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CONTRATO N° 132-2019 slnature 

O MUNICIPIO DE COCOS • BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 
14.222.012/0001-75, com sede na Rua Presidente Juscelino, N° 115, Centro, CEP 47680-000, Cocos - BA, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Marcelo de Souza Emerenciano, residente e domiciliado nesta 
cidade de Cocos-Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, o profissional RODRIGO 
DE OLIVEIRA BANDEIRA, inscrito no CPF sob o n° 050.047.665-92, portador do RG n° 6356206 SSPGO, 
Engenheiro Civil inscrito no CREA/GO sob o n° 15167/D, residente e domiciliado na Rua Washington Luis, SN, 
centro, CEP: 47.680-000, doravante denominado CONTRATADO, pactuam o presente contrato de prestação 
de serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1.0 objeto desse contrato é a contratação de profissional para prestação de serviços técnicos 
especializados em engenharia civil, conforme atribuições elencadas abaixo: 

1.1.1. Acompanhar as obras do Município, juntamente com os fiscais das mesmas, relatando o andamento, 
progresso e problemas de qualquer natureza bem como sugerindo soluções para tais; 

1.1.2. Realizar estudo e verificação dos projetos, especificações, memoriais descritivos e demais 
documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo Município, para a execução dos 
serviços; 

1.1.3. Elaborar mensalmente um relatório de acompanhamento de obras; 

1.1.4. Propor medidas que busquem o aprimoramento de soluções quando forem constatadas,  "in  loco", 
aplicações de métodos inadequados ou insuficientes, pela construtora; 

1.1.5. Atentar o cumprimento geral das condições contratuais pela empreiteira e alertar ao Município sobre 
quaisquer desvios e suas conseqüências; 

1.1.6. Executar outras atividades que lhe forem atribuidas em sua área de sua competência, como, por 
exemplo, o apoio a equipe de medição das obras. 

1.1.7. Ter e manter atualizado um banco de dados contendo os documentos relevantes ao bom 
acompanhamento das obras, a exemplo dos projetos de engenharia, cronogramas, fotos, Anotações 
de Responsabilidade Técnica (ART's) orçamentos, licenças e outros documentos, bem como todas as 
revisões e alterações destes; 
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1.1.8. Organizar, ao final, a documentação geral da obra, com o arquivo de tudo que se refere á mesma, 
inclusive em meio digital; 

1.1.9. Apoiar o planejamento das ações a serem executadas nos Programas; 

1.1.10. Propor eventuais contratações de estudos, projetos, serviços e obras dos Programas; 

1.1.11. Proceder à análise e aprovação desses mesmos estudos, em apoio á coordenação geral e técnica do 
Programa; 

1.1.12. Apoiar a preparação de documentos de licitação correspondentes ás contratações de projetos, 
serviços, obras de arquitetura, urbanismo e engenharia e de aquisição de bens; 

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. 0 regime de execução deste contrato ora celebrado será o de execução indireta sendo empreitada por 
prego global e está submetido às regras da Lei 8.666/93 onde os serviços contratados serão executados pela 
CONTRATADA, ficando desde já a CONTRATANTE, obrigada a fornecer todos os elementos necessários ao 
seu fiel cumprimento. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO PREÇO 

3.1. Pela execução dos serviços, no âmbito deste contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a 
quantia global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a serem pagos em 03 (três) parcelas no valor de 
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

§ Os valores serão reajustados após um período de 12 meses sendo IGPM da Fundação Getúlio Vargas o 
índice utilizado para a atualização contratual mediante celebração de termo aditivo. 

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. 0 CONTRATADO emitirá Nota Fiscal, tomando-se por base os preços ora pactuados, e nota fiscal de 
prestação de serviços cujas originais serão remetidas à CONTRATANTE. 

4.2. 0 pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor do CONTRATADO, após a apresentação da 
Nota Fiscal e planilha de medição, após a efetiva prestação dos serviços e aprovação da Prefeitura Municipal 
de Cocos-BA. 

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE INICIO DE ExEcupÃo E CONCLUSÃO 

5.1. 0 prazo para inicio da prestação dos serviços será a partir da assinatura do contrato e ordem de serviços 
emitida pela Prefeitura Municipal de Cocos e o término estipulado para o dia 17 de agosto de 2019. 

CLAUSULA SEXTA — DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
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6.1. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte Elemento Orçamentário: 

02.06.000 — GERENC. DAS AÇÕES DA  SEC.  DE INFRAESTRUTURA 
15.122.035.2037 — Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo 
3.3.9.36.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 
00 — Fonte. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E 
PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

7.1. A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo não 
cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. 0 descumprimento, pala 
contratada, de quaisquer cláusulas e/ou condições estabelecidas no presente instrumento ensejará a 
aplicação, pela contratante, das sanções constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber: 

7.1.1. Advertência; 

7.1.2. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo período de até 24 
meses; 

7.1.3. Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço/material, ou parte deste, 
calculada sobre o valor correspondente; 

7.1.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços ou entrega do 
material; 

7.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços/materiais fora das especificações 
estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado; 

7.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE 

8.1. Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e ll e alíneas deste 
artigo 65, da Lei 8.666/93. 

8.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contratado, a Administração 
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.  Art.  65, § 6°, da Lei 8.666/93, 

8.3. Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as normas 
desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.  Art.  66, da Lei 
8.666/93. 
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8.4. Obrigar a Contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços. 

8.5. Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado,  Art.  7° da Lei 8.666/93. 

8.6. Responsabilizar a Contratada pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do Contrato.  (Art.  71 "caput" da Lei 8.666/93). 

8.7. A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou 
restringir a regularização. 

8.8. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas em Lei ou regulamento.  Art.  77 da Lei 8.666/93. 

8.9. 0 descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato implicará nas conseqüências 
previstas no  Art.  78 e incisos da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA NONA- DOS DIREITOS DA CONTRATADA 

9.1. Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do  art.  78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa do 
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

a) devolução de garantia se for o caso; 
b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; 
c) pagamento do custo da desmobilização. 

9.2. Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 10 do  art.  65 da Lei 8,666/93. 

9.3. Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que seja 
normalizada a situação.  Art.  79, inc. XV, da Lei 8.666/93. 

9.4. Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.  Art.  79, § 50, da Lei 8.666/93. 

9.5. Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a data em que ela 
for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.  Art.  59 § único, da Lei 8.666/93. 
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CLAUSULA DECIMA — DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

10.1. Ocorrendo as situações previstas nos  arts.  77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente Contrato poderá ser 
rescindido, na forma prescrita nos  arts.  77 e 80 da mesma Lei. 

10.2. A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no  art.  77 do referido diploma legal, ensejará sua 
rescisão, com as seguintes conseqüências contratuais: 

a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda; 
b) Execução da garantia contratual, se houver; 

10.3. Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

11.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do Edital, por intermédio do fiscal de contrato 
designado; 

b) rejeitar os serviços em desacordo com as exigências contratuais; 

c) proporcionar os meios para a boa execução do objeto deste Contrato; 

d) efetuar os pagamentos ao contratado; 

e) aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais. 

11.2. São obrigações do CONTRATADO: 

a) Executar os serviços imediatamente após a emissão da ordem de serviços; 

b) Prestar os serviços licitados semanalmente, na carga horária  minima  de 40 horas semanais, de 
acordo com as necessidades do Município de Cocos-BA; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto ao fornecimento 
dos serviços contratados; 

d) Zelar pela boa execução do Contrato, de modo que o fornecimento seja realizado com esmero e 
perfeição; 

e) Prestar assistência e informações sobre a utilização dos serviços ora licitados. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA viNcuLAçÃo 
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12.1. Este contrato está vinculado à Dispensa de Licitação n° 022-2019, vinculado ao Processo Administrativo 
n°075-2019, na forma prevista no  art.  24, II da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

13.1. Durante o período que vigora o presente contrato a CONTRATADO, manterá as condições de habitação 
e qualificação exigidas através dos artigos 28 e 29 da Lei 8.663/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO FORO 

14.1. As partes elegem o foro da Comarca da CONTRATANTE, como único, para dirimir quaisquer dúvidas do 
presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por mais especial que seja. 

E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença das testemunhas 
abaixo assinadas em duas vias de igual forma e teor. 

Cocos - Bahia, 17 de maio de 2019. 

MUNICÍPIO D 
CNPJ: 14.222 12/0001-75 

C  NT  TANTE 

S
RO

2t, - 
DIRGO DE OLIVEIRA BANDEIRA 

CPF: 050.047.665-92  
CONTRATADO 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 132-2019 

ESPÉCIE/No:  Dispensa de Licitação n°022-2019 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  24, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
vigentes - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 075-2019 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADO: Rodrigo de Oliveira Bandeira — CPF: 050.047.665-92 - OBJETO: contratação de 
pessoa fisica para prestação de serviços Técnicos Especializados na  Area  de Engenharia Civil, para atender as necessidades 
do Município de Cocos-BA - VALOR GLOBAL: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - VIGÊNCIA: 17 de maio de 
2019 a 17 de agosto de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.06.000 — GERENC. DAS AÇÕES DA  SEC.  DE 
INFRAESTRUTURA - 15.122.035.2037 — Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo - 3.3.9.36.00.00 — Outros 
Serviços de Terceiros — Pessoa Física - 00 — Fonte - LOCAL E DATA: Cocos-BA, 17 de maio de 2019 — Marcelo de Souza 
Emerenciano — Prefeito Municipal. 
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Cocos - BA, 16 de maio de 2019.  

Marcel) de SOUr4 Emerenciam 
SPrefeito 

0 Prefeito Municipal de Cocos-BA, Marcelo de Souza Emerenciano, no uso de suas 
atribuições legais e, conforme previsto no  art.  43, VI da Lei Federal n° 8.666/93, resolve 
adjudicar o objeto da contratação em favor da RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA, 
inscrito no CPF sob o ri° 050.047.665-92, portador do RG n° 6356206 SSPGO, 
Engenheiro Civil inscrito no CREA/GO sob o n° 15167/D, residente e domiciliado na 
Rua Washington Luis, SN, centro, CEP: 47.680-000, pelo valor global de R$ 13.500,00 
(treze mil e quinhentos reais), pelo período de 03 (três) meses. 

U) (11 
0 ,o) 
t) 

,  
LL.  

• LU  
Cil Ur

o 

 ; 
0  U) 

8 
o o 
1) 

,8  

ta 
(C) a> 

45 S• .  
(...) 

cs') 

c, 
.• c 

E 

• . 
• c.0 
(.) 
2 5 

< 

8 

< ct (1) 

16)  o 
a. 

o. • g. 

E '6 
0 

O• )  
-0 <„ 

"  

co  •6.1  

O 2  

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 	 0 'c 
o <1.> 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 	 > 
a) 50  

LUG.  





11 

  

DIARIO OFICIAL DO MUNI [MIO C6COS • BAHIA 

 

  

SEXTA,FEIRA, 31 DE MAIO DE 2019 • ANO XI IN fA 2150  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046-2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 015-2019 

HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO o Processo Administrativo n° 046-2019, Pregão 
Presencial n° 015-2019 para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e determino a 
contratação referente o ITEM 01, pelo valor total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e 
duzentos reais), o ITEM 02 pelo valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em favor 
da Empresa ALEXANDRO ALVES COSTA INFORMÁTICA - ME, estabelecida na 
Av. Francisco Moreira Alves, n° 45 - centro, Jaborandi - BA. 

Cocos - BA, 06 de maio de 2019. 

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075-2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022-2019 

HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO o Processo Administrativo n° 075-2019, Dispensa de Licitação n° 022-2019, 
para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e determino a contratação da empresa 
RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA, inscrito no CPF sob o n° 050.047.665-92, portador 
do RG n° 6356206 SSPGO, Engenheiro Civil inscrito no CREA/GO sob o n° 15167/D, 
residente e domiciliado na Rua Washington Luis, SN, centro, CEP: 47.680-000, pelo valor 
global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Cocos -BA, 17 de maio de 2019. 

lefarcek• ea Souza Emerenciano 
alrefiito Municipa( 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 132-2019 

ESPÉCIE/N°: Dispensa de Licitação n°022-2019 - FUNDAMENTO LEGAL:  art.  24, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
vigentes - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 075-2019 - CONTRATANTE: Município de Cocos-BA - CNPJ: 
14.222.012/0001-75 - CONTRATADO: Rodrigo de Oliveira Bandeira — CPF: 050.047.665-92 - OBJETO: contratação de 
pessoa fisica para prestação de serviços Técnicos Especializados na  Area  de Engenharia Civil, para atender as necessidades 
do Município de Cocos-BA - VALOR GLOBAL: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - VIGÊNCIA: 17 de maio de 
2019 a 17 de agosto de 2019 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.06.000 — GERENC. DAS AÇÕES DA  SEC.  DE 
INFRAESTRUTURA - 15.122.035.2037 — Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo - 3.3.9.36.00.00 — Outros 
Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica - 00 — Fonte - LOCAL E DATA: Cocos-BA, 17 de maio de 2019 — Marcelo de Souza 
Emerenciano — Prefeito Municipal. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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