
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-(x)0

CNPJ 13.922.554/0001-98 - TeleÍax: (075) 3339-2150 / 2128

GoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERWçOS No 12A2022PS-PIúSS.

RêÍ..' OTSPEMÁ DE LICITAçÃO No 082/2022PMSSD|

I - CONIRÁIÁNIES: O MUNICÍPIO DE SOUTO SOÁRES, ATTAVéS dA PREFE'TURA MUNICIPAL DE
SOUIO SOÁRES, Pessoa Jurídica de Direito Público lntemo, com sede na Av. José Sampaio, n" 08, Prédio,
Centro, inscrito no CNPJ/MF soô o n.o 13.922.554/0001-98, doravantê danominado CONTRATANTE e a
empresa IuANETE BRITO DA STLVA (PANGE A CONSULTORIA AMBIENTAL), inscita no CNPJ sob no

22.224.700/1OO1-OO, com sede na Rua Joel Modesto, no 560, Baino Caixa D'água, Mono do Chapéu, Bahia,
CEP: /t4.850-000.

ll - REPRESENTÁ/VIES: Representa o ?1NTRATANTE o Prefeito Municipal, sr. ANDRÉ Latlz sAlüPAlo
CÁRDOSO, b,€,sileiro, casado, inscrito no CPF - Cadastro dê Pessoas F/sicas soó o no 916.397.19&04 e

poÍtador do RG. n" 746013930/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Glóia Sampaio, No 47, Centro, nesta
'cidade, 

e o representante legal da O)NTRATADA o Sr. Ií/,LLIAM It IRANDA DA SILVA, bnsileiro, maior,

capaz, engenheiro, inscrito no CONFEN CREA no 050998996-9, podador do CPFIMF 001.664.86í07 a R.G.

08264267-27 SSP/BA, residente e domicitiado na Rua Caetano Dutra, no 30, Çentro, na cidade de Morro do

Chapéu/ Bahia.

l - DA AUTORIZAçÀO DA DISPENSÁ: O prasenÍe Contrato é celebndo em deconência do Processo de

Dlspensa de Licitaçâo n O82J2O22PMSSD\, através do Píocesso Administrativo n' 12?f2022 da Secrêt€ria

Minicipal de Deseivotvimento e Meio Ambiente, que Íaz parte integrante e complementar deste Contnto, como

se nêle esúivesse contido.

tV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente ContÊto é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei

8.666/93, e demais normas legais peftinentes.

CLÁUSUIA PRI'IEIRA . DO OBJETO

Lt Constitui objeto deste contrato a contrataçáo de pessoa jurldica pan prestação de seviços de Avaliação

técníca de documentos, laudos e projeÍos para p/ocesso s de licenciamento, vistorias técnicas, emissão de

pareceres técnicos, comunicações dé despachos, com a interpretação sobre a aplicação de toda 
.a .l€islação'ambiental 

existente em nível Federal, Estadual e Municipal., de interesse da Secretada Municipal de

Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste Municlpio de SouÍo Soares8Á, nos Íêrmos das ôspecificaçõês do

Processo Administrativo n 1222022, Dispensa de Licitação no 08A2022PMSSD| e Propostd de preço.

CLÁUSUTA SEG'TNDA - DA OBRIGAçÁO DAS PARTES

2.1 Atém das obrigações resultantes da obseNância da Lei 8.666P3, sáo obrigações da OONTRATADA:

I prestar os se/ylços objeto deste conlralo, obseruado as normas e exigências consÍanres do P/Dcosso

Administrativo no 12A2022, Dispensa de Licítaçáo n'08?J2022 a ele vinculado;
ll Comunicar imediatamente e por escrito a Administnçáo Municipal, através da Fiscalização, quanuêr

anomalidadê veriticada, inclusive de otdem tuncional, para que sejam adotadas as providéncias de

reg u I aiz ação nece ssárias ;
llt-Atendeí com prontidáo as reclamações por patte do recebedor dos seruiços, obieto do Presente contrato.

lV Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispênsa de licitação:

2.2 - Atém das obigaçôes resultantes da obsêrvância da Lei 8.66Ü93, são obigações da O9NTRATANTE

wLuAM MIRANDA DA ffifff.H;^"#"*

INSTRUMENÍO CONÍRAÍUAL QUE
CELÉBRAM ENIRE S' O MUNICÍPIO DE SOUÍO
SOÁRES E A E/,TPRESA IVANETE BRITO DA
SILVA (PANGEIA CONSULTORIA AMBIENTAL).
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I Cumpir todos os compromissos financelros assurnrdos com a CONTRATADA;
Il Notificar, formal e tempestivamenle, a CONTRATADA soôre as inegulaidades obserr'adas no
cumpimento deste Contmto.
lll Notiticar a CONTRATADA pot esctito e com antecedência, sobre muftas, penalidades e guarsquer
déôitos de sua rosponsabílidade;
lV Aplicar as sanções administrativas contratuais pedinantes, em caso do inadimplemento.

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUçÁO DOS SERY'çOS

3.1 A contratada executará os seruiqos definidos pela contratante, compreendendo em seruiços de consultoia
ambiental, nos Íêrmos consÍarÍes no Processo Administrativo no122n022, que originou no Processo de
Dispensa de Licitação no 082J2022, vinculado a este contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIçõES DE PAA,,TENTO

1.1. O valor globa, dos sê/yigos ora contratados é da R$ 17300,00 ídezesseÍê mil e ttczentos reals), valor
êste fixo e ineajustável, a serem pagos mediante realizaçeo dos serviços, aÍesÍados por medições, relativo aos
servrÇos constantgs da proposta.

1.2. No vator pactuado esÍáo ,hclusos úodos os tibutos e, ou encargos sociais, resultantes da oPerdção

adjudicatóia concluida, inclusve despesas com Í/aÍês e ouÍlos.

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias, a contar da efetiva entrega dos serviÇos mediante

apresenlaçáo da respectÍva Nota Fiscal e medições.

1.1 - A Nota Fiscamatura, deverá sü emitida pela licitantê vêncedon/contratada, obigatoriamenlê com o
mesmo númoro de inscição no CNPJ apresentado nos documentos e das propostas de prcços, bam como da

Nota de Empênho;

4.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para coÍêção, o prazo para pagamento passará a tluir após

a sua reapresentação.

1.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de qua se encontra em dia com suas

oOriga;õeí para com o sisÍema de seguridade social, mediante apresentação das Ceftidões .Negativas de

Déiiti para com as Fazendas Federal, Éstadual e Municipal, para com o FGTS e Cêttidão Nêgativa dê Débitos

Trabalhistas.

5 . DO PREçO E DO REAJUSTE:

5.1 - Os preços deyerão ser expresso s om reais e de conformidade com o edital, tixo e ineaiustável.

5.2 - Fica ressalvada a possibitidade de afteração dos praços, caso ocoÍa o desequilíbio econômico financeito

do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.6ô6193.

CLÁUSULA SE)IA - DO PRAZO

wLLr AM M r RAN DA â;'Lr,ff ffJ:Xll'.J.^'', -
DA slLva@r 66a36507

sILVA:OOl664gó507 
D:'rôs 2022 0ó 07 0e56í3

ITEM sERv,ço QUANÍ
ESÍIMADA

UND VL. UNT
íRS)

VL. TOTAL
íRt)

01

Avaliação técnica de documentos, laudos e
projetos para pÍocessos de licenciamento,
vistorias técnicas, emissão de parecêres técnicos,
comunicaçÕes de despachos, com a interpretagão
sobrê a aplicaÇão de toda a legislação ambiental
existente em nível Federal, Estadual e

20
processos R$ 865,00 R$ 17.300,00

R$ í7.300,00

UND

Municipal.
TOTAL



7.r. As dêspêsas deconentes da execução do objeto do presente contrato conerão a cargo da seguinte
dotação orçamêntária:

UNTDADE ORçAMENTÁRIA: 02.10.01 - Secrcta'í,a Munlcipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente
qROJETO/ AiIV\DADE: 21s5 - Desenvolvimento e Manut. Das Ações da Sec. Mun. Desenv. e Meio Ambiente

ELEMENTO DE DESPESÁ: 3390.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurldica
FONTE: 00 - Recursos Ordinários

S - CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:

8., - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, Íica estipulado o percentual de 0,5oÁ (meio Por cenao) sobre o

valor inadimptido, a título de multa dê mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do obieto dêstê
pregão, até o limite de 10?6 (dez poÍ cento) do valor empenhado'

A.2. Em caso de inexecução total ou parciat do pactuado, em razão do descumpimento de qualquer das

condições avençadas, a õontntada ficara sujeita âs segulntes penalidades nos lermos do aft. 87 da Lei n.

8.666/93:

I - advertência;
ll - multa de 10To (dez por cento) do valor do contrato,
lll - suspensão temporária de pafticipar de ticitação e impedimento de contntar com a Administração por
prazo não superior a 2 (dols) anos e,'lV 

- dectaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração PÚblica.

g.O. euem convocada dentro do pnzo de vatidade cta sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar

ou aptresentar documentação falsa exigida para o ceúame, enseiar o retardamento da execuçáo de seu obieto,

não mantíver a proposta, ialhar ou fraudar na execução do contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer

fnude fiscal, liôara impediaa de licitar e contratar com a tJnião, Estados, Distrito Federal ou MunicÍpios pelo

prazo de até 5 (cinco) anoS sem preiuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominaÇões legais.

8.1. As penalidades somente podetáo ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente aplicândo-se o

iAncipià aa proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados,

A"tO{ qu" tormuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úúeis da data em que for oficiada a

pretensão da Administnção no sentido da aplicação da pena.

8.5 - As multas de que trata este capitulo, deverão ser recolhidas Pelas adiudicatáias e? contl conente em

agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da

notificação, ou quando fot o caso, cobrada iudicialmente.

8.6 - As multas de que trata este capítulo, seÍão descontadas do pagamento eventualmente devido pela

Àdministração ou na impossibilidade de ser teib o desconto, recolhida pela adiudicatlri93n .co1ta conente em

ajeicia Oàncaria devídamente qedenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da

nôtificação, ou quando for o caso, cobrado iudicialmente.

CLÁUSULA NONA . DA RESCISÃO CONTRATUAL

g.1 - A rescisáo contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçáo' nos casos

enumerados nos incisos l, xtl e Xvtl do ai. 78 da Lei Federal n" 8'666/93;

àLÁUSULA DÉCIMA. DA PUBLICAçÁO

wr LLr AM M r RAN DA fr 
.J11.; 

í",f Xt',^'Ji"''"'
DA 5lLvÀ!o166'436s07

Drd«: )022 06.0/ 09-J634
sILVA:OO1 66486507 .nroo

ESTADO DA BAHIA
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6.1 . O prazo do contrato sera até 06/06/2023, podendo ser pronogado mediante acordo entre as partes e nos
termos da Lei 8.66ü93, obseNando o quanto estabelecido no aft. 24, lV, da Lei n'8.666/93.

àLÁUiULA SÉTIMA - RECURSO ORçAMENTÁRIO:



@
10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua ass,naÍura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de

resumo deste ContÉto na imprensa oficial do município.

âLÁU9ULA DÉCIMA PRMETRA. DA VIGÊNCIA

11.1. O presente Contrato vigonrá do dia 0ü0d2022 a 06/0 2023, podendo ser rescindido mediantê termo de

rascisão, acordado entre as pades ou conforme cláusula nona deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 . Fica eleito o Foro desta Comarca pan diimir questões orundas dêsÍe Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e fotma, as quais toram
lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas-

SOUIO SOÁRES-BA, 06 de iunho de 2022.

,-^üJ *..'" C,-A-, G.t^ú
ANDRÉ LU'Z §ATIPAIO CARDOSO
Prefelto MunlciPal
Contratanle

IVANETE BRITO DA SILVA
c N PJ 22. 224.7 00/0001 -00
REP. WLLIAM MIRANDA DA SILVA
Contratada

-l^,zzs '>UíA1

Testemunhas:

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.s54l0001-98 - Telefax: loTsl 33?9-2LsO I 2L28

^$ln 
do de ílxm dblrôl Poí

WILLIAM MIRANDA DA wrLr,u,r uruuot ot
SILVA:00166486507 *ll1àÍ*:#k,-",-

RG:l)LL3 (q! -zà
,fln Çr^- -'rr^^ l^o-.t" g+*-t



sexta-feira, I 0 de junho de 2022 | Aro VII - Edição n" 00878 | Cademo I
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Processo de Dispsnsa de Licitação no 08Z2022PMSsDl
Contratantê: MunicÍpio de Souto Soares - Estado da Bahia
Objeto: Contratação de pessoa juÍídica para prestação de serviços de Avaliação técnica de

doóumentos, laudos e projetos para processos de licenciamento, vistorias técnic€s, emissão de
pareceres técnicos, comunicaçóês de despachos, com a interpretaÉo sobre a aplicaÉo de toda a

iegislação ambiental exisiente em nível Federal, Estadual e Municipal., d€ intêressê da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste MunicÍpio.
Gontratado: WLLIAM MIRANDA DA SILVA, brasileiro, maior, capaz, engenheiro, inscrito no

coNFEA,/ CREA n" 050998996-9, portador do CPF/MF 001.664.865-07 6 R.G. 08264267'27 SSP/BA'
residente e domiciliado na Ruâ Caetano Dutra, no 30, Centro, na cidade de Mono do Chapéu/ Bahiâ.

valor Homologôdo: R$ 17.300,00 (dezêssete mil e trezentos reais)

Embasamento Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas posterioros alteraÉes.
H omologação/Ratifi cação : 06l 06 I 2022.

ESTÀDO DA BAHIA

PRETEIÍURA MUNICIPAI, DE SOUTO SOARES

av, José Sampalo, nt 08, Cêntrc,souto Soarci- Bahia, CCP 46.99&000

CNPJ 13.922.5s4IXrO1-98 - ÍêlêÍer: (O7s) 333*2L5O I 2t2A

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF:'13.922.55,U0001.98

ContÍato N' 12Z2O22PS-PMSS - Processo de Dispensa de LicitaÉo no 08Z2022PMSSDl
ContÍatante: Prefeitura Municipal d6 Soulo Soares- Bahia.

Obieto: Contratação de pêssoa jurídica para prestação dê serviços dê Avaliação técnica de

doóumentos, laudàs ê projetos para processos de licenciamento, vistoÍias tácnicas, emissão de

pareceres técnicos, comunicações d6 despachos' com a interpretação. sobrô a aplicaÉo de toda a
iegislaÉo ambiental exist6nte em nível Fed€ral, Estadual e Municipal., de interessa da SecÍetaria

Múnicipalde Desenvolvimento e Mêio Ambientê, deste Município.
Proponêntê,lHomologado: WLLIAM MIRANDA DA SILVA, brasileiro, maior, capaz, engênheiro,
inscrito no CONFEIT aREA n" 050998996-9, poÍtador do CPF/MF 001.664.86$07 e R.G. 08264267-

27 SSP/BA, residente ê domiciliado na Rua Caetano Dutra, no 30, Cêntro, na cidade de Mono do

ChaÉu/ Bahia.
Valor Homologado: R$ 17.300,00 (dezessetê mil e trezentos reais).
Embasamento Lêg8l: Art. 24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas postsriores alterações'
UNIDADE ORçAúENTÁRIA: O2.1O.Oí - SecÍetaria Municipal de Desônvotvimento e M€io

Ambiênte
PROJETO/ ATIVIDADE: 2155 - Dêsenvolvimento e Manut Das AçÓes da Sec. Mun. Desenv' e Meio

Ambiente
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - Outros Serviços dê Tsrcairos - Pessoa Jurídica

FONTE: 00 - RecuÍsos Ordinários
Prazo de vigência: 0610612022 a 0610612023.

Esle documônto íoi assinado digitslÍn€nl6 por SERASÀ Exp€ri8n
AB9l784BEC8S2DFEOB49EC5COO7A4F82

Diório oficiot ao Município E[[

Prefeitura de Souto Soares

Rua Eutacio Vlêira Viana | 0 | Centro I Souto Soares-Ba


