
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
CNPJ: 63.078.828/0001-82

CONTRATO NB 023/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO NB 032/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NB 037/2022

Compromisso celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS, inscrita no CNPJ sob nB.
63.078.828/0001-82, pessoa jurídica de direito público, localizada na Praça Municipal, nô 41 - Centro -
Baianópolis - BA, neste ato representada por seu Presidente o Sr. JOSÉ MISSIAS DA SILVA NETO, brasileiro,
maior, Inscrito no CPF: ns 072.681.965-47 e RG nB 2015908757 SSP/BA, na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa BOAZ ENGENHARIA EIRELI (VSM
ENGENHARIA), Inscrita no CNPJ ns. 40.108.111/0001-30, com sede estabelecida a Rua Izaulina Antônio
Medeiros, nS 307, Centro - Santa Rita de Cássia / BA, neste ato representada por seu titular o Sr. Vitor Santos
Mendonça, portador da Carteira de Identidade n® 1594281/SSP-AL e CPF. 051.262.604-99; firmam o presente
Contrato de prestação de serviços, decorrente do DISPENSA DE LICITAÇÃO n.B 032/2022, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal n.B 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo
descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONFECÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA
FfSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS.

2- Este Contrato guarda conformidade com a Dispensa de Licitação nB 032/2022 e seus Anexos, incluindo-se,
ainda, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do
Processo Administrativo ns 037/2022 que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e
complementar deste Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços objeto do presente contrato, após a
emissão da Nota Fiscal efetuará o pagamento no valor global de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em parcela
única, de acordo com a Dispensa de Licitação nB 032/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO.

O presente contrato terá prazo será de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado a
critério da Administração em conformidade com o Art. 57, da lei 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Órgão: 01.01.00 - Câmara Municipal de BaianópoÜs
Atividade: 2001 - Gerenciamento das Ações do Legislativo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte de Recurso: 00.

CLÁUSULA QUINTA-DAS OBRIGAÇÕES: / / / /
3.1.-A CONTRATADA se obriga a: .

VlctorSintoi Mendonça
i;its*nh44r0CM
CREA3278TPAL

Pra<;a Municipal, n- 41 - Centro - Baianópolis-Ba - Fone Fax: (77) 3617-2345.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOUS
CNPJ: 63.078.828/OOd1-82

a)RGalÍzar a prestação dos serviços descrito na Cláusula Primeira deste contrato, no prazo contratado, no
local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
b)Assegurar a boa qualidade dos serviços;
c)Assumir Inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
d}Nâo transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;

e)Nio caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;

f)Rea!izar o objeto nos prazos previstos no presente Contrato;
g)Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h)Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
l)Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução do
contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e
indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.

3.2. - A CONTRATANTE se obriga a:

ajOesignar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do objeto;
b)Efetuar nos prazos Indicados, os pagamentos devidos a CONTRATADA;
cjVerIfIcar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando Inexatas e Incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas
corretas;

d)Notlflcar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e}Declarar os serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SEXTA -DA RESCISÃO:

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.s 8.666/93, este Contrato
poderá ser rescindido ainda:

I - a Inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições
para a continuidade do mesmo;

II - a superveniência de eventos que Impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.

Parágrafo íín/co. As partes poderão, também, alterar esse Instrumento de Contrato, através de Termo
Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim
como prorrogá-lo quando do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA LEGISLAÇÃO:

O presente contrato tem como fundamento legal o processo de dispensa de licitação, tombado na Câmara
Municipal de Baianópolis sob o no 032/2022, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA,
tendo sido observadas as disposições contidas no art. 24, inciso I da Lei 8.666/93. j / / /

\nctor Santo» Menifonça
EnstfthíIroCMi
CREA3mTPM.

Praça Municipal, n- 41 - Centro - Baianópolis-Ba - Fone Fax: (77) 3617-2345.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPQLIS
CNPJ: 63.078.828/0001-82

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO;

A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio da Câmara Municipal de Baianópolls, na
forma que lhe convier;

Fica designado o servidor público Sr. Euflazia Maria Mendonça, como FISCAL OPERACIONAL DOS CONTRATOS

CLÁUSULA NONA - DO FORO:

Fica eleito o Foro desta cidade de Baiaópolis, Estado da Bahia, para dirimir qualquer dúvida a respeito deste
Contrato, bem como as questões dele decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial e
privilegiado que seja.

E por acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento contratual em, 03 (três) vias de igual teor e
para o mesmo fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam.

Balanópolis/BA, 04 de julho de 2022.

Pela Contratante:

JOSE MISSIAS DA SILVA NETO -

Presidente

Pela Contratada:

/-Z LC
VlriorSnntea^ndonça

BOAZ ENGEÍÍWÍKlEÍRELÍ - ME
Vitor Santos Mendonça

Testemunhas:

Nom

assinatura

Nome: J/ncLo Jâ

assinatura

Praça Municipah n-41 - Centro - Baianópolis-Ba-Fone Fax: (77) 3617'2345.
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Barreiras/BA

29 de Julho/2022 GAZETA DO OESTE 05

ATOS OFICIAIS

E>CTRATO DE DISPENSA E DE CONTRATO .

Processo Administrativo NS 037/2022 - Dispensa N2 032/2022 - Órgão: Câmara Municipal de
Baianópoiis/BA - Contratado (a); BOAZ ENGENHARIA EIRELI - ME, localizada na RUA IZAÜLINO ANTONIO
MEDEIROS, 307 - CENTRO - WANDERLEY - BA - OBJETO: Contratação de empresa especializada em
engenharia para prestação de serviços técnicos de confecção de planilha orçamentária, BDl, cronograma
físico-financeiro e memorial descritivo para a obra de reforma do prédio da Câmara Municipal de
Baianópolls. Contrato 023/2022 - Data Assinatura: 04/07/2022 - Valor Global: R$ 4.000,00 (Quatro
mil reais) - Vigência: 30 (trinta) dias. Fundamento Legal: art.24, inciso I da Lei Federal ns 8.666/93 e
alterações. Baianópolls (BA), 04 de julho de 2022. José MIssias da Silva Neto. Presidente.
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