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CONTRATO DE FORNECIMENTO  Nº0729/2016 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POÇÕES E A EMPRESA 

CONSTRUTORA RIO PARDO LTDA - ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Praça da Bandeira, nº 02, Centro, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 14.242.200/0001-

65, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Otto Wagner Magalhães, brasileiro, casado, 

portador  da cédula  de identidade nº 22.106-10, emitida pela SSP/RJ, inscrito  no CPF sob o n° 252.842.587-20, 

com endereço na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, na cidade de Poções, Bahia, doravante denominado 

CONTRATANTE e a empresa CONSTRUTORA RIO PARDO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, Inscrito no CNPJ nº 08.726.941/0001-19, com endereço comercial Rua Flores Dantas, nº 474, Nova 

Conquista, Candido Sales, Bahia, representado neste ato por pelo(a) o(a) Sr.(a) Marcos Saraiva de Morais, 

brasileiro(a), casado(a), Empresário, portador(a)  da cédula  de identidade nº 03.200.600-47, emitida pela 

SSP/BA, inscrito(a)  no CPF sob o n° 390.520.365-00, com endereço na Rua 07 de Setembro, nº 56 – Centro – 

Cândido Sales- Bahia, aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 

21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, Lei 10.520/02, e no Convite nº 002/2016 e Processo 

Administrativo nº 092/2016, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, Prestação de serviços topográficos, 

acompanhamento e greide a fim de munir o município de dados para elaboração de projetos para pavimentação 

e redes de esgoto sanitário para diversos bairros e povoados deste Município, de acordo com as especificações 

constantes deste Convite e seus Anexos,  conforme especificações constantes no Convite da Licitação na 

Modalidade Convite nº 002/2016 e seus anexos. 

 

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$ 52.500,00 

(cinquenta e dois mil e quinhentos reais), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e 

Recibo, após devidamente atestado da entrega dos materiais pela Secretaria Responsável. 

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31 de dezembro de 2016, 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 das dotações a seguir especificadas: 
 

 

Órgão : 0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS 

Unidade Orçamentária : 01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS 

Atividade/Projeto : 2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLI 

Fonte Recurso : 010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

33903900000 - OUTROS 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 no 

instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 

observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capitulo 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de cambio: Não se aplica 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Convite: Integram o presente Contrato independentemente de 

transcrição, o Convite do Convite nº 002/2016, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações: 

Obrigações da Contratante: 

 

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume; 

b) Fiscalizar a prestação dos serviços. 

 

Obrigações da Contratada: 

 

a) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada. 

b) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

acompanhamento pela Contratante; 

c) Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, 

especificações técnicas e comerciais dos materiais da Contratante, de que venha a tomar conhecimento 

ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a prestação de serviço 

objeto desta licitação; 

d) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 

Contratada, independentemente de solicitação; 

e) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por 

todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver causado; 

f) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que a prestação dos serviços objeto do contrato 

seja feito esmero e perfeição, fazendo-o sob sua inteira responsabilidade. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 

Processo Licitatório Convite nº 002/2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Poções, Bahia, para dirimir qualquer 

duvida. 

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de 

testemunhas abaixo arroladas. 

 

Poções, 18 de julho de 2016 

 

 ____________________________ ________________________________               
Otto Wagner De Magalhães                                                                Construtora Rio Pardo LTDA - ME 

                         Prefeito                                                                                    Empresa Contratada 

 
Testemunhas: 

 

________________________ 

CPF: 

 

________________________ 

CPF: 

 

 

 

 

 

P A R E C E R    J U R Í D I C O 

 De acordo 

 Em desacordo c/ a Lei nº 8.666/93 

Em, _____/_____/_____ 

 

____________________________ 

Procurador – O.A.B-BA N.º 


