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CDS - Alto Sertão 
Consórcio de Desenvolvimento 

Suslentãvel do Alto Sertão 	 1 

CONTRATO ADMINISTRATIVO/EXERCICIO 2017 

Contrato Administrativo, celebrado entre o 

Município de Matina e o Consórcio de 

Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão 

(CDS-Alto Sertão). 

Pelo presente instrumento de Contrato de Administrativo de Prestação de Serviço que celebram entre si, de um 

lado, O MUNICíPIO DE MATINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n0 16417800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN, Centro, Matina-Bahia, neste 

ato representado por seu Prefeito Municipal, JUSCELIO ALVES FONSECA, portador do CPF N' 513.753.03520 

doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro, o CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO - CDS-ALTO SERTÃO, Autarquia Interfederativa, do tipo associação 

pública, inscrito no CNPJ sob o n°. 18.635.734/0001-02, com sede na Rua da Chácara, ri° 294, Bairro Chácara, 

Caetité-Estado da Bahia - CEP 46400-000, neste ato representado por seu Presidente, JUSCÉLIO ALVES 

FONSECA, portador do CPF n° 513.753.035-20, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de co1um 

acordo celebrar o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Cláusula primeira - Aplicam-se ao presente contrato Administrativo de Prestação de Serviços as disposições 

da legislação federal de licitações, Lei n° 8.666/93, de consórcios públicos, Lei. n° 11 .107105 e Decreto 6.017/07, 

bem como a legislação municipal de ratificação do Protocolo de Intenções. 	 . 

Cláusula segunda - O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no art. 2°, § 

1°, III, da Lei 11.107/05 e art. 18 do Decreto n°6.017/2207 que regulamente a Lei 11.107/2005. 

Cláusula terceira - A Prestação dos serviços que trata este contrato é decorrente de decisão da Asseni.bleia 

Geral, onde ficou estabelecido que os municípios consorciados vão custear a utilização e manutenção das 

máquinas em posse do CDS-Alto Sertão em virtude de Cessão do Estado da Bahia ao CDS-Alto Sertão do 

maquinário do extinto DERBA, através do Convênio n°027/2015, celebrado com o Estado da Bahia, por 

intermédio da sua Secretaria de Administração. 

DO OBJETO:  

Cláusula quarta - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de bem público gerido pelo 

CONTRATADO, referente a utilização pelo CONTRATANTE de: Trator De Esteira B 150 D. 
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cos - Alto Sertão 
Consorcio de Desenvolvimento 

Sustentavel do Alto Sertão 

DO PRAZO:  

Cláusula quinta: O prazo de utilização da referida máquina pelo CONTRATANTE será no período de 01 de 

junho de 2017 a 30 de junho de 2017. 

DO PAGAMENTO:  

Cláusula sexta: O município CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento no valor de R$ 8.500,00 (Oito 

mil e quinhentos reais), até o dia 30 de iunho de 2017, quando deverá efetuar o pagamento na conta corrente 

do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão, BANCO DO BRASIL, cic no 3251-2, Agênçja n° 

0230-5 (Caetité /BA). 

DA DOTAÇÃO: 

Cláusula sétima: As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato serão atendidaspela 

dotação orçamentária prevista pelo ente CONSORCIADO, constante do exercício de 2017: Unidade 

Orçamentária 020500 - Secretaria de obras e serviços públicos; Atividade/Projeto: 2307 - Manutenção das 

Atividades do Consórcio Público. Elemento 447170 0000— Rateio pela participação em Consórcios Públicos 

DA PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DO SERVIÇO: 
kt 

Cláusula oitava: O uso da máquina, descrita na "cláusula quarta", é exclusivo ao Município Usuário 

(Contratante), não podendo o mesmo ceder a particulares e outros entes consorciados, a qualquer título, sem 

autorização expressa do Consórcio CONTRATADO. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

Cláusula nona: O CONTRATANTE Usuário, na vigência deste contrato, obriga-se a manter a máquina em 

perfeito estado de conservação, limpeza, troca de óleos, lubrificação e funcionamento, usando de todos os 

meios necessários a boa manutenção do equipamento. 

Paráqrafo Único: Compromete-se o COTRATANTE a utilização de produtos, em espeôial óleo e lubrificantes, 

adequados ao tipo da máquina utilizada. 

Cláusula décima: É de responsabilidade do CONTRATANTE o transporte da máquina nos limites do município 

em que esteja ocorrendo a prestação de serviços. 
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cos Alto Sertão 
Consórcio de Desenvolvimento 
Sustenlavel do Alto Serio 

Cláusula décima primeira: O CONTRATANTE arcará com as despesas de pagamento dos serviços do 

Operador contratado pelo município, hospedagem e alimentação na vigência do presente contrato. 

Parágrafo Único: O operador de máquina contrato pelo município Contratante não possui qualquer vínculo 

empregaticio com o Consórcio Contratado. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:  

Cláusula décima segunda: O CONTRATADOobriga-se a custear o transporte da Máquina do Município de 

ORIGEM (em que esteja a máquina) para o município que utilizará o bem (CONTRATANTE). 

Cláusula décima terceira: É de responsabilidade do CONTRATADO a troca dê peças e manutenção de 

defeitos mecânicos ocorridos pelo uso normal das máquinas. 

DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: 	 - 

Cláusula décima quarta: A fim de garantir a transparência da gestão administrativa, econômica e financeira dos 

objetivos e metas previstos neste contrato, serão observadas as disposições constantes no Contrato de 

Consórcio Público, conforme Art. 13 § 1°, II, da Lei 11.107/05. 

DA TRANSFERÊNCIA DE BENS E DE PESSOAL: 

Cláusula décima quinta - Fica estabelecido que não haverá, até disposição expressa em contrário, 

transferência de pessoal e bens entre CONTRATANTE E CONTRATADO. 

DAS PENALIDADES:  

Cláusula décima sexta - O consorciado inadimplente com o CDS-Alto Sertão será notificado formalmente 

sobre sua inadimplência, para que regularize sua situação. 

Cláusula décima sétima - Uma vez notificado da inadimplência, serão suspendidos os serviços do 

CONTRATADO ao CONTRATANTE até a regularização da dívida. 

Cláusula décima oitava— Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de seis meses, Qente consorQiado 

poderá ser excluído do consórcio, mediante deliberação em Assembleia Geral. 

DA RESCISÃO:  

Cláusula décima nona: O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido por: 

a) descumprimento de qualquer das obrigações para execução do objeto; 

b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou materialmente, inexequível; 
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IP 'qj'v  MA TINA 

JUSCE lo AL VES FONSECA 

/ 

dLv ENT. USTENTÁVELDO ALTO SERTÃO 

USCÉL o ALVES FONSECA 

CONSÓRCI 

COS - Alto Sertão 
Consórcio de Desenvolvimento 

Sustentavel do Alto Serio 

c) 	ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da parte que dele se 

desinteressar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, respeitando as metas em curso constante 

em contrato de rateio. 

DO FORO 

Cláusula vigésima: Fica eleito o foro da Comarca de Caetité, Estado da Bahia, para dirimir as quetões 

decorrentes do presente Contrato. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Cláusula vigésima primeira: Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 02 

(duas) vias de igual teor e forma. 

Caetité, 01 de junho de 2017. 

• TESTEMUNHAS: 

Nome: 	  

Ass.: 	 CPF.:  	- 

Nome: 

Ass.: 	 CPF.: 	 
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CONSOflC!O PÚB.ICO DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO ALTO SENTAO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2017 

Contrato Administrativo, celebrado 

entre o Município de Matina e o 

Consórcio 	de 	Desenvolvimento 

Sustentável do Alto Sertão (CDS-Alto 

Sertão). 

Pelo presente instrumento de Contrato de Administrativo de Prestação de Serviço que 

celebram entre si, de um lado, O MUNICÍPIO DE MATINA, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.1641780010001-42, com sede na Praça Helena 

Carmem de Castro Donato, S/N, Centro, Matina-Bahia, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, JUSCÉLIO ALVES FONSECA, portador do CPF N° 513.753.035 20 

doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro, o CONSÓRCIO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO - CDS-ALTO 

SERTÃO, Autarquia Interfederativa, do tipo associação pública, inscrito no CNPJ sob o n°. 

18.635.734/0001-02, com sede na Rua da Chácara, n° 294, Bairro Chácara, Caetité-Estado da 

Bahia - CEP 46400-000, neste ato representado por seu Presidente, JUSCÉLIO ALVES 

FONSECA, portador do CPF n° 513.753.035-20, doravante denominado CONTRATADO, 

resolvem de comum acordo celebrar o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Cláusula primeira - Aplicam-se ao presente contrato Administrativo de Prestação de 

Serviços as disposições da legislação federal de licitações, Lei n° 8.666/93, de consórcios 

públicos, Lei n° 11.107/05 e Decreto 6.017/07, bem como a legislação municipal de 

ratificação do Protocolo de Intenções. 
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ILILIro 
SEWF11O 

CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTA0 

Cláusula segunda - O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com 

fundamento no art. 2°, § 1°, III, da Lei 11.107/05 e art. 18 do Decreto n° 6.017/2207 que 

regulamente a Lei 11.107/2005. 

Cláusula terceira - A Prestação dos serviços que trata este contrato é decorrente de decisão 

da Assembleia Geral, ocorrida em 10/02/17, onde ficou estabelecido que os municípios 

consorciados ao CDS- Alto Sertão iriam custear a utilização e manutenção da patrulha 

mecanizada de propriedade do Contratado, que consiste nas seguintes máquinas: 

ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, Marca - JCB, Modelo - JS2000 -Chassi - 

• 
9B9JS20CK01633746; TRATOR DE ESTEIRAS, Marca - NEW HOLLAND, Modelo - 

D150 XLT Chassi -HBZN15OBCDACO0386; PÁ CARREGADEIRA, Marca - NEW 

HOLLAND, Modelo - 12C - Chassi - HBZN012CCDAE04719; CAMINHÃO 

BASCULANTE, Marca - FORD, Modelo - CARGO 1519 Chassi - 9BFXEB2B7DBS52984, 

bem como de alguns equipamentos do extinto DERBA disponibilizados através de Cessão de 

uso por parte do Estado da Bahia ao CDS-Alto Sertão através do Convênio n°027/2015, 

celebrado com o Estado da Bahia, por intermédio da sua Secretaria de Administração. 

DO OBJETO:  

Cláusula quarta  - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de bem 

público gerido pelo CONTRATADO, referente a utilização pelo CONTRATANTE de: Trator 

de Esteira D 150 NEW HOLLAND. 

Parágrafo único: A prestação dos serviços da patrulha mecanizada, descrita na "cláusula 

terceira", poderá ser através da utilização de todas as máquinas ou em unidades separadas, 

conforme contrato específico. 

DO PRAZO:  

Cláusula quinta: O prazo de utilização da referida máquina pelo CONTRATANTE será no 

período de 10 de julho a 10 de agosto de 2017. 

DO PAGAMENTO:  

Cláusula sexta: O município CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento no valor de 

R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta), até o dia 10 de agosto de 2017, quando 

CD 
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- swro 
CONSORCIO PÚBLICO DF OESENVOLVIMF.NTO 

SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAD 

deverá efetuar o pagamento na conta corrente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável 

do Alto Sertão, BANCO DO BRASIL, C/C n° 32.251-2, Agência n° 0230-5 (Caetité /BA). 

DA DOTAÇÃO:  

Cláusula sétima: As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato serão atendidas 

pela dotação orçamentária prevista pelo ente CONSORCIADO, constante do exercício de 2017: Unidade 

Orçamentária 020500 - Secretaria de obras e serviços públicos; Atividade/Projeto: 2307 - Manutenção das 

Atividades do Consórcio Público. Elemento 447170 0000— Rateio pela participação em Consórcios Públicos 

DA PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DO SERVIÇO:  

Cláusula oitava: O uso da máquina, descrita na "cláusula quarta", é exclusivo ao Município 

Usuário (Contratante), não podendo o mesmo ceder a particulares e outros entes consorciados, 

a qualquer título, sem autorização expressa do Consórcio CONTRATADO. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

Cláusula nona: O CONTRATANTE Usuário, na vigência deste contrato, obriga-se a manter 

a máquina em perfeito estado de conservação e funcionamento, através da limpeza, troca de 

óleos e filtros, lubrificação, unhas para escavação, usando assim, de todos os meios 

necessários a boa manutenção do equipamento. 

Parágrafo Único: Compromete-se o COTRATANTE a utilização de produtos, em especial 

óleo, lubrificantes e filtros, adequados ao tipo da máquina utilizada. 

Cláusula décima: É de responsabilidade do CONTRATANTE o transporte da máquina até o 

município e nos limites que corresponderem a área onde estiver ocorrendo a prestação de 

serviços. 

Cláusula décima primeira: O CONTRATANTE arcará com as despesas de pagamento dos 

serviços do Operador contratado pelo município, hospedagem e alimentação na vigência do 

presente contrato. 
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Lê 

 

IJJ IWrO  - — sirao 
CONSORCIO PÚBLICO DE DEBNVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO 

Parágrafo Único: O operador de máquina contrato pelo município Contratante não possui 

qualquer vínculo empregatício com o Consórcio Contratado. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:  

Cláusula décima segunda: O CONTRATADO obriga-se a fornecer a Máquina em perfeito 

estado de conservação com peças e material para escavação em condições ideais de uso. 

Cláusula décima terceira: É de responsabilidade do CONTRATADO a troca de peças e 

manutenção de defeitos mecânicos ocorridos pelo uso normal das máquinas. 

DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA:  

Cláusula décima quarta: A fim de garantir a transparência da gestão administrativa, 

econômica e financeira dos objetivos e metas previstos neste contrato, serão observadas as 

disposições constantes no Contrato de Consórcio Público, conforme Art. 13 § 1°, II, da Lei 

11.107/05. 

DA TRANSFERÊNCIA DE BENS E DE PESSOAL:  

Cláusula décima quinta  - Fica estabelecido que não haverá, até disposição expressa em 

contrário, transferência de pessoal e bens entre CONTRATANTE E CONTRATADO. 

DAS PENALIDADES:  

Cláusula décima sexta -  O consorciado inadimplente com o CDS-Alto Sertão será notificado 

formalmente sobre sua inadimplência, para que regularize sua situação. 

Cláusula décima sétima - Urna vez notificado da inadimplência, serão suspendidos os 

serviços do CONTRATADO ao CONTRATANTE até a regularização da dívida. 

Cláusula décima oitava— Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de seis meses, o 

ente consorciado poderá ser excluído do consórcio, mediante deliberação em Assembleia 

Geral. 

DA RESCISÃO:  
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Caetité, 10 de julho de 2017. 

ATINA 

LVES FONSECA 

CONSÓRCIO DE DES 

• TESTEM 

Nome: 

TO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO 

ALV ONSECA 

- 
- MEM nem 

SRI1LU 
CONSORCIO púntico DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTAO 

Cláusula décima nona: O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido por: 

a) descumprimento de qualquer das obrigações para execução do objeto; 

b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou 

materialmente, inexequível; 

c) ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da 

parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

respeitando as metas em curso constante em contrato de rateio. 

• 
DO FORO 

Cláusula vigésima: Fica eleito o foro da Comarca de Caetité, Estado da Bahia, para dirimir 

as questões decorrentes do presente Contrato. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Cláusula vigésima primeira: Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente 

Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
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Lê 

 

- Jp__  
CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSflNTAVEI. DO ALTO SERTAO 

Ass.: 
	

CPF.: 

Nome: 

Ass.: 

 

CPF.: 

1 

o 
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C D 
CONSORCIO PÚR.!CO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTF.NTAVEL DO ALTO SERTÃO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2017 

Contrato Administrativo, celebrado 

entre o Município de Matina e o 

Consórcio 	de 	Desenvolvimento 

Sustentável do Alto Sertão (CDS-Alto 

Sertão). 

Pelo presente instrumento de Contrato de Administrativo de Prestação de Serviço que 

celebram entre si, de um lado, O MUNICÍPIO DE MATINA, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.16417800/0001-42, com, sede na Praça Helena 

Carmem de Castro Donato, SIN, Centro, Matina-Bahia, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, JUSCÉLIO ALVES FONSECA, portador do CPF N° 513.753.035 20 

doravante denominado CONTRATANTE; e, do outro, o CONSÓRCIO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO - CDS-ALTO 

SERTÃO, Autarquia Interfederativa, do tipo associação pública, inscrito no CNPJ sob o n°. 

18.635.734/0001-02, com sede na Rua da Chácara, n° 294, Bairro Chácara, Caetité-Estado da 

Bahia - CEP 46400-000, neste ato representado por seu Presidente, JUSCÉLIO ALVES 

FONSECA, portador do CPF n° 513.753.035-20, doravante denominado CONTRATADO, 

resolvem de comum acordo celebrar o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Cláusula primeira - Aplicam-se ao presente contrato Administrativo de Prestação de 

Serviços as disposições da legislação federal de licitações, Lei n° 8.666/93, de consórcios 

públicos, Lei n° 11.107/05 e Decreto 6.017/07, bem como a legislação municipal de 

ratificação do Protocolo de Intenções. 
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CD MTD 
CONOflC1O PÚBJCO O DESENVOLVIMENTO 

SUSTEnTA VEt. DO ALTO SERTAO 

Cláusula segunda - O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com 

fundamento no art. 21, § í°, III, da Lei 11.107/05 e art. 18 do Decreto n° 6.017/2207 que 

regulamente a Lei 11.107/2005. 

Cláusula terceira - A Prestação dos serviços que trata este contrato é decorrente de decisão 

da Assembleia Geral, ocorrida em 10/02/17, onde ficou estabelecido que os municípios 

consorciados ao CDS- Alto Sertão iriam custear a utilização e manutenção da patrulha 

mecanizada de propriedade do Contratado, que consiste nas seguintes máquinas: 

ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, Marca - JCB, Modelo - JS2000 -Chassi - 

9B9JS20CK01633746; TRATOR DE ESTEIRAS, Marca - NEW HOLLAND, Modelo - 

D150 XLT Chassi -HBZN15OBCDACO0386; PÁ CARREGADEIRA, Marca NEW 

HOLLAND, Modelo - 12C - Chassi - HBZN012CCDAE04719; CAMINHÃO 

BASCULANTE, Marca - FORD, Modelo - CARGO 1519 Chassi - 9BFXEB2B7DBS52984, 

bem como de alguns equipamentos do extinto DERBA disponibilizados através de Cessão de 

uso por parte do Estado da Bahia ao CDS-Alto Sertão através do Convênio n°027/2015, 

celebrado com o Estado da Bahia, por intermédio da sua Secretaria de Administração. 

DO OBJETO:  

Cláusula quarta - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de bem 

público gerido pelo CONTRATADO, referente a utilização pelo CONTRATANTE de: 

Caminhão Basculante, Marca - FORD CARGO, Modelo - CARGO 1519 Chassi - 

9BFXEB2B7DBS52984, placa policial - PJU 1697. 

Parágrafo único: A prestação dos serviços da patrulha mecanizada, descrita na "cláusula 

terceira", poderá ser através da utilização de todas as máquinas ou em unidades separadas, 

conforme contrato específico. 

DO PRAZO:  

Cláusula quinta: O prazo de utilização da referida máquina pelo CONTRATANTE será no 

período de 10 de julho a 10 de agosto de 2017. 

DO PAGAMENTO:  
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- sLrrrno 
COHSOflCIO PÚBI.ICO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO 

Cláusula sexta: O município CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento no valor de 

R$ 5,000,00 (cinco mil reais), até o dia 10 de agosto de 2017, quando deverá efetuar o 

pagamento na conta corrente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão, 

BANCO DO BRASIL, cic n'32.251-2, Agência n'0230-5 (Caetité /BA). 

DA DOTAÇÃO:  

Cláusula sétima: As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato serão atendidas 

pela dotação orçamentária prevista pelo ente CONSORCIADO, constante do exercício de 2017: Unidade 

Orçamentária 020500 - Secretaria de obras e serviços públicos; Atividade/Projeto: 2307 - Manutenção das 

Atividades do Consórcio Público. Elemento 447170 0000— Rateio pela participação em Consórcios Públicos 

DA PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DO SERVIÇO:  

Cláusula oitava: O uso da máquina, descrita na "cláusula quarta", é exclusivo ao Município 

Usuário (Contratante), não podendo o mesmo ceder a particulares e outros entes consorciados, 

a qualquer título, sem autorização expressa do Consórcio CONTRATADO. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

Cláusula nona: O CONTRATANTE Usuário, na vigência deste contrato, obriga-se a manter 

a máquina em perfeito estado de conservação e funcionamento, através da limpeza, troca de 

óleos e filtros, lubrificação, unhas para escavação, usando assim, de todos os meios 

necessários a boa manutenção do equipamento. 

Parágrafo Único: Compromete-se o COTRATANTE a utilização de produtos, em especial 

óleo, lubrificantes e filtros, adequados ao tipo da máquina utilizada. 

Cláusula décima: É de responsabilidade do CONTRATANTE o transporte da máquina até o 

município e nos limites que corresponderem a área onde estiver ocorrendo a prestação de 

serviços. 
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CO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEI. DO ALTO SERTAO 

Cláusula décima primeira: O CONTRATANTE arcará com as despesas de pagamento dos 

serviços do Operador contratado pelo município, hospedagem e alimentação na vigência do 

presente contrato. 

Parágrafo Único: O operador de máquina contrato pelo município Contratante não possui 

qualquer vínculo empregatício com o Consórcio Contratado. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:  

Cláusula décima segunda: O CONTRATADO obriga-se a fornecer a Máquina em perfeito 

estado de conservação com peças e material para escavação em condições ideais de uso. 

Cláusula décima terceira: É de responsabilidade do CONTRATADO a troca de peças e 

manutenção de defeitos mecânicos ocorridos pelo uso normal das máquinas. 

DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA:  

Cláusula décima quarta: A fim de garantir a transparência da gestão administrativa, 

econômica e financeira dos objetivos e metas previstos neste contrato, serão observadas as 

disposições constantes no Contrato de Consórcio Público, conforme Art. 13 § 1°, II, da Lei 

11.107/05. 

DA TRANSFERÊNCIA DE BENS E DE PESSOAL:  

Cláusula décima quinta - Fica estabelecido que não haverá, até disposição expressa em 

contrário, transferência de pessoal e bens entre CONTRATANTE E CONTRATADO. 

DAS PENALIDADES:  

Cláusula décima sexta - O consorciado inadimplente com o CDS-Alto Sertão será notificado 

formalmente sobre sua inadimplência, para que regularize sua situação. 

Cláusula décima sétima - Uma vez notificado da inadimplência, serão suspendidos os 

serviços do CONTRATADO ao CONTRATANTE até a regularização da dívida. 

CD 
CONSORCIO 
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Caetité, 10 de julho de 2017. 

MUNICÍP 

JUSCÉLIO 

ATINA 

E FONSECA 

CD ILILIro  - 
CONt1flCTO PÚBLICO DE DESENVOL.V!MZNTO 

SUSTENTAVEI. DO ALTO SERTAO 

Cláusula décima oitava— Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de seis meses, o 

ente consorciado poderá ser excluído do consórcio, mediante deliberação em Assembleia 

Geral. 

DA RESCISÃO:  

Cláusula décima nona: O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido por: 

a) descumprimento de qualquer das obrigações para execução do objeto; 

b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou 

materialmente, inexequível; 

c) ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da 

parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

respeitando as metas em curso constante em contrato de rateio. 

DO FORO 

Cláusula vigésima: Fica eleito  o foro da Comarca de Caetité, Estado da Bahia, para dirimir 

as questões decorrentes do presente Contrato. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Cláusula vigésima primeira: Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente 

Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
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M c i) S sr r'iso 
ONSOflCIO PÚRLIC E flESr OLVIMENTO 

SusrENTAvo! OU AI O SERTÃO 

CONSÓRCIO DE DESENVOLVI USTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO 

JUSCÉ ATP LVES FONSECA 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

Ass.: 

 

CPF.: 

Nome: 

Ass.: 

 

CPF.: 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0107072017 

O MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o n.° 16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Matina/BA, 
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Juscelio Alves Fonseca, doravante denominada 
CONTRATANTE  e, de outro lado Maicon Jean Rocha de Oliveira, inscrito no CPF n° 038.696.185-90, 
RG 1431315400, residente a Alameda dos umbuzeiros 503 AP. 204, caminho das árvores 
Salvador/BA, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm justo e contratado entre si o 
que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

O Objeto do presente contrato é a contratação de profissional para prestação de serviços de 
projeto estrutural, para a reforma e ampliação do Hospital Hermenegildo Cardoso de Castro. 

Para o desenvolvimento do objeto do presente contrato, o CONTRATADO obedecerá às 
seguintes fases: 

• Projeto de locação de pilares e fundação, inclusive detalhamento; 
• Projeto de pavimento térreo: (forma do pavimento de detalhamentos das vagas 

baldrames 
• Projeto de cobertura: (forma do pavimento, detalhamentos das vigas e lajes); 
• Projeto de detalhamento de pilares; 
• Emissão de ART - anotação de responsabilidade técnica; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO 

O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação n°11/2017, 
do Processo Administrativo n°39/2017, baseada no inciso l, art. 24, c/c o art. 26 da Lei n° 8.666/93 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO  

Pelo serviço ora contratado o CONTRATANTE pagará ao contratado a importância de R$ 7.900,00 (sete 
mil e novecentos reais), o pagamento será pago em duas parcelas, sendo a primeira na entrega dos 
serviços e a segunda após trinta dias. 

CLÁUSULA QUARTA - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte Elemento 
Orçamentário: 

Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Atividade: 1072 - Construção e Ampliação de Unidades de Saúde 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.0.51.00.00 - Obras e Instalação 
FONTE: 02— Rc.Im.Trans.Saúde de 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E 
PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL  

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 present 
instrumento ensejará a aplicação, pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Le 
8.666/93, a saber: 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
CEP 46480-000 - Matina/ BA 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

- 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. 

CLÁUSULA SEXTA - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE 

- Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos 1 e II e 
alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93. 

II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contrato, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 
60, da Lei 8.666/93. 

III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas 
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
Art. 66, da Lei 8.666/93. 

IV - Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou 
incorreções resultantes da execução dos serviços. 

V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art. 7° da Lei 8.666/93. 

VI - Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 ucaput  da Lei 8.666/93). 

VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do Contrato ou restringir a regularização. 

VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executando 
em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93. 

IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93. 

X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato, implicará nas 
consequências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONSTITUI DIREITOS DO CONTRATADO 

- Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que 
haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que hou -r 
sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolução de garantia se for o caso; 

b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

c) pagamento do custo da desmobilização. 

Praça Ficlena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (7713643- 100 
CEP 46480-000 - Matina 1 BA 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, 
serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 
10  do art. 65 da Lei 8.666/93. 

III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que 
seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93. 

IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do 
Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 51, da 
Lei 8.666/93. 

V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a 
data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe 
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 § único, da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

a- viabilizar a conclusão do projeto dentro dos prazos estipulados inclusive com a entrega de todos os 
elementos necessários ao desenvolvimento do projeto; 
b- proceder ao pagamento de todas a taxas necessárias para aprovação do projeto; 
c- proceder aos pagamentos dos honorários contratados. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Será de responsabilidade única do CONTRATADO a execução dos serviços acima 
descritos e cumprimento dos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DECIMA PREIMEIRA - DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRACÃO 

- 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 DECIMA SEGUNDA - DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULACÃO 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. 

Este contrato está vinculado ao processo administrativo n° 39/2017, Dispensa de Licitaçã 
11/2017 na forma prevista no art. 55, Xl, c/c o art. 24, 1 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA— DA HABILITACÃO E QUALIFICAÇÃO 

 

   

Durante o período que vigora o presente contrato o CONTRATADO, manterá as condiçõ 

Praça Helena Carinem de Castro Donato. s/n' - Telefax (77) 3643-1008 
CEP 46480-000 - Matina 1 BA 
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JUSCE 
Prefeito 

A 
ina-BA. 

CONTRATADO 

TANTE 

TESTEMUNHAS: 

• Nome:  (u)fr 	w4 <)D4L 
CPF:  o.  

Nome 	9-0- 
CPF:O L/O555 1 G'G 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

habilitação e qualificação exigidas através dos artigos 28 e 29 da Lei 8.663/93. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência do contrato será da data da assinatura, até 29 de setembro de 2017, podendo 
ser prorrogado, desde que observados as disposições do art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA— DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Riacho de Santana, como único, para dirimir 
quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por mais especial 
que seja. 

E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença das 
testemunhas abaixo assinadas em três vias de igual forma e teor. 

Matina - Bahia, 07 de julho de 2017. 

Praça Helena Carinem de Castro Donato. s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
CEP 46480-000 - Matina/ BA 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0107072017 
Dispensa n°. 11/2017 

S 	O Prefeito do MUNICIPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA. 
Contratada: Maicon Jean Rocha de Oliveira, inscrita no CPF sob o n.° 038.696.185-90, Objeto: 
contratação de profissional para prestação de serviços de projeto estrutural, para a reforma e ampliação do 
Hospital Hermenegildo Cardoso de Castro. Assinatura: 0710712017. Vigência: até 29 de setembro de 2017, 
a partir da data da sua assinatura. Valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). O pagamento será 
pago em duas parcelas iguais, sendo a primeira na entrega dos serviços e a segunda após 30 (trinta) dias. 
JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site httpsJ/www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 9252-BCB5-124B-15E0. 
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