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público
que a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 006/2019, cujo objeto é a Contratação de
empresa para aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do Município de
Tremedal, Bahia, que seria realizada no dia 31/01/2019 às 09:00hs, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Tremedal, localizado na Praça Leonel Pereira, nº 10, Centro, foi ADIADO, e será realizado
no dia 06.02.2019 às 09:00hs no mesmo local. Flórence de Paula Campos Monteiro – Pregoeira.
Tremedal, Bahia, 30/01/2019.
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RETIFICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Tremedal, Bahia torna público, para conhecimento de todos, a
RETIFICAÇÃO do aviso de prorrogação do Pregão Presencial nº 006/2019 - SRP, que foi
publicada na Edição nº 1575 do dia 06 de fevereiro de 2019 no Diário Oficial do Município
(www.tremedal.ba.gov.br), cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de gêneros
alimentícios para compor a merenda escolar do Município de Tremedal, Bahia.

ONDE SE LÊ:
009/2019

LEIA-SE:
006/2019

PUBLICAÇÕES APÓS RETIFICAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Tremedal, Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público
que a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 009/2019, cujo objeto é a Contratação de
empresa para aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do Município de
Tremedal, Bahia, que seria realizada no dia 06/02/2019 às 09:00hs, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Tremedal, localizado na Praça Leonel Pereira, nº 10, Centro, foi ADIADO, e será realizado
no dia 14.02.2019 às 09:00hs no mesmo local. Flórence de Paula Campos Monteiro – Pregoeira.
Tremedal, Bahia, 05/02/2019.
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Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
ESTADO DA BAHIA
Praça Leonel Pereira, nº 10, Centro, Tremedal - Bahia.
Fone/Fax: 77 3494-2100

CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

TERMO DE CONTRATO Nº 038-1/2019
PROCESSO Nº 011/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
TREMEDAL,
BAHIA,
E
O
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO, PARA A
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS, SENDO O OPERADOR, COMBUSTÍVEL E
DEMAIS INSUMOS A CARGO DA CONTRATANTE.

O Município Tremedal, Bahia, com sede na Praça Leonel Pereira, n° 10, Centro, na cidade de
Tremedal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ/MF nº 14.243.463/0001-99, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato pelo seu prefeito, Senhor Márcio Ferraz de
Oliveira, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 03.424.418-25 emitida pela SSP/BA,
inscrito no CPF sob o nº 579.014.655-49, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 178, Centro,
na cidade de Tremedal, Bahia e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO,
Autarquia Interfederativa, do tipo associação pública, inscrito no CNPJ sob o no.18.694.089/0001-07,
com sede na Praça dos Ferraz, 62 - Bairro Centro, Tremedal - Estado da Bahia - CEP 451700-000,
doravante denominada simplesmente CONTRATADO, neste ato representado por seu Presidente,
Márcio Ferraz de Oliveira, portador do CPF n° 579.014.655-49, e o, tendo em vista a homologação do
objeto da Dispensa de Licitação nº 002/2019, consoante o Processo nº 035/2019 e em observância ao
Artigo 2º, inciso III da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais normas pertinentes, RESOLVEM
celebrar o presente Contrato de serviços de locação de maquinas, sendo o operador, combustível e
demais insumos a cargo da CONTRATANTE, sob os termos e condições estabelecidos nas Cláusulas
a seguir :
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto os serviços de locação de maquinas, sendo o operador,
combustível e demais insumos a cargo do CONTRATANTE, conforme especificações e quantitativos
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1HVFDM7W7/JCZBCAGGVWKG

Esta edição encontra-se no site: http://www.tremedal.ba.gov.br/diarioOficial

Segunda-feira
11 de Fevereiro de 2019
6 - Ano - Nº 1580

Tremedal
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
ESTADO DA BAHIA
Praça Leonel Pereira, nº 10, Centro, Tremedal - Bahia.
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estabelecidos no do Termo de Referência, do Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2019, com a
finalidade de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Tremedal, Bahia, e demais
Secretarias Municipais e Unidades a elas vinculadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram este Contrato, independente de sua transcrição, A Proposta do
CONTRATADO e o termo de referência do Processo de Dispensa de licitação nº 002/2019, e demais
elementos constantes do referido processo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e
o Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços serão prestados mensalmente sob a forma de Execução
Indireta e pelo regime de Empreitada Por Preço Global.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato, o valor mensal
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e global de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos,
omitidos da proposta do CONTRATADO ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos
nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o
serviço ser cumprido sem ônus adicional ao Município.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, o
contratado deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto deste Pregão, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os preços constantes da proposta anexa a este contrato são de exclusiva
responsabilidade do CONTRATADO, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
PARÁGRAFO QUARTO – Os possíveis valores indevidamente pagos poderão glosados/deduzidos
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durante a execução contratual, quando dos pagamentos ou da repactuação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA
A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto, correrá à conta do Orçamento do
Município, para o exercício de 2019, sob a seguinte classificação:
ÓRGÃO

PROJETO DE ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

0308 – Secretaria Municipal de

1.068 - CONSTRUÇÃO,

33903900000 - Outros

Infraestrutura, Transporte e Serviços

PAVIMENT. E MANUT. DE

Serviços de Terceiros -

Públicos

ESTRADAS VICINAIS, PONTES

Pessoa Jurídica

E ACESSOS RURAIS

PARÁGRAFO ÚNICO – A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada
à dotação orçamentária prevista para atendimento desta finalidade, a ser consignada ao Município,
pela Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA - DO EMPENHO DA DESPESA
PARÁGRAFO ÚNICO – Se a vigência contratual se estender para o exercício subsequente, será
emitida nova Nota de Empenho.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Contrato é de 02/01/2019 a 28/02/2019, correspondente a 60 (sessenta)
dias, contados da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O início da execução do objeto do Contrato dar-se-á no primeiro dia útil
após a assinatura deste contrato.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Os fiscais deverão elaborar relatório final acerca das ocorrências da fase de
execução do contrato, após a conclusão da prestação do serviço, para ser utilizado como fonte de informações
para as futuras contratações.

CLÁUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
A descrição dos serviços consta do Termo de Referência constante do processo de dispensa de
licitação nº 002/2019.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS
As Máquinas locadas deverão ser retiradas em local determinado pelo CONTRATADO, ficando dessa
forma à disposição do Município para execução dos serviços onde seja necessário e determinado pelo
Prefeito Municipal ou por pessoa por ele delegada.
PARÁGRAFO ÚNICO – Ficará a cargo da CONTRATANTE o deslocamento da máquina.

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cabe ao CONTRATADO a perfeita execução do objeto contratado dentro das exigências da Lei n°
8.666/93, da boa-fé exigida na norma civil e ainda:
a) O CONTRATADO não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto
contratado;
b) Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre
os serviços objeto do Contrato e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo
CONTRATANTE, exceto com relação aos tributos e contribuições que serão recolhidos pelo
CONTRATANTE no ato do pagamento;
c) Assumir a responsabilidade pelo bom desempenho de seu pessoal e providenciar para que todos os
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seus empregados, nos locais de trabalho, cumpram as normas internas do CONTRATANTE e indicar,
formalmente, preposto para representá-la na execução do contrato nos termos do art. 68 da Lei
8.666/93;
d) Zelar pela discrição e integridade durante a execução dos serviços;
e) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto deste Contrato, devendo orientar os empregados nesse sentido;
f) Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer
qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica atual, normas ou especificações que atentem
contra a sua segurança ou de terceiros, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização do CONTRATANTE eximirá o CONTRATADO de suas responsabilidades provenientes do
Contrato;
g) Refazer qualquer serviço não executado a contento, correndo por sua conta as despesas
necessárias;
h) Fornecer ao CONTRATANTE ou seu preposto, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada
sobre o objeto da contratação, bem como, facilitar-lhe a fiscalização da execução dos serviços, cuja
omissão na fiscalização não diminui ou substitui a responsabilidade da empresa, decorrente das
obrigações pactuadas;
i) O CONTRATADO deverá manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para
atender eventuais acréscimos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como impedir que a mão de obra
que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às
instalações do CONTRATANTE;
j) O CONTRATADO obriga-se a relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada
durante a execução dos serviços;
k) O CONTRATADO prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, a
cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
l) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
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m) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da Administração;
n) Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo, por ato praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, durante a execução
dos serviços estipulados neste Contrato, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;
o) Facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de vistoria e
acompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato, sem que isso incorra em isenção de
responsabilidade do CONTRATADO, assegurado, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização dos
serviços licitados, permitindo o livre acesso dos gestores/fiscais a todo o local de execução dos
serviços, a toda documentação correlata, permitir a retirada de documentos para diligências pelos
gestores/fiscais, tudo independentemente de prévia comunicação ao CONTRATADO;
p) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93;
q) Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
ato danoso, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se,
outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros,
que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado;
r) Disponibilizar maquinas nas quantidades e especificações prevista no Termo de Referência,
obedecidas todas as normas que regulamentam a utilização de maquinas, emanadas pelo Poder
Público.
s) No valor dos serviços contratados estão incluídas tão somente as despesas referentes a locação da
maquina;
t) Disponibilizar no momento da retirada das maquinas o primeiro kit de assessórios necessários a
utilização da mesma, compreendendo as garras no caso das escavadeiras e as lâminas no caso do
trator.
PARÁGRAFO ÚNICO - Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial
do objeto do contrato.
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cabe ao CONTRATANTE, além dos encargos previstos na Lei n° 8.666/93, as seguintes obrigações:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por servidores especialmente designados, nos
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
b) Permitir o acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências para fiscalizar a
utilização das maquinas, se necessário;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregados do CONTRATADO ou por seus prepostos;
d) Efetuar o pagamento mensal devido pela execução do serviço, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do Contrato;
e) Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato,
aplicando as sanções cabíveis, previstas no edital e seus anexos;
f) O CONTRATANTE Usuário, na vigência deste contrato, obriga-se a manter a máquina em perfeito
estado de conservação e funcionamento, através da limpeza, troca de óleos e filtros, lubrificação,
unhas para escavação, usando assim, de todos os meios necessários a boa manutenção do
equipamento.
g) Compromete-se o CONTRATANTE a utilização de produtos, em especial óleo, lubrificantes e filtros,
adequados ao tipo da máquina utilizada, quando necessário.
h) Responsabilizar-se por todas as despesas com as maquinas no período de vigência deste contrato,
inclusive as relativas a combustível, insumos, encargos trabalhistas do operador e outras que incidam
direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando o CONTRATADO de qualquer
responsabilidade jurídica ou financeira em qualquer ocorrência;
i) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados no decorrer da execução deste Contrato ou em conexão com eles;
j) O CONTRATANTE obriga-se a apresentar, previamente, se assim exigida pelo CONTRATADO, a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1HVFDM7W7/JCZBCAGGVWKG

Esta edição encontra-se no site: http://www.tremedal.ba.gov.br/diarioOficial

Segunda-feira
11 de Fevereiro de 2019
12 - Ano - Nº 1580

Tremedal
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
ESTADO DA BAHIA
Praça Leonel Pereira, nº 10, Centro, Tremedal - Bahia.
Fone/Fax: 77 3494-2100

documentação que julgar necessária para comprovação da idoneidade e da qualificação profissional da
mão de obra indicada para prestação dos serviços;
k) O CONTRATADO obriga-se a operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de obra
necessária à execução dos serviços objeto do Contrato, realizando, também, todas as atividades
inerentes à direção, coordenação, fiscalização, administração e execução dos serviços;
l) Zelar para que sejam cumpridas as normas de segurança e prevenção de acidentes;
m) Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas, em caso de acidentes;
n) É de responsabilidade do CONTRATANTE o transporte da máquina até o município e nos limites
que corresponderem a área onde estiver ocorrendo a prestação de serviços.
o) O CONTRATANTE arcará com as despesas de pagamento dos serviços do Operador contratado
pelo município, hospedagem e alimentação na vigência do presente contrato.
p) O operador de máquina contrato pelo município Contratante não possui qualquer vínculo
empregatício com o Contratado.
q) Proporcionar ao CONTRATADO as facilidades e as informações necessárias a fim de que possa
desempenhar normalmente os serviços contratados;
r) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, na
aplicação de sanções, nas alterações e revisões do Contrato;
s) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato;
t) Notificar incontinente, ao CONTRATADO, qualquer violação ou tentativa de violação por parte de
terceiros dos direitos de propriedade do CONTRATADO, sobre as maquinas e equipamentos
disponibilizados para os serviços;
u) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da utilização das maquinas e equipamentos
de propriedade do CONTRATADO causados por preposto do Município, resultante do não cumprimento
de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, desde que devidamente comprovados;
v) Aplicar ao CONTRATADO as sanções regulamentares e contratuais;
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w) Caso seja necessário a utilização de mais de um kit descrito na alínea “t” da cláusula anterior, ficará
a cargo da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado ao Contratante ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na
administração do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização será executada nos termos da legislação vigente, devendo ser nomeado por ato do
CONTRATANTE Gestor do contrato, o qual será responsável pelo ateste de conformidade dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado na Conta Corrente do Consórcio; Agência: 2734-0 conta: 16.751-7 Banco do Brasil,
mensalmente até o 05 (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação e aceitação dos serviços (ou do
fornecimento dos materiais, no caso de aquisição), conforme disposto no artigo 73 da Lei n° 8.666/1993, por
meio ordem para depósito em conta-corrente do CONTRATADO, após o recebimento dos seguintes
documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, comprovando que os serviços foram executados a
contento, entregue até o 3º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, para o atesto pelo setor
competente;

b) Comprovante da manutenção das condições da habilitação, constatada por meio de consulta “on

line aos sítios eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666/93;
c) Relatório Mensal dos Serviços Executados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O ateste da execução dos serviços será concretizado com o recebimento definitivo
pelo gestor do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando houver glosa parcial dos serviços, o Contratante comunicará ao Contratado
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
às necessidades da Contratante, o pagamento será efetuado seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e
cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.
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PARÁGRAFO QUARTO - Verificada a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado, sem
prejuízo do pagamento, a CONTRATANTE notificará, por escrito, o CONTRATADO da ocorrência, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, promova a regularização ou apresente
sua defesa, sob pena de rescisão do contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos a serem efetuados em favor do CONTRATADO, quando couber,
estarão sujeitos à retenção dos tributos na fonte, nos termos da legislação tributária vigente.

PARÁGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste Contrato,
observando-se, observando-se a ordem de preferência estabelecida na Cláusula “Das Penalidades”.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP onde:

EM

= encargos moratórios;

N

= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP

= valor da parcela em atraso;

TX

= percentual da taxa de juros de mora anual;

I

=índice de atualização financeira:

I

= (TX/100)
365

PARÁGRAFO OITAVO - O MUNICÍPIO CONTRATANTE não estará sujeito à compensação financeira
a que se refere o parágrafo anterior, se o atraso decorrer da prestação irregular dos serviços ou com
ausência total ou parcial de documentação hábil, ou pendente de cumprimento pelo CONTRATADO de
quaisquer das cláusulas do Contrato.
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PARÁGRAFO NONO – O CONTRATADO somente receberá pagamento pelos quantitativos de serviço
efetivamente executados pela empresa.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O pagamento mensal não ultrapassará o valor necessário ao custeio dos
quantitativos mensalmente previstos.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Acréscimos na demanda por serviços que motivem alterações
quantitativas e/ou qualitativas na execução contratual somente poderão ensejar os correspondentes
pagamentos se as modificações forem previamente estabelecidas no termo de referência, aprovadas
pela autoridade competente e formalizadas em termo aditivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O termo aditivo não poderá ensejar efeitos financeiros
retroativos. Portanto, estão vedados pagamentos por serviços executados em data anterior à
assinatura do termo aditivo, se não estavam originalmente previstos no(s) contrato e/ou termo de
referência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este Contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, desde
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATADO, em decorrência de aumento ou diminuição quantitativa
do objeto licitado, e obedecendo-se às condições inicialmente previstas no Contrato, ficará obrigada a
aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à execução dos serviços até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido,
mediante consenso entre os contratantes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As alterações contratuais devem ser promovidas mediante celebração de
termo aditivo, que deverá ser submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do órgão ou
entidade contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o CONTRATADO, no curso da execução do Contrato,
estará sujeita às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a prévia e ampla defesa:
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a) advertência, com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993;

b) multa, com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com fundamento
no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.
I – Os valores da multa pela ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto, assim
considerado pelo CONTRATANTE, hipótese em que responderá pela inexecução parcial ou total do
Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades e das responsabilidades civil e criminal,
são:
a) 0,16% (zero vírgula dezesseis por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato, limitada a incidência a 15
(quinze) dias;
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso por período superior ao previsto na
alínea anterior até 30 (trinta) dias, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida,
podendo ainda ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta Cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da notificação, elevando-se o prazo para 10 (dez) dias úteis, no caso da
penalidade prevista na alínea “d”.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Finanças
do CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação e caso não se verifique o
pagamento do valor da multa pelo CONTRATADO, deverá o CONTRATANTE:
I - quando o CONTRATADO autorizar, de forma expressa, realizar diretamente a retenção e compensação dos
valores das multas nas faturas em aberto, mediante desconto direto dos valores devidos nas faturas ou créditos
existentes; ou
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II - executar a garantia prestada; não havendo êxito nessa operação, por qualquer razão, ou se a multa for
superior ao valor da garantia, deverá, obrigatoriamente, proceder ao desconto direto dos valores devidos de
qualquer fatura ou crédito existente em favor do CONTRATADO, ou, ainda, quando for o caso, promover a
cobrança judicial desse montante.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas nos casos para os
quais o CONTRATADO não tenha, de qualquer forma, concorrido ou dado causa, devidamente comprovados por
escrito e aceitos pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATADO deverá comunicar os casos de força maior ao CONTRATANTE,
dentro do prazo de 2 (dois) dias consecutivos contados de sua verificação e apresentar os documentos da
respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não
serem considerados.
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento dos documentos de comprovação mencionados no Parágrafo Sexto, deverá aceitar ou recusar os
motivos alegados, oferecendo por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa.
PARÁGRAFO SEXTO – A apuração e o julgamento das infrações administrativas não tipificadas como ato lesivo
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão deste Contrato pode ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993, notificando-se o CONTRATADO;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE; ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão deverá ser acompanhada do balanço dos eventos contratuais já
cumpridos ou parcialmente cumpridos, da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos e das
indenizações e multas.
PARÁGRAFO QUINTO – Em caso de rescisão contratual ou de proximidade do termo final do contrato, o
CONTRATANTE poderá efetuar cautelarmente a retenção de faturas ou créditos decorrentes do contrato até o
limite do valor das multas aplicadas ou em curso de aplicação, para posterior desconto desses valores, caso o
CONTRATANTE não obtenha êxito na excussão da garantia ou na negociação com o CONTRATADO.
PARÁGRAFO SEXTO – Havendo prejuízos, mesmo que ainda não quantificado o valor, os pagamentos
pendentes deverão ser retidos cautelarmente, a fim de assegurar a reparação dos danos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E
À PROPOSTA
I - O presente Contrato fundamenta-se:
a) na Lei n° 8.666/1993;
II – O presente Contrato vincula-se aos termos:
a) do Processo de Dispensa de Licitação n° 002/2019, constante do processo n° 011/2019;
b) da proposta vencedora do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada, em extrato, tanto no Diário Oficial do
Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
máximo de até 20 (vinte) dias, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Tremedal/BA para dirimir quaisquer questões oriundas do presente
Contrato, com exclusão de qualquer outro.
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente
Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, cujo extrato fica registrado no Livro Especial do
CONTRATANTE, de acordo com o artigo 60 da Lei nº 8.666/1993, o qual, depois de lido, é assinado
pelas partes contratantes e pelas testemunhas, abaixo nomeadas.

Tremedal, Bahia, 02 de janeiro de 2019.

____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL - BAHIA
Márcio Ferraz de Oliveira
PARTE CONTRATANTE

____________________________________________________
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO
Márcio Ferraz de Oliveira
PARTE CONTRATDA

TESTEMUNHAS:

________________________________

____________________________________

ASSINATURA

ASSINATURA

CPF/MF

CPF/MF
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