
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP! 04.214 419/0001 -OS

CONTRATO N° 187/2018 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 152/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO 
CONTRATANTE, A PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES ■ BA, E DO OUTRO COMO 
CONTRATADA, A EMPRESA VILLA & 
SCHUTZEMBERGER LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que 
entre si fazem, de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 
04.214.419/0001-05, com a sede na Av. Barreiras, 825, Centro, na cidade de Luís 
Eduardo Magalhães-BA, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e 
agropecuarista, portador da Carteira de Identidade RG sob n° 11.673.945-26 
SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 502.801.809-00, assistido juridicamente pelo 
Procurador Geral do Município, Dr. Teófilo Jerônimo Penno da Silva Motta, 
brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n° 
10.158.469-24 SSP/RS, inscrito no CPF sob n° 132.307.510-00 e inscrito na OAB/BA 
sob n° 44.338, e do outro lado, a empresa VILLA & SCHUTZEMBERGER LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 08.886.687/0001-16, com sede 
na Rua Castro Alves, n° 2126, Sala 02, Mimoso do Oeste, na cidade de Luís 
Eduardo Magalhães-BA, neste ato representado pela Sr° Larissa Cristina Villa, 
brasileira, engenheira civil, portada da Carteira de Identidade RG n° 6929946 
SESP/PR, inscrita no CPF sob n° 019.813.369-31, residente e domiciliada na cidade 
de Luís Eduardo Magalhães -  BA, doravante denominada CONTRATADA, têm 
entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos 
legais instituídos pela Lei Federal n.° 8.666/93, e as Cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para
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elaboração de laudo pericial nas obras de construção de uma Escola de 12 Salas 
com Quadra Coberta e construção do Ginásio Poliesportivo Juscelino Kubitschek.

CLÁUSULA SEGUNDA -  FORMA DE SERVIÇOS
Os serviços deverão ser iniciados de forma imediata, após o recebimento da 
Ordem de Serviço, e o laudo pericial das obras deverá ser entregue no prazo de 
até 15 (quinze) dias.
A critério do Gestor do Contrato, o prazo de execução poderá ser prorrogado, 
desde que não cause transtornos ou prejuízos à Administração Pública Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Serão pagos peia prestação de serviço o valor global de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), incluso todas despesas diretas e indiretas para execução do objeto, tais 
como tributos e/ou impostos, deslocamento do prestador, entre outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo 
quaisquer reclamações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
O presente Termo é firmado por prazo determinado de 60 (sessenta) dias, com 
início na data de sua assinatura e término em 11 de junho de 2018, podendo ser 
prorrogado, à critério da Administração, mediante Termo Aditivo, nos moldes da 
legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária:
Unidade Orçamentária: 02.05.000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
Projeto/Atividade: 04.122.031.2008 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E 
FINANÇAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.0000 -  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.
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Obriga-se, a CONTRATADA, sem prejuízo do constante nas solicitações do Senhor 
Prefeito e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste 
instrumento:
a) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhistas em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a contratante;
b) Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas disciplinares e administrativas 
da prestação de serviços;
c) Entregar um relatório de todas as atividades desenvolvidas pela empresa;
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à 
Administração, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução do contrato;
e) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da 
execução contratual;
f) Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de 
correspondência;
g) Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital;
h) Promover a prestação do serviço dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às 
recomendações aceitas pela boa técnica;
i) Manter sigilo absoluto sobre qualquer informação adquirida em virtude da 
execução do contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-la para si, 
responsabilizando-se, em caso de descumprimento dessa obrigação, por 
eventuais perdas e danos e sujeitando-se às cominações legais;

CLÁUSULA SÉTIMA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Proporcionar à contratada todas as condições e informações necessárias para 
a adequada execução do objeto;
b) Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da Contratada, pertinentes 
ao Serviço do presente objeto;
c) Notificar a contratada de qualquer irregularidade pnmntmrin nn
dos serviços;
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d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias, contados da protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da 
execução do objeto.
A Nota Fiscal deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, todos devidamente conferidos e atestados por servidor público 
responsável. A ausência ou irregularidade de um destes documentos 
impossibilitará a realização do pagamento.

CLÁUSULA NONA -  DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES
Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao 
seguinte:
a) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do 
serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos:
b) além da multa aludida na letra "a”, na hipótese de inexecução total ou 
parcial da obrigação, o CONTRATANTE poderá, garantida prévia e ampla defesa, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções;
b.l) advertência;
b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos 
casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo Contratante; 
b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
b.5) as sanções previstas nos subitens b.l, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas 
juntamente com a prevista no b.2.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, 
da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser serviço de cessão ou transferência no todo 
ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e
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sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado 
no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO
Fica eleito o Foro desta cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA), para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, 
de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Luís Eduardo Magalhães/BA, 12 de abril de 2018.

OZIEL OLIVEIRA
Prefeito Municipal

TESTEMUNHi

TEÓFILO JERÔNIM0PENNO DA SILVA MOTTA
Procurador Geral

BERGER LTDA
ontratada

CPF:
Assinatura^ysAojucu vX h L/d e v Assinatura:#^, 4L

CPF: 0& 4Èt(
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