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CONTRATO N° 312/2019 
REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 141/2019 

 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 074/2019 
 

O MUNICÍPIO DE ITORORÓ – Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 

público interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede situada à Rua Duque 

de Caxias, 165 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG n° 

01058365 32 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 031.517.432-34, residente e 

domiciliado à Rua Rui Barbosa, 792, Centro, Itororó-BA, doravante denominado 

CONTRATANTE, e o CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO MÉDIO SUDOESTE 

DA BAHIA – CDS do COTEMESB pessoa jurídica de direito público da 

espécie associação pública, com sede à Av. Presidente Kennedy, s/nº, Centro, 

Itapetinga-BA, inscrito no CNPJ sob o nº 19.299.110./0001-24, neste ato 

representado pelo seu Presidente, Sr. RONALDO MOITINHO DOS SANTOS, 

brasileiro, solteiro, agente político residente e domiciliado na cidade de Iguaí-

BA,  inscrito no CPF sob o nº 568.859.545-00, portador do RG nº414.580877-

SSP-BA, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente 

Contrato de Prestação de Serviços de Patrulha Mecanizada, que se regerá 

pelo Art. 24, Inciso XXVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

alterações, da Lei Federal nº. 11.107/2005, do Decreto nº. 6.017/2007 e do 

Estatuto do de Consórcio Público do CDS do COTEMESB, aplicando-se a 

este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas 

cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente Contrato tem por objeto a contratação dos serviços da Patrulha 

Mecanizada, sendo 150 (cento e cinquenta) horas/maquina de 01 (uma) pá 

carregadeira; 150 (cento e cinquenta horas) horas/máquina de 01 escavadeira 

hidráulica; 24 (vinte e quatro) diárias de 01 (uma) Caçamba, incluindo ainda: 

operador, motorista, gerenciamento da frota, ficando o transporte dos 

equipamentos por conta do Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇOES 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIADO 

Constituem obrigações do CONSORCIADO:  

I – assumir total responsabilidade em relação ao uso e destinação dos bens a 

partir do recebimento dos mesmos; 
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II - realizar os pagamentos devidos ao CONSÓRCIO CDS do COTEMESB  nas 

condições estabelecidas neste contrato, mediante documento comprobatório 

da realização dos serviços;  

III - receber os bens objeto deste contrato, mediante termo de recebimento, 

com a devida identificação dos responsáveis pela entrega e pelo recebimento 

dos mesmos; 

IV - fornecer hospedagem e alimentação para os operadores e motoristas; 

V - custear o combustível para toda frota, inclusive do carro de apoio, a partir 

do recebimento até o final da permanência da Patrulha Mecanizada no 

Munícipio; 

VI - custear os deslocamentos das máquinas dentro do Município; 

VII – custear os reparos de quaisquer danos ou avarias ocorridos nos bens 

durante o período de uso dos mesmos;  

VIII - prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação que 

suportará as obrigações assumidas; 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIO 

Constituem obrigações do CONSÓRCIO: 

I - conduzir os serviços de acordo com plano de serviço elaborado pelo 

CONSORCIADO;  

II - prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em 

todos os níveis de trabalho;  

III - manter, durante este contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo plano 

trabalho elaborado pelo CONSORCIADO; 

IV - iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;  

V – manter um preposto no local do serviço, para prover o que disser respeito à 

regular execução dos serviços;  

VI - cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;  

VII - arcar com todas as despesas de deslocamentos das máquinas até o 

momento de entrega na sede do município CONSORCIADO; 

VIII - arcar com as despesas de manutenção regular da frota, referente 

desgastes naturais decorrente do uso dos equipamentos; 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária, para o corrente exercício de 2019, assim 

classificados:  
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ÓRGÃO : 0100 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA 
ESTRUTURA  
ATIVIDADE/PROJETO: 2.050 – MANUTENÇÃODO DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE 
ATIVIDADE/PROJETO: 2.063 – MANUTENÇÃO DO FEP/ROYALTES 
FONTE RECURSO: 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 
FONTE RECURSO: 914200 – ROYALTES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 
  
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes 

correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser 

empenhadas no início de cada exercício. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO 

 

Dá-se a este contrato o valor total R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem 

reais), que o CONSORCIADO repassará ao CONSÓRCIO, com base na 

efetiva execução dos serviços por cada equipamento, cujo valor da 

hora/máquina e das diárias, está estabelecido na tabela do anexo 01 e 

mediante emissão de documento comprobatório da utilização dos 

mesmos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

O montante do valor a ser repassado pelo CONSORCIADO, será pago em 

uma única parcela no valor R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais), após a 

conclusão dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal pelo 

CONSORCIO CDS DO COTEMESB e deverá ser depositado na  Agência nº 

2348-5, conta corrente nº 15.587-X do  Banco do Brasil  S/A. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

O inadimplemento do pagamento do valor contratado neste instrumento, por 

parte do CONSORCIADO, extingue a obrigação do CONSORCIO em prover os 

serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA, podendo ser determinada de 

imediato a suspensão da execução, bem como a transferência dos 

equipamentos para outro município. 

 

 
A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e 

condições abordadas.  Pelo não cumprimento de qualquer uma das condições 
a parte prejudicada será ressarcida. O descumprimento, pala contratada, de 
quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no presente instrumento 
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ensejará a aplicação, pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 
e 87 da Lei 8.666/93, a saber: 

 
I - Advertência; 
II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de até 24 meses; 
III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do 

serviço, ou parte deste, calculada sobre o valor correspondente; 
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não 

prestação de serviços; 
V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das 

especificações estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor 
contratado; 

VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – O inadimplemento por parte do CONSORCIADO 

pode, ainda, ensejar a exclusão do Consórcio, por se tratar de hipótese de “não 

cumprimento por parte de ente da Federação consorciado de condição 

necessária para que o Consórcio receba recursos onerosos ou transferência 

voluntária”, conforme estabelece a Cláusula 49ª, inciso II, do Protocolo de 

Intenções. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO 

I - 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. 

 
II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do 

referido diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências 
contratuais: 

 
a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda; 

b) Execução da garantia contratual, se houver; 

 
III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos 

prejuízos causados à Administração. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO AO 
PROCESSO LICITATÓRIO. 
 

O CONTRATO ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores, e os casos omissos serão regulamentados pela 
legislação específica, especialmente as do Código Civil Brasileiro. 
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Este contrato está vinculado ao processo administrativo n° 141/2019, 

Dispensa de Licitação n° 074/2019 na forma prevista no art. 55, XI, c/c o art. 24 
da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA – DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

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

CLÁUSUAL DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

A partir da data de sua assinatura, o presente instrumento surtirá efeitos 

jurídicos e terá vigência com término em 31 de dezembro de 2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

As partes elegem de comum acordo o foro da comarca de Itororó-Bahia, para 

dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente acordo. 

 

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em duas 

vias de igual teor na presença de duas testemunhas. 

 

Prefeitura Municipal de Itororó - Bahia, 23 de outubro de 2019. 
 
 
 

___________________________ 
ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal de Itororó-BA 

CONTRATANTE 
 
 

_________________________________________________________ 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA – CDS do 
COTEMESB  

CONTRATADO 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________ 
CPF N.º 
 
_____________________________ 
CPF N.º 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

TIPO DE MÁQUINA VALOR R$ 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA –hora/máquina 55,00 

PA CARREGADEIRA – hora/máquina 45,00 

01 CAÇAMBA(DIARIAS) 87,50 

 

 


