
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sâmpaio, nr 08, le andar, Cêntro, Souto Soares - 8ahia, CEP 46.99G000

cNPJ 13.922.554/@01-98 - Têlefax: (07511339'2L5O l2L2a

GONTRATO N' 038/2O23PS.I'MSS
DIsPENSA DE LICITAçÃO No 035/2023PMSSDI

CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS QUE
ENTRE SI GELEBRÂM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUTO SOARES E O CONSÓRC|o INTERMUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO DO GIRCUITO DO
DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA _ CIDCD, NA
FORMAABAIXO:

O MUNrcÍptO DE SOUTO SOARES, Estado da Bahia, pessoa juídica de dkeito público

intemo, inscrito no CNPJ sob o n"13.922.554/0001-98, com sede à Avenida José sampaio, no

08, Centro, Souto Soares - Bahia, representado pelo Sr. Prefeito, o Sr. ANDRE LUIZ

SAMPAIO CARDOSO, portador do RG n" 746013930/SSP-BA SSP/BA' e CPF n"
g1.639.7í9-504, residente e domiciliado na Rua Glória sampaio, No 47, Centro, souto soares
- Bahia, doravante denominado GoNTRANTANTE/CONSORGIADO e o CONSoRCIO

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVTMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA
GHAPADA DIiAIúANTINA - CIDCD, inscrito no CNPJ/MF sob o n" 18.810.874/0001-70,

com sêde Praça Aureliano Gondim, S/No - Centro, AndaraÍ/BA. CEP 46.830-000, e-mail:

chaoadaforteí @outlook.com, CNPJ n. 18.8 í 0.874/0001-70, neste ato rePresentado pelo sêu

Pr€=ldênte lesalmente constituÍdo, Sr. Wilson Paes Cardoso, casado, emprêsário, portador

do CPF sob À' 054.695.385-91 , residente à Rodovia BA 142, Km 50, no 40, Andaraí, Bahia,

cEP: 46.830-000, doravante danominado GoNTRATADO/ CONSoRCIO CHAPAITA

FORTE, firmam o presente contrato de prestaçáo de serviços, conforme Art. 60, p-aragrafo

único da Lei 8.666/93, mediantê as condlções da Dlspensa de Licitação no o3512023,

tundamentada no Art.24, )OO/l da Lei 8.666/93, no art.20, § 10, lll, da Lei no í 1.'.107l2005 e

nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO CONTRATUAL
O presente contrato tem por objeto a contrataçáo de serviços de locação de 0í trator esteira,

faã manutenção de eótradaá vlcinais e demais necessidades do município, conforme

interesse da secretaria municipal de transporte deste municÍpio'

CúUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAçOES
As oartes deverão observar todas as di.posições da Resolução 00412022, de í0 deagosto

aá5íZi, a" cONSóRcto INTERMUNICIPAL DE DESENVoLVIMENTO Do clRculTo Do

DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA - CIDCD.

PARÁGRAFO pRtMEtRO - DAS OBRTGAçÕES DO CONTRATANTE/CONSORCIADO

Constituem obrigações do CONTRATANTE/CONSORCIADo

l.assumirtotalresponsabilidadeemrelaçãoadestinaçãodosbensapaÉirdo
recebimento dos mqsmos;
ll. estar adimplente com as mensalidades conespondBntes a parcêla fxa do rateio, para

que possa fazer uso das máquinas descritras na Cllusula Primeira;

lif, ' realizar os pagamenios devidos ao gONSÓRC|O, nas condições estabelêcidas
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Av. José Sampalo, ne OE, 1l ãndâr, CentÍo, Souto Soares - Bahia, CEP 46.99G0O0

CNPJ 13.922.554/0001-98 - ÍeleÍax: (07513119-2150 I 2tZ8

neste contrato;
M, recêber os bens, objeto deste contrato, mediante termo de recebim€nto, com a

devida identificação dos responsáveis pela entrega e pelo recebimento dos mesmos;
V. prever os respectivos recur§os oçamentários, inÍormando a Dotação que suportaÉ
as obrigações assumidas;
Vl. arcar com as despesas relativas a estadia e alimentação do operador/motorista;
Vil. arcar com as despesas relativas a combustÍvel;
Vlll. respeitar a carga hoÉria dos profissionais do Consórcio gue irão desenvolver as

atividadês inerentes a êste conúato, que são de 08h (oito horas) dÉrias, com intervalo

Intrajomada de no mínimo 01h (uma) hora;
x. zelar e cuidar da guarda da máquina ênquanto êstiver sob sua responsabllldade;

K arcar com os custos de evsntuais consertos €nquanto a máquina estiver em sua

responsabilidade.

PMÁCN./MO SEGUNDO - DAS OBRIGAçÔES DO CONSÓRCIO
Constituem obrigações do CONSÓRCIO, arcar com as despesas com o deslocamento

e manutenção regular da frota.

CLÁUSUAL TERCEIRA - DAV|GÊNCtA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato seÉ de 60 (sessenta dias), contados a .partir da

assinatura do mesmo, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário OÍicial

de ambas as partes.

pAnÂe n mO PRIMEIRO - As datas, determinadas do caput d",sta cláusula, poderáo variar

para um dia a mais, quando o municÍpio contratante se utilizar do prazo de 24 horas para

pagamento do valor rêlativo a 50% do valor global do contreto.

pARÁGRAFO SEGUNDO - Deixando o município CONSORC6DO de integrar o Consórcio

Chapada Forte, o presente contrato será rescindido automaticamênte'

pAnÁCnçO TERCEIRO. O prazo de exêcução desto conhato ssÉ de 30 (trinta) dias Úteis,

contados da chegada da máquina ao Município contratante'

pARÁGRAFO QUARTO . o contrato poderá ser prorogado por igual período, no máximo,

mediante justificativa furmal que comprove a situaçáo dê emergência, desastre natural ou se

não houvár demanda em outro municÍpio consorciado, devendo ser apresentada a devida

comprovaçáo.

CúUSULA OUARTA . DO VALOR DO CONTRATO
Oá-se a estê contrato o valor global de R$ 7.875,00 (Sete mil, oltocentos e seÚenÍa e clnco

;;Éj, qG conesponde aoq-uantÍtatlvo de 15 diárias/máquina, dividldo em duas parcelas

sendo:

- R$ 3.gg7,50 (Três mit, novecentos e ünta e sete roals e cinguenta centavos) no ato de

retirada dos equipamentos;
--ií i.SSl,SO'(Três mll, novecentos e tlnta e seÍe reais e clnquente centavos) no ato de

devolução dos equiPamentos;
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PAR/ÁGR/AFO PRIMEIRO, Os valores inerentes a cada equipamenb êncontram€ê
respaldado na Tabela em Anexo, que figura como parte integrante do presente Conhato.

pmJÁCRqFO SEGUNDo. o valor global conespondente a esta cláusula podeÉ sofer
alteraÇões no caso das horas/km/dia ultrapassar o valor contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRo. Em caso dê alteração do valor global, conforme parágrafo

segundo, a diferença será paga na segunda parcela, no ato da devolução do equipamento.

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
o montante do valor a ser repassado pelo CoNSoRCIADO deveÉ ser dePosÍtado na conta

conentê 21,962-2 do Banco do Brasil s,A., agência 1í00-2, sendo 50% pago na assinatura
deste contrato ê 50% no seu término.

plUúCn ru:O ÚNICO - Na oconência dê inadimplemento do valor a ser pago para reürada

das maquinas/equípamentos, conforme previsto na cláusula auqrp _elsejará a rescisão
automática destá contrato, autorizando o CONTRATADO/CONSORCIO a liberaÉo da

máquina/equipamento para outro Ente Consorciado, com observância da lista de espera.

GúUSU LA SEXTA - VINCULAçÃO DOTAçÃO ORçAMENTARIA
para o custeio de execução dos serviços objeto destê Contrato serão utilizados r€curso.s

provenientes, dos elementos de despesa e dotagões orgamentárlas seguintes:

UNIDADE ORçAMENTÁRh: 02.09.0í - Sêcrêtarle Municipal de Transporte'
PROJETO/ATIVIDADE: 2154 - Man, e Deasnvolvlmsnto das Açóes da sec. Munlclpal de

TranspoÉes,
ELEMÊNTO DE DESpESA: 3390.39 - Outros Sêrvlços de Tercelros - Pêssoa JuÍídlce,
FONTE: í500

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INAI'IMPLÊNCI,A
Na oconência de inadimplemento do pagamento do valor contratado neste lnstrumento s€rá

aplicado o previsto na Cláusula 49", inciso ll, do Protocolo de Intenções'

cúusuLA oÍTAvA- DA FlscAllzAÇÃo Do coNTRATo

A prestação de serviços deste contrato seÉ Íiscalizada pelo servldor Rodrigo Vieka Andrade'

inscrito no CPF de n.o OSS.3O3.S45-97, poÉador da Matricula de n.o 57'1, para exercer as

atribuições de Gestor de Contratos Admin'rstrativos do Poder Executivo Municipal, conforms

ó""r"Ío Municipal de n.o 172, de 26 de agosto do 202í, publicado Em 26 de Agosto de 2021

no Diário Oficial do MunicíPio'

CLAUSULA OITAVA. DA RESCISÃO E ALTERAçÃO
Éste contrato podeÉ ser rêscindido nos termos dos artigos 77 a 79 previstos na Lei 8.666/93'

em espêcial:
ã) pãiãiã ,nirrt"rat da administração nos casos dos incisos I a Xll e X/ll do artigo 78 da Lei

8666/93;

b) amigavelmente, por acordo ent.ê as partes, reduldo a termo no processo ds licitação,

Aãsde que haja conveniência para a administração;

c) judicialmente nos têrmos da legislação;
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PAR/ÃGR/AFO ÚNICO, O presente Contrato poderá ser aherado na oconência de quaisquer

das hipóteses previstas em Lei, através do Termo AditÍvo ou por D€creto.

GLÁUSULA NONA - DO FORO

As partes elegem de mmum acordo o foro da comarcâ de Andaraí, Bahia, para dirimir
quaisquer dúvidas emergentês do presênte acordo, renunciando qualquer outro foro por mais
privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas, assinam o presênto instrumênto em duas vías de igual teor

e forma na prêsênça de duas testemunhas.

Souto Soares - Bahia, 09 de Março de 2023.

AND LUIZ P CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE/CO NSORCIADO

coNs RCIO INTERMUNIC PAL DE DESENV DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA
CHAPADA DIAMANTINA

CNPJ: 1 8.810.87410001-70
Rep. Sr. Wilson Paes Cardoso

Presidente do CIDCD
CONSÓRCIO/CONTRATADO

Testemunhas:

l)
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ESTADO DA 8AHIA

PREIEIIURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

av. Joôé S.mp.lo, nr 08, lt .nd.r, Cêôlro, Soúto so.íe. - 8.hL, CEP /46.9!rc(trO

cÍ{PJ t3.922.554/m1-98 - Têlêí.x (0751 33392150 / z1j8

Proc.$o dê DispeÍlt. d. Llcit ção n'035,1023PÍúSSDI
contr.t{rle; Prefoitura Municipal dE Souto Soares - Estado d8 Bahia.
Objêto: Conb-ataçáo do seÍviços de locaÉo dê 01 trator esteira, incluindo motorista €/ou op€rado.,
pala manutsnÉo da osiradas vbinais e demais necqrsidâdês do municlpio, coníorme intErB$€ da
secÍêtariâ munbipâl de banspoíte doste municÍpio,
CONtrAtrdO: CONSôRC|o INTER UNICIPAL DE DESEIVOLVI EI{TO DO CIRCUÍTO T'O
Dl,À AtlTE DA CHÂPÂDA DIA AI{TINA - CIDCD. inscito no CNPJn F sob o n'.
18.810.874/0001-70, com sede Praça Au.eliano Gondim, S,/No - C6nbo, 

^ndaraÍ/BÀ 
CEP 46.8:,0-000.

valor Honologâdo: Rl 7.875,00 (S.tr mil, olloc.nto! o t.t nt o cinco r!ri!)
Embalamonto Lôgal: AÍt.24, )oo/l da Lêi 8-666/93, no art. ?, § 1o, lll, da Lei no í1.1072005 6 §uas
posteriores alteráçó€s.
HomologrÉorRâttfl crÉo: 09/03/2023.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA U]{ICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ,[F: í 3.92i1.55{lr00í {8

Contrato N' 038J2023PS+Í{SS . Proc€sso de Dispensa dô Licitaçáo no 035/2023PMSSD|
Conbrtanta: PreÍêiturâ Municipal ds Souto Soâ.ês- Bahia.
Objeto: Cont'ataÉo d€ serviços d6 locaÉo de 01 ü"ator estairá, inclulndo ÍnotoÍista e/oü operador,
para manutenÉo ds estradas úcinais E demais necesskladês do munlclpio, conrorme inlBresse da
sscÍ€taria municipal dê transpoÍte dests município,
CONtrâtâdO: CONSÓRCK' INTER}IUNICIPAL DE DESENVOLVIIIENTO DO CIRCUÍTO DO
DI,AflA]{TE DA CHÂPADA DIA ANTINA - CIDCD, inscÍito no CNPJ,/MF sob o n'.
18.810.87iUm01-70, com sêde Praça Âureliano Gondim, S,/No - C6nto, AndaraUBÀ CEP 46.830-000.
valor global: RS 7.875,00 ($tê mll, oltoc.ntor s teLítt c clnco rralt)
Embã!.m.nto L.gol: AÍt.24, )O$4 da Lei 8.666,/93, no aí. 2:, § í', lll, da Loi n" 11.'107/2005 e suas
postêriores altsrações,

UN,DADE ORçAHE IÍÁNA: 0209.01 - S*'t,Í,,tb Lunlctp,,l de Ttawprt*
PROEIw ATMDADE: 21Y- $an. q DesooroMrnenao d.5 Àçtus d. S... l,unlclFt * Trzntgort§.
ELE,,ENIO IE DESPESA; 3390.39 - Oufos Seryrço§ .h Í.tçairo3 - Pcrso. Jtlffilc.'
FONÍE: lgn
Pràzo d. vfgência: 0910312023 à OglOsnO23.

E3tê do.rrÍnonb br âssinedo digílalmenl6 por SERASA Elp€rien
6D57CA9DA54BO6C1 CO54D3898605E4:B

DióÍio Oficiol do OITE

Prefeitura de Souto Soares
Contrato

ExrRATo oE otsPENsA DE ucrÍÂçÃo

Rua Eulacio Meira Viana I 0 | Centm I Souto SoaÍes-ga


