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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ N° 13.922.612/0001-83
CONTRATO PRESTAQAO SERVIQOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA N° 104/2021.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BONINAL
BAHIA E O
PROFISSIONAL SENHOR JOAO MANOEL
PEREIRA ROCHA NETO, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICIPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jundica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ sob o n° 13.922.612/0001-83, sito a Rua Jos6 de Souza Guedes, n° 218, Centro, representado
neste ato pelo Chefe do Poder Executive, Senhora Celeste Augusta Araujo Paiva, brasileira,
casada, com enderepo residencial sito a Rua Francisco Antonio da Rocha, n° 178, Centro, nesta
cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da c6dula de identidade RG n°
02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do Estado da Bahia, inscrita no
Cadastro de Pessoas Fisicas sob n° 239.824.705-87, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e o Profissional o Senhor JOAO MANOEL PEREIRA ROCHA NETO, pessoa
fisica, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Praga Joao Martins de Queiroz, n° 07, Casa,
Centro, Municipio de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portador da Carteira de Identidade
Profissional n° 0515043133, expedida pelo CREA-BA e da C6dula de Identidade RG n° 11.930.95999, expedida pela Secretaria da Seguranga Publica do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Fisicas sob o n° 043.122.785-39, vencedor do processo licitatdrio na modalidade PREGAO
PRESENCIAL N° 020/2021, ORIGINARIO DO PROCESSO ADMINISTRATE© N° 410/2021, datado
de 26/07/2021, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e acordam na celebragao
do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regera pelas Leis Federais n° 8.666/93 e n°
10.520/02, mediante as clausulas e condigOes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Prestagao de servigos tecnicos profissionais de engenharia,
na supervised, acompanhamento, fiscalizagao e orientagao tecnica, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste Municipio de Boninal, Estado da Bahia,
conforms proposta de pregos apresentada que fica fazendo parte deste termo, como se aqui
estivesse transcrita.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficar£ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes deste
contrato, acr§scimos ou supressoes dos servigos objeto desta licitagSo, no limits de at6 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante termo aditivo, conforms Art. 65 da
Lei Federal n° 8.666/93.
PARAGRAFO SEGUNDO: E vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto, a associagao da
CONTRATADA com outrem, a cessSo ou transfer§ncia, total ou parcial do contrato, bem como a
fus§o, cisSo ou incorporagao da CONTRATADA, nao se respbnsabilizando o CONTRATANTE por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUQAO - O Regime de Execugao do
presents contrato ser£ o de Empreitada por Prego Global.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A prestagao dos servigos se dar£ de forma presencial de segunda a
sexta-feira, sendo 4h trabalhadas por dia, alocadas no interval© das 08h00 cis 12h00, perfazendo o
total de 20hs (vinte horas) semanais, a atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Transportes.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Os servipos serao executados na Sede da Contratante, especialmente na
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, tamb§m serao executados trabalhos de campo,
quando a situaqao assim exigir.
PARAGRAFO TERCEIRO: objeto em referenda compreende, dentre outras, as seguintes atividades:
✓ Avaliagao de projetos de obras civis;
✓ Medigao e acompanhamento de cronograma fisico financeiro;
✓ Elaboragao de planilhas de medigao;
v' EspecificagSo de materiais e controle de qualidade;
v' Acompanhamento tecnico de obras e servigos;
✓ Definigao de processes construtivos;
✓ Levantamento de cadastres para projetos de obras civis;
v' Projetos b^sicos de engenharia.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VINCULAQAO AO INSTRUMENTO CONVOCAT6RIO - A
CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao PREGAO PRESENCIAL N° 020/2021,
ORIGINARIO DO PROCESS© ADMINISTRATIVO N° 410/2021, datado de 26/07/2021, que tarnb^m
passa a fazer parte integrants deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda e
quaisquer correspondencias trocada entre as partes.
PARAGRAFO UNICO - DA VINCULAQAO LEGAL: Este contrato 6 regido pela Lei Federal n°
8.666/93 e alteragoes posteriores, £ qual as partes se sujeitam para resolugao dos casos omissos e
de qualquer divergencia surgida durante a execugao do mesmo.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA E ORIGEM DOS RECURSOS - As
despesas para o pagamento deste contrato correrSo £ conta dos recursos orgamenterios, constantes
de dotagOes consignadas no orgamento municipal vigente, atrav£s das dotagOes orgamentarias,
abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA
ORGAO

FONTE DE
PAGAMENTO

06/06 - SECRETARIA 0000
DE
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
2033 - MANUTENQAO DA 3390.36.00
DE
SECRETARIA
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA - O contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos penodos, ate o limite de 60
(sessenta) meses, desde que em comum acordo entre as partes, conforms o disposto no art. 57, II,
da Lei Federal n° 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA - DOS PREQOS E CONDIQOES DE PAGAMENTO - O valor deste contrato 6
de R$ 3.100,00 (tres mil e cem reals), mensais, totalizando o valor global de R$ 37.200,00 (trinta e
sete mil e duzentos reals), conforme demonstrative abaixo:
ITEM

1

OBJETO (SERVIQOS A SEREM
EXECUTADOS)
ContratagSo
de
profissional
de
engenharia com registro em classe para
acompanhamento
supervisao,
fiscalizagao e orientagao tecnica, para

UNIDADE

QUANT

MESES

12

VALOR
UNITARIO
3.100,00
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atender as necessidades da Secretaria
Municipal
de
Infraestrutura
e
Transportes,
deste
Municipio
de
Boninal, Estado da Bahia.____________
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os prepos serao fixos e irreajusteveis.
PARAGRAFO SEGUNDO: Nos prepos ofertados na proposta da Contratada j£ estao inclusos todos
os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento
deste instrumento.
PARAGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serao efetuados mensalmente, atravSs de ordem
bancaria ou cr6dito em conta corrente em nome da CONTRATADA, apds recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de at£ 10 (dez) dias uteis, contados a partir da apresentapSo da Nota Fiscal/Fatura
e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado, desde que nao haja
pendencia a ser regularizada pelo contratado.
PARAGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissao da Nota
Fiscal/Fatura, o documento sera imediatamente devolvido para substituipao e/ou emissao de Nota de
Correpao, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao sera considerado para efeito de
qualquer reajuste ou atualizapao do valor contratual.
PARAGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE nao acatara, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou
qualquer outro tltulo vinculado ao Contrato, oriundo desta licitapao, apresentado por estabelecimento
bancario ou terceiros, salvo quando a cessao tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, previamente autorizada, por escrito, e os titulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARAGRAFO SEXTO: A atualizapao monetaria dos pagamentos devidos pela Administrapao, em
caso de mora, sera calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu
efetivo pagamento, de acordo com a variapao do INPC do IBGE pro rata tempore.
PARAGRAFO SETIMO: Nao sera permitida previsao de sinal, ou qualquer outra forma de
antecipapao de pagamento na formulapao das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
CLAUSULA SETIMA - DA REVISAO E REAJUSTEAN1ENTO - O valor do contrato sera reajustado a
cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o (ndice Nacional de Prepos ao Consumidor INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o indice que legalmente vier a Ihe substituir.
PARAGRAFO UNICO: A revisao de prepos, nos termos do ant 65, II, d - Lei Federal 8.666/93,
dependera de requerimento do interessado quando visar recompor o prepo que se tornou insuficiente,
instruldo com a documentapao que comprove o desequilibrio econdmico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela prdpria administrapao quando colimar recompor o prepo que se tornou
excessivo.
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO - A inexecupao, total ou parcial, do Contrato enseja a sua
rescisao, com as consequencias contratuais e as prevista na Lei n°. 8.666/93.
O Contratante podera rescindir administrativamente o Contrato nas hipbteses previstas no art. 78 da
Lei n° 8.666/93.
PARAGRAFO UNICO: Nas hipoteses de rescisao com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei
8.666/93, nao cabe ao Contratado direito a qualquer indenizapao.
CLAUSULA NONA - DA ALTERAQAO - O presente contrato podera ser alterado mediante Termo
Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA - AI6m das obrigagdes contidas neste
Contrato por determinagao legal, a CONTRATADA obrigar-se-£:
a) Cumprir integralmente as condigOes contidas neste termo e na Proposta de Pregos;
b) Elaborar de ART (Anotag3o de Responsabilidade TScnica) - registro junto aos Conselhos
Regionais de Engenharia e Agronomia dos principals dados dos contratos referentes d execugSo de
servigos ou obras de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia dos principals
dados dos contratos referentes d execug§o de projetos, obras ou servigos tecnicos de Arquitetura.
c) Emitir a ART para todos os projetos e fiscalizagfies que Ihe forem competentes.
d) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas a favor de terceiros envolvidos na
execugao dos servigos, em particular no que se refere as contribuigOes sociais e tributes;
e) Zelar pela execugao de todos os servigos necessaries a execugao do objeto contratado e o
controle dos recursos humanos empregados;
f) Obriga-se a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdes exigidas na licitagdo.
g) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em fungao do objeto do
contrato firmado.
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente contrato, bem como observar
e respeitar as legislagdes federal, estadual e municipal, relativas ao objeto do contrato;
i) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas onundas das obrigagdes assumidas para
cumprimento do objeto contratual, sem qualquer onus para a parte contratante;
j) Assumir, em relagao aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da execugdo dos
servigos objeto deste contrato, tais como: salaries, seguros de acidentes, taxas, impostos e
contribuigdes, indenizagdes, vales-refeigdes e outras que venham a ser criadas ou exigidas pelo
governo.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE - Alem das obrigagdes jd
previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-£:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial ate o 5° (quinto)
dia util do mds seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a
contarda referida assinatura, conforms art.61, §1° da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e condigdes
estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cteusulas contratuais.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO - A CONTRATANTE exercete fiscalizagdo
sobre a execugao do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar o exercicio deste direito.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designate responsdvel pela gesteo e acompanhamento da
execugdo do contrato em questao, nos termos da disposigdo contida no art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteragdes.
PARAGRAFO SEGUNDO: A presenga da fiscalizagdo nao atenua a responsabilidade da
CONTRATADA.
PARAGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsive! pela fiscalizagao o registro em relatdrios de todas
as ocorrencias e deficiencias porventura existenteS na prestagio dos servigos contratados e
encaminhar cdpia i CONTRATADA para a imediata corregao.das irregularidades apontadas.
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PARAGRAFO QUARTO: A agio ou omissao, total ou parcial, da FiscalizagSo do Contratante nao
eximir£ a Contratada da total responsabilidade na execugao dos servigos, objeto do presente
Contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial ou total de
qualquer das suas cl£usulas, sem justificativas aceita pela Contratante, sujeitarci a contratada ds
seguintes sangoes, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a previa e ampla defesa em
processo administrative:
a) advertencia;
b) declaragao de inidoneidade para participar de licitagao e impedimento de contratar com este
Municipio por prazo de ate 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (tres d§cimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do objeto nao entregue;

d) multa de 0,7 % (sete d^cimos por cento) sobre o valor da parte do objeto n§o entregue por cada
dia subsequente ao trigdsimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas sete, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do
objeto entregue com atraso, ou de outros cteditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta clausula nao tern carater compensatorio e o seu
pagamento n3o eximite o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infra$6es cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO: RetengSo de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse periodo n§o incidite atualizag^o moneteria.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - COBRANQA JUDICIAL - As importancias devidas pela Contratada
serao cobradas atraves de processo de execugao, constituindo este Contrato, tltulo executive
extrajudicial, ressalvada a cobranga direta, mediante reteng§o ou compensapao de cteditos, sempre
que possivel.
CLAUSULA DECIMA QUINTA- DAS DISPOSIQOES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE n§o respondete por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu^ao do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execu$ao do
Contrato, em compatibilidade com as obriga^des ora assumidas todas as condipdes de habilitapao e
qualificagao exigidas para contratagao.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretagdo das disposigdes deste Contrato e integragao das
omissdes, desde que compatlveis com os preceitos de Direito Publico, aplicar-se-a, supletivamente,
os principios da teoria geral dos contratos e as disposigdes do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA respondete por todos os danos e prejuizos decorrentes
de paralisagdes na execugdo do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrencia de caso
fortuito ou forga maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislagao
vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocortencia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Apds o 10° (d§cimo) dia de paralisagSo do fornecimento do objeto
contratado, o CONTRATANTE, podete optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisSo contratual, independentemente de interpelagSo judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;
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b) exigir a execute do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao periodo
total de atraso, respeitado o disposto na legislagao em vigor.
PARAGRAfO SEXTO: O CONTRATANTE providenciard a publicagao resumida do CONTRATO e
seus ADITAMENTOS,. na Imprensa Oficial, conforme Paragrafo Unico do Artigo 61 da Lei Federal
8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Boninal,
Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e
forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as testemunhas,
abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 16 de agosto de2021.

CELESTE AUGUSTA ARAUJO PAIVA
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

lie M4pJ^
L\ijOAO MANOEL PEREIRA ROCHa'nETO
1
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 -.... Cmas*...............................
Nome: Carmem Maria Araujo Brandao
CPF n°: 000.822.815-99

02^IMome: Icaro Santos dos Santos
CPF n°: 042.775.735-50

TERMO DE REFERENCIA
1.

OBJETO

Contratapao de profissional de engenharia com registro em classe para supervisao,
acompanhamento, fiscalizapao e orientapao tecnica, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste Municipio de Boninal, Estado da Bahia.
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2. NECESSIDADE
Assegurar a prestagao de servigos especializados de engenharia atendendo £s demandas da
Prefeitura Municipal de Boninal.
O Municipio de Boninal nao dispfie de recursos humanos no Quadro de Pessoal para realizagao das
atividades atinentes as atribuigoes do engenheiro.
Aprimorar a supervis§o e acompanhamento das obras publicas.
3.

MOTIVAQAO/JUSTIFICATIVA

O Municipio de Boninal 6 localizado na Chapada Diamantina, tem seu nome estabelecido em fungzto
da bonina, uma flor que, inclusive, se assemelha a flor produzida pela planta "quiabento". Antes de se
tornar Boninal, este municipio tamb6m ja se chamou Freve, Sumidouro e Guarany. Possui uma £rea
territorial de 896,857 km2 (2019), sua populagao estimada 14.446 habitantes (IBGE 2020), com uma
quantidade significante rural.
Boninal § a queridinha da Chapada, pois, assim como as cidades da Chapada Diamantina que
ladeiam, tem uma beleza unica, com habitantes hospitaleiros que transbordam simpatia, al6m de
muito alto astral, somando isto a tranquilidade de uma cidade do interior.
Como em toda a Chapada Diamantina, Boninal 6 muito vasto em Cultura. O municipio 6 conhecido
atraves dos Grupos de Reiseiros, Bumba Meu Boi, das festas dos Padroeiros, dos festejos juninos, do
artesanato e da culinaria.
O municipio tem as festas do Padroeiro da sede e dos povoados, onde em alguns locals duram ate
uma semana. Destacam-se as Festas do Senhor do Bomfim e de Nossa Senhora das Gragas na
sede e a de Seio Sebastiao na Vila de Nova Colina.
Conhecida na regi§o pelo seu Sao JoSo, uma grande festa tradicional que acaba por ser atrativa para
turistas atem de ser uma atrag§0 para as cidades vizinhas. O municipio de Boninal faz calendcirio de
festas juninas da Bahiatursa, 6rgao oficial de turismo da Bahia, responsive! pela coordenagio e
execugio de politicas de promogao, fomento e desenvoivimento do turismo no estado.
Atem da sua tradicional festa junina, o municipio de Boninal atrai diversos olhares pelo que a
natureza teve a Ihe oferecer. Uma linda cachoeira faz parte deste paraiso que se chama Boninal, esta
e a Cachoeira dos Indies, uma beleza exuberante que te traz paz e uma sintonia com a natureza e a
historia do Brasil. Nesta cachoeira pode-se observar pintura rupestres, datadas de 2.000 A.C.
Isso, sem falar nas delicias gastronomicas feitas pelas senhoras da regiao. A culiniria 6 variada:
Malamba, Godo de Banana Verde, Cortadinho de Palma com Torresmo, Brevidade, Avoador, Beiju,

etc.
Destacamos que para uma boa gestao no setor de obras e infraestrutura, o municipio apresenta a
necessidade de urn professional e engenharia civil, para desempenhar as atividades e tenha mais
eficiencia na gestao dos recursos.
A Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agronomo, define no artigo 7° que as atividades e atribuigdes
profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agronomo consistem em:
a) desempenho de cargos, fungdes e comissoes em entidades estatais, paraestatais
auterquicas, de economia mista e privada;
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiOes, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
exploragoes de recursos naturals e desenvoivimento da produgao industrial e agropecuaria;
c) estudos, projetos, analises, avaliagdes, vistorias, pericias, pareceres e divulgagao tecnica;
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d) ensmo, pesquisas, expenmentagao e ensaios;
e) fiscalizapao de obras e servipos tecnioos;
f) direqao de obras e serviqos tecnioos;
g) execugao de obras e serviqos tecnioos;
h) produgdo tecnica especializada, industrial ou agropecugria.
Parggrafo unico. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrdnomos poderao exercer
qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no £mbito de suas profissoes.
A mencionada Lei define ainda em seu artigo 8° que as atividades e atribuigoes enunciadas nas
allneas "a", “b", "c”, “d” "e” e “f do artigo anterior (7°) sao da competencia de pessoas fisicas, para
tanto legalmente habilitadas.
Paragrafo unico. As pessoas juridicas e organizagoes estatais s6 poderao exercer as atividades
discriminadas nos art. 7°, com excegao das contidas na alinea "a", com a participagao efetiva e
autoria declarada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional,
assegurados os direitos que esta lei Ihe confere.
A Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 define no art. 9° que as atividades enunciadas
nas allneas “g” e “h" do art. 7°, observados os preceitos desta lei, podergo ser exercidas,
indistintamente, por profissionais ou por pessoas juridicas.
Destaque-se que para desenvolver os servigos deverg obedecer gs Normas da Associaggo Brasileira
de Normas Tgcnicas - ABNT, g Lei Federal n° 8.666/93 e demais LegislagSes e Normas Municipals,
Estaduais e Federais pertinentes. E ainda responsabilizar-se junto aos conselhos regionais (CREA)
pelos servigos realizados emitindo as respectivas ART’s sempre que necessgrio.
Destacamos que para uma boa gestgo no setor de obras e infraestrutura, o municlpio apresenta a
necessidade de urn profissional e engenharia civil, para desempenhar as atividades e tenha mais
efictencia na gestao dos recursos.
Desta forma, visando melhor projetar e construir com mais qualidade tomando por base as normas
tecnicas e legislaggo vigente e necessgrio a contratagao de urn profissional especializado com
conhecimento tecnico de engenharia civil, para assim mitigar os riscos de projeto e execugao de
obras e servigos.
Os servigos em questgo atendem as atividades de suporte para as quais inexiste a previsao de
cargos especlficos na Prefeitura Municipal de Boninal.
Diante do exposto, entendemos necessgria a contratagao de profissional de engenharia com registro
em classe para supervisgo, acompanhamento, fiscalizaggo e orientaggo tecnica, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, objetivando melhor
desempenho no acompanhamento das obras e servigos publicos a cargo da Prefeitura Municipal de
Boninal, Estado da Bahia.
4. OBJETIVOS
Atender a legislagao e assegurar a prestagao de servigos especializados de engenharia.
Evitar questionamentos e notificagoes pelos 6rggos Fiscalizadores.
Aprimorar a supervisgo e acompanhamento das obras publicas.
5. BASE LEGAL
Rua Jos6 de Souza Guedes, n° 218 - Centro - Boninal - BA - CEP 46740-000
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Para o desenvolvimento de tal processo que assegure a legalidade da contratagao em questaa
valemo-nos da Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002 que institui, no Smbito da Unieio,
Estados, Distrito Federal e Munidpios, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituigao Federal,
modalidade de licitagao denominada PREGAO, para aquisigSo de bens e servigos comuns, e da
outras provid§ncias.
Da mesma forma, todo processo serci subsidiado pela Lei Federal n° 8.666/93 que regulamenta o
tambem artigo 37 da CF/88 instituindo normas para licitagao e contratos da AdministragSo Publica e
pela Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, no que couber.
6. ESPECIFICAQOES DO OBJETO
OBJETO (SERVICOS A SEREM EXECUTADOS)
Contratagao de profissional de engenharia com registro em
classe para supervisao, acompanhamento, fiscalizagao e
1
onentagao t£cnica, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste
Mumcipio de Boninal, Estado da Bahia.________________
6.1. Descrigao sintetica dos servigos

ITEM

UNIDADE
MESES

QUANTIDADE
12

A prestagao dos servigos se dara de forma presencial de segunda a sexta-feira, sendo 4h trabalhadas
por dia, alocadas no intervalo das 08h00 3s 12h00, perfazendo o total de 20hs (vinte horas)
semanais, a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, como
se segue:
Descrigao sintetica dos servigos
s Avaliagao de projetos de obras civis;
y Medigao e acompanhamento de cronograma flsico financeiro;
y Elaboragao de planilhas de medigao;
y EspecificagSo de materiais e controls de qualidade;
y Acompanhamento tecnico de obras e servigos;
y Definigao de processes construtivos;
y Levantamento de cadastros para projetos de obras civis;
y Projetos b£sicos de engenharia.

7. PRAZO, LOCAL, CONDICOES DE ENTREGA E EXECUgAO
7.1. Os servigos serao executados na Sede da Contratante, especialmente na Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Transportes, tambem serao executados trabalhos de campo, quando a situagao
assim exigir
7.2. O regime de execugao dos servigos 6 o de empreitada por prego global, nos termos do artigo 6°,
Inciso VIII, ah'nea "a" da Lei n° 8.666/93.
8. CONDICOES DE PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serao efetuados mensalmente, atraves de ordem banc£ria ou cr6dito em conta
corrente, apos recebimento do objeto ora licitado, no prazo de at& 10 (dez) dias uteis, contados a
partir da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento
definitive do objeto licitado, desde que nao haja pendencia a ser regularizada pelo contratado.
9. QUALIFICAQAO TECNICA
9.1. O profissional dever3 ter curso superior complete em Engenharia Civil, com diploma registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA de qualquer regiao e pelo menos 05 (cinco)
anos de experiencia profissional comprovada na execugao de servigos relacionados ao objeto.
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9.1.1. A demonstragao de experi§ncia do profissional consiste em prova do exercicio de atividades
anteriores compativeis e pode ser feita mediante registro em carteira de trabalho ou declaragao
emitida por pessoas jurfdicas de direito publico ou privado, bem como atrav6s de ART’s.
10. RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E-MAIL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Rua Francisco de Matos Sobrinho, n° 168, Centro, Boninal - Bahia.
Coordenagao: Maciel Matos Xavier Barbosa
Cargo: Secretcirio Municipal de Infraestrutura e Transportes.
Tel.: (75) 99128-5747
E-mail: prefeituraboninalof@amail.com
11. OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE, al6m das obrigagdes consideradas por determinagao legal, obriga-se a:
a) Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforms a Lei Federal n°
8.666/93;
b) Transmitir a CONTRATADA as informagoes necessarias 3 execugao do objeto;
c) Efetuar, no prazo previsto no Contrato, o pagamento devido £ CONTRATADA, oriundos dos
servigos prestados;
d) Receber os servigos no prazo e condigoes estabelecidas no Edital e seus anexos;
e) Designer prepostos para proceder ao acompanhamento e a fiscalizagao da entrega do objeto, com
competencia para atestar a efetiva execug§o, bem como anotar, em registro prbprio, as falhas
detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrencias de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas;
f) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou
incorretas, ficando, neste caso, suspense o prazo para pagamento, o qual somente comegar£ a fluir
apos a apresentagao da nova fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Corregao, nao sendo
considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualizagao do valor contratual;
g) Averiguar com antecedencia a idoneidade e a regularidade do profissional aos propositos do edital;
h) Acompanhar, supervisionar a execugao, de acordo com as especificagoes contidas neste termo de
referencia;
i) O setor de fiscalizagao verificara, antes de autorizar a prestagSo do servigo a compatibilidade entre
os valores apresentados pelo Contratado e os pregos constantes na tabela de especificagao;
j) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente
com as especificagSes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagSo e recebimento
definitivo;
k) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
l) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
comisseio/servidor especialmente designado.

obrigagbes

da

Contratada,

atravSs

de

12. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
a) Cumprir integralmente as condigoes contidas neste termo e na Proposta de Pregos;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas a favor de terceiros envolvidos na
execugao dos servigos, em particular no que se refere as contribuigdes socials e tributes;
c) Zelar pela execugao de todos os servigos necessaries a execugao do objeto contratado e o
controle dos recursos humanos empregados;
d) Obriga-se a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagQes
por ela assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagdes exigidas na iicitag3o.
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e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em fungSo do objeto do
contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execuq§o do objeto do presente contrato, bem como observar
e respeitar as legislates federal, estadual e municipal, relativas ao objeto do contrato;
g) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigagoes assumidas para
cumprimento do objeto contratual, sem qualquer 6nus para a parte contratante;
h) Assumir, em relagao aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da execugao d°s
servigos objeto deste contrato, tais como: saterios, seguros de acidentes, taxas, impostos e
contribuigoes, indenizagbes, vales-refeigoes e outras que venham a ser criadas ou exigidas pelo
governo.
13. SANQOES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cldusulas, sem justificativas aceita pelo
6rgao ou entidade promotora da licitagSo, sujeitara o licitante ou o contratado as seguintes sangdes
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prbvia e ampla defesa em processo administrative:
e) Advertencia;
f)

DeclaragSo de inidoneidade para participar de licitagao e impedimento de contratar com a Uniao,
com PrgSos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federagao, com o Distrito
Federal e Municlpios por prazo de at6 05 (cinco) anos;

g) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da
parte do objeto n§o entregue;
h) Multa de 0,7% (sete dbcimos por cento) sobre o valor da parte do objeto nao entregue por cada
dia subsequente ao trigbsimo.
- O valor das multas ser£, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso,
ou de outros erbditos, relative ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
- As multas previstas nesta clausula nao t§m carter compensatbrio e o seu pagamento nao eximirb o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas.
- Retengbo de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias do CONTRATADO, junto ao
CONTRATANTE. Durante esse perlodo nao incidirb atualizag§o monetbria;
- O CONTRATADO responded por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagbes na
execugao do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrbncia de caso fortuito ou forga maior,
sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislagSo vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrencia, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
- Apos o 10° (dbcimo) dia de paralisagao do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE,
poderd optar por uma das seguintes altemativas:
v'

Promover a rescisao contratual, independentemente de interpelag§o
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;

judicial,

v'

Exigir a execugbo do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao
perlodo total de atraso, respeitado o disposto na legislagSo em vigor.

14. CONDIQOES GERAIS
a)0 presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatorio pertinente em todos os seus termos e a
proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislag§o
aplicbvel a especie;
b)Os servigos deverao ser executados conforme as especificagoes do Termo de Referenda;
c) A licitante que n3o apresentar a proposta conforme solicitado sei£ desclassificada para efeito de
julgamento;

a
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d) O objeto deste Termo de Referencia deverci ser executado pela contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacionai desta, sobre os quais mantera estrita e exclusiva
fiscalizagao;
e) Competir£ ao Contratante proceder ao acompanhamento da execu5ao do contrato, na forma do
art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a aqao ou omissao, total ou parcial, da
fiscalizaqao do Contratante n3o eximira a Contratada de total responsabilidade na execuqSo do
contrato;
f) Os casos omissos e as situagoes nao previstas no presente Termo serao avaliados e resolvidos
pela Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, por interm6dio do seu Departamento
Jun'dico;
g) A habilitate dos proponentes nao Ihes assegura a celebragdo do Contrato, ficando a enterio de o
municipio decidir pela conventencia e oportunidade da realizagao deste ato;
h) O presente Termo de Referenda esta em consonancia com as disposigoes legais e normativas
aplicaveis e ao considerar ainda o interesse e conveniencia da Administragao;
i) £ vedada a subcontratag§o parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem, a cessao
ou transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporagao da
contratada, nao se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.
15. RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Rua Francisco de Matos Sobrinho, n° 168, Centro, Boninal - Bahia.
Coordenagao: Maciel Matos Xavier Barbosa
Cargo: Secreterio Municipal de Infraestrutura e Transportes.
Tel.: (75) 99128-5747
E-mail: Drefeituraboninalof@qmail.com
16. RESPONSAVEL PELA APROVAQAO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Rua Francisco de Matos Sobrinho, n° 168, Centro, Boninal - Bahia.
Coordenagao: Maciel Matos Xavier Barbosa
Cargo: Secreterio Municipal de Infraestrutura e Transportes.
Tel.: (75) 99128-5747
E-mail: prefeituraboninalof@qmail.com
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O Sistema SAI recebeu os anexos acima descritos. Os arquivos mencionados serao processados em
nossos servidores com Certificagao Digital ICP Brasil e assinados digitalmente pelo IMAP.
A ediqao do Diario Oficial do respectivo ente sera produzida, certificada e disponibilizada no seu Site Oficial
dentro do prazo citado neste extrato. EXCETO, as publicagoes que serao realizadas no primeiro dia util
posterior ao envio nos casos de:
1 - envios feitos apds as 18:00h;
2 - envios feitos apds as 14:00h, nos finals de semana e feriados;
3 - No caso de publicagoes em outros veiculos, a publicagao fica condicionada d remessa do documento
de Autorizagao de Publicagao avulsa, devidamente preenchida, assinada e enviada para o e-mail:
publicacoes@portalimap.org.br e/ou emanuelle@portalimap.org.br ate as 15:30h. Diario Oficial da Uniao
(DOU) e Diario do Estado (DOE) devem ser encaminhados ate as 14:00h;
4 - Nao ha possibilidade de publicagao retroativa;
5 - o DOE e DOU nao possuem expediente aos sabados e domingos;
6- para publicagao no DOU d necessario cadastre prdvio. Entre em contato conosco atraves do e-mail
publicacoes@portalimap.org.br e/ou emanuelle@portalimap.org.br
Em caso de urgencia, entre em contato pelos telefones (71) 3038-9300.
Para consultar as edigdes do Diario Oficial do Municipio, acesse o site.
Diego Melb
Coordenador do Nucleo de Acesso a Informagao
Nucleo de Produtos - SAI -Sistema de Acesso a Informagao
IMAP - Instituto Municipal de Administragao Publica
Entre em contato com o Nucleo de Acesso a informagao - Telefone (71) 3038-9300 - www.imap.org.br
Esta declarafao atesta o recebimento do(s) arquivo(s) anexado(s) e descrito(s) acima.
Caso algum dos arquivos esteja corrompido digitalmente ou em discordiincia com a descrigao, a equipe de atendimento
do SAI entrara em contato com o responsavel pelo envio. Caso nossa equipe nao consiga contato ate as 17:00h do
mesmo dia, o documento sera publicado como foi enviado ou, se estiver corrompido ou nao abrir, nao sera publicado.
Porlanto, verifique sempre seu e-mail e mantenha atualizados seus contatos.
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RESUMO TERMO DE CONTRATO N° 104/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 410/2021 - PREGAO PRESENCIAL N° 020/2021. TERMO DE
CNPJ n.°
CONTRATO N° 104/2021. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BONINAL
13.922.612/0001-83. CONTRATADA: JOAO MANGEL PEREIRA ROCHA NETO, pessoa flsica,
Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Pra^a Joao Martins de Queiroz, n° 07, Casa, Centro,
Municipio de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portador da Carteira de Identidade
Profissional n° 0515043133, expedida pelo CREA-BA e da Cedula de Identidade RG n°
11.930.959-99, expedida pela Secretaria da Seguranpa Publica do Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n° 043.122.785-39. OBJETO: Prestapao de servigos tecnicos
profissionais de engenharia, na supervisao, acompanhamento, fiscalizagao e orientagao tecnica,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste
Municipio de Boninal, Estado da Bahia. VALOR: O valor deste contrato e de R$ 3.100,00 (tres mil
e cem reais) mensais, totalizando o valor global de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos
reais). DAS DOTAQ0ES ORQAMENTARIAS: As despesas para o pagamento deste contrato
correrao a conta dos recursos orgamentarios, constantes de dotagoes consignadas no orgamento
municipal vigente, atraves das dotagoes orgamentarias, abaixo descritas:
UNIDADEGESTORA
ORGAO

FONTE DE
PAGAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA

2033 - MANUTENQAO DA 3390.36.00
06/06 - SECRETARIA 0000
DE
SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
E
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES
TRANSPORTES
PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO: O contrato tera vigencia de 12 doze) meses, contados
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, ate o limits
de 60 (sessenta) meses, desde que em comum acordo entre as partes, conforms o disposto no
art. 57, II, da Lei Federal n° 8.666/93. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Boninal - Bahia,
16/08/2021. SIGNATARIOS: CONTRATANTE: Celeste Augusta Araujo Paiva - CPF n°
239.824.705-87. CONTRATADA: Joao Manoel Pereira Rocha Neto - CPF n° 043.122.785-39.
TESTEMUNHAS: Carmem Maria Araujo Brandao - CPF n°: 000.822.815-99 e Icaro Santos dos
Santos - CPF n° 042.775.735-50

CERTIFICAQAO DIGITAL: LUEARTRBJRFSRXJL7E45WQ
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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08/09/2021 17:53 ,

SIGA - CAPTURA

Listagem - Informes Mensais - Licitagdes HomologlfiJas

Competencia Processo

Modalidade

Edital / Convite

Pregao presencial

142/2021

08/2021

020/2021-PP

Dt. Publica9ao / Valor Estimado Imp. Oficial
Convite
diArio oficial do
37.200.00
26/07/2021

MUNICIPIO

Total de registros: 1

https://siga3.tcm.ba.gov.br/webru n/export.jsp?sys=SIG&forrrilD=464567573&type=LST
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Informes Mensais ■ Certidoes Participante Licitapao

•

SIGA - CAPTURA - Listagem - Informes Mensais - Certidoes Participante
Licitagao
Certidao

Emissaocertidao

Validadecertidao

Tipo

102997/2021
20212915594
22152795/2021
8/2021
D0EC2838F8F70C63

19/07/2021
20/07/2021
19/07/2021
11/08/2021'
03/05/2021

31/03/2022
18/09/2021
14/01/2022
09/11/2021
30/10/2021

Outras
Fazenda Estadual
Justi$a do Trabalho
Fazenda Municipal
Fazenda Federal

Total de registros: 5

r

https://siga3.tcm.ba.gov.br/webru n/export.jsp?sys=SIG&formlD=464567590&type=LST
■ • r.
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SIGA - CAPTURA - Listagem - Informes Mensais - Certidoes Contratp^
Certidao

I

Sf

102997/2021
20212915594
22152795/2021
8/2021
DOEC2838F8F70C63

Tipo
Outras
Fazenda Estadual
Justiga do Trabalho
. Fazenda Municipal
Fazenda Federal

Emissao
19/07/2021
20/07/2021
19/07/2021
11/08/2021
03/05/2021

Total de registros: 5

&
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https://siga3.tcm.ba.gov.br/webrun/export.]sp?sys=SIG&fonnlD=464567568&type=LST

1/1

