
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 1 3 .6 5 5 .4 3 6 /0 0 0 1 -6 0

CONTRATO N° 352 - CC 035/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
KRD ENGENHARIA EIRELI -  EPP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Estado da Bahia, Entidade de Direito 
Público Interno, inscrita no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, situada na rua Pça Emerson 
Barbosa, n° 01, Centro -São Desidério -  Estado da Bahia, representado pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. José Carlos de Carvalho, RG.: 6055404 SSP/BA, 
CPF n°. 687.312.805-87 doravante designado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa 
KRD ENGENHARIA EIRELI - EPP, CNPJ n° 18.908.961/0001-64, Inscrição Estadual 
(ISENTO), situado à Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, n° 52, Qd. 31, Lt. 43, Sala 05, 
Edifício Wanderley Ferez, Goiânia, CEP 74.003-010, vencedora do processo licitatório na 
modalidade CONVITE N° CC 035/2017, Processo Administrativo n°1.362/2017, neste ato 
representado pelo Sra. Kenia Roberta V. Oliveira, portador de documento de identidade n° 
3677673 SSP/GO, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO, que se regerá pela Lei Federal n° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a 
seguir ajustadas:

I -  CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO

O objeto deste CONTRATO é de elaboração de projetos executivo de engenharia de 
pavimentação asfáltica em TSD com capa selantes, inclusive drenagem e sinalização; 
conforme especificações, quantidades e condições constantes nos Anexos: I Termo de 
Referência-, II-  Especificações e Modelo de Proposta de Preços e Anexo III -  Minuta do 
CONTRATO, originária do processo licitatório na modalidade CONVITE N° CC 035/2017 e 
Processo Administrativo N° 1362/2017, conforme Anexo deste CONTRATO de Fornecimento 
e Prestação de Serviço que consiste no Mapa Final.

§ 1o - Os preços de CONTRATADO, relacionados no anexo constantes deste CONTRATO 
de prestação do serviço ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste 
instrumento e do(s) Contrato(s) que venha(m) a ser firmado(s) entre o CONTRATADO e o 
CONTRATANTE.

§ 2o - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a 
firmar as contratações que delas poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições.

§ 3o - Fica o CONTRATADO obrigado a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas 
mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
da contratação, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma 
dos §§ 1o e 2o do art. 65 da Lei 8.666/93.
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II -  CLÁUSULA SEGUNDA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas relativas ao pagamento correrão à conta dos recursos previstos no orçamento 
para o corrente exercício, nas Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:

• Unidade: 02.04.000 -  Secretaria Mun. infra-Estr. Transp. E Serv. Públicos.
• Atividade: 15.451.004.2014 -  Gestão de Planejamento Exerc. de Vias Públicas.
• Elementos de Despesa: 3.3.9.0.39.00.0000 -  Outros Serviços Terceiros- Pessoa 

Jurídica.
• Fonte:- 0100- Recursos Ordinários.

III -  CLÁUSULA TERCEIRA -  PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente CONTRATO de Prestação de Serviço é o valor ofertado pelo 
CONTRATADO para o Lote Unico constante da proposta de preços apresentada no 
CONVITE N2 CC 035/2017, que faz parte integrante deste instrumento, independente de 
transcrição, perfazendo o valor total de R$ 142.545,00 (cento e quarenta e dois mil 
quinhentos e quarenta e cinco reais).

§ 1o - O valor pactuado no presente CONTRATO de Fornecimento e Prestação de Serviço é 
fixo e irreajustável.

§ 2o- Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportas, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e 
outros quaisquer que, direta ou indiretamente impliquem ou venham implicar no fiel 
cumprimento deste instrumento.

§ 3o - O pagamento será efetuado através de ou credito em conta corrente, em até 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento definitivo dos produtos e mediante a apresentação 
dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo 
Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 4e - O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo 
CONTRATADO, através de Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei vigente, 
dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou por outros 
instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93 e recebimento Nota de 
Empenho.

§ 5o - A entrega do material, por parte do CONTRATADO, para uma determinada unidade, 
não poderá estar vinculada a débitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena 
de sanções previstas em lei.

§ 6o - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de 
Correção, ficando estabelecido que este intervalo de tempo não será considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
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IV -  CLÁUSULA QUARTA -  VIGÊNCIA

Este CONTRATO de prestação de serviço têm vigência até 60(sessenta) dias , a contar da 
data de sua assinatura, podendo vir a ser prorrogado a critério das partes, conforme inciso 
III, § 3a do art. 16 da Lei 8.666/93, permanecendo em vigor os preços registrados no 
CONVITE NSCC 035/2017 .

V -  CLÁUSULA QUINTA -  OBRIGAÇÕES:

A CONTRATANTE e o CONTRATADO deverão obedecer aos direitos e obrigações a 
seguir:

§ 1o - São obrigações do CONTRATADO:

Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido 30 (trinta) dias, o 
Projeto seja entregue inteiramente concluído e acabado.
5.1. Observar, na execução do Projeto, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
5.2. Fornecer o material necessário à execução dos Projetos, objeto deste contrato.

5.3. Fornecer e utilizar na execução do Projeto, equipamentos e mão-de-obra adequados.
5.4. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações 
previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando ao CONTRATANTE, quando 
exigida, cópia dos documentos de quitação.
5.5. Dar integral cumprimento a proposta no Contrato, os quais passam a integrar este 
Instrumento, independentemente de transcrição:
5.6. . Responder por todos os ônus referentes à elaboração do Projeto ora contratado, desde 
os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato.
5.7. . Responsabilizar-se:
a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das 

dependências dos locais onde serão executados os Projetos;
b) por quaisquer acidentes na elaboração do Projeto, inclusive quanto ao uso indevido de 
patentes, e, ainda, por fatos de que resultem na destruição ou danificação do Projeto, 
inclusive aqueles que, na hipótese de mora da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou 
força maior, estendendo-se essa responsabilidade até a integral liquidação de indenização 
acaso devida a terceiros;
c) pela estabilidade do Projeto e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas 
instalações, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a liquidação;
d) pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados no Projeto, assim como o 
processo de sua utilização;
e) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referentes ao Projeto, inclusive licença em repartições públicas, 
registros, publicações e autenticações dos Projetos e dos documentos a ele relativos, se 
necessário; f) pela correção dos defeitos notificados pelo CONTRATANTE ou pela 
Fiscalização, a CONTRATADA terá 15 (quinze) dias úteis.
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5.8. Refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as 
especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 5.9. 
Apresentar o Projeto de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários;
5.10. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e 
qualificação exigidas no contrato;
5.11. Indicar representante aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la na execução do 
Contratação.
5.12. Responsabilizar-se pela emissão e pagamento da ART da Elaboração dos Projetos.

§ 2o - São obrigações da CONTRATANTE:

I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula Terceira deste Termo.

II. Receber através da Comissão competente, o material descrito e especificado na 
Proposta do CONTRATADO.

VI -  CLÁUSULA SEXTA -  INCIDÊNCIAS FISCAIS:

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, custos e despesas que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a 
CONTRATADO.

§ 1o - O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta 
os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, encargos trabalhistas e todas 
as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente.

§ 2o - Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que o 
CONTRATADO acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a 
quaisquer tributos não incidentes sobre a compra CONTRATADO, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a devolução ao MUNÍCIPIO, do valor porventura.

VII -  CLÁUSULA SÉTIMA -  DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Para prestação de serviço e/ou fornecimento será emitida uma Autorização de Prestação de 
Serviço e/ou Fornecimento de Material ou documento equivalente pela unidade solicitante. O 
contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 
62 da Lei 8.666/93.

§ 1o - O adjudicatário será convocado para recebimento da Autorização e Nota de Empenho 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do envio da convocação.

§ 2o - O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o 
contrato pela adjudicatária, implicará na aplicação das sanções previstas no Edital que 
precedeu este CONTRATO de Fornecimento e Prestação de Serviço.
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VIII -  CLÁUSULA OITAVA -  ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

§ 1o - O Contrato de Prestação de Serviço/Fornecimento só estará caracterizado mediante a 
emissão da Nota de Empenho ou documento equivalente da unidade gestora da 
despesa.

§ 2o - Não poderão ser entregues produtos fora das especificações constantes no Contrato 
de Prestação de Serviço/Fornecimento.

§ 3o - A entrega dos serviços deverão ser efetuada de acordo com os prazos pactuados e 
nos locais indicados no termo de referência constante do edital.

§ 4°  - Os serviços serão recebidos pela Comissão responsável pelo recebimento e inspeção, 
nas seguintes condições:
I - O Objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da 
conformidade do material e/ou equipamento com a especificação fornecida pelo 
CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis.
II - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, 
pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 
Federal 8.666/93.

§ 5o - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada 
pela perfeita execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.

§ 6o - Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por 
não atender as especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor 
ou a maior do que a solicitada.

§ 7o - 0  detentor do Contrato de Prestação de Serviço/Fornecimento é obrigado a corrigir, 
remover ou substituir totalmente às suas expensas, os produtos em que se verificarem 
vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da convocação, independente 
da aplicação das sansões previstas no Contrato de Prestação de 
Serviço/Fornecimento.

IX -  CLÁUSULA NONA -  DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

9.1 -  A fiscalização da execução dos serviços será exercida pelo fiscal de Contrato, Sr 
Ivanildo Chaves de Araújo Júnior, devidamente nomeado através de Portaria e por titular da 
Secretaria Municipal de Administração, independente de qualquer outra supervisão, 
assessoramento e/ou acompanhamento dos serviços que venha a ser determinada pelo 
CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.
9.2 -  A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade do 
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua
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ocorrência, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus empregados, 
prepostos ou contratados.
9.3 -  Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, 
qualquer entendimento entre a Fiscalização e o CONTRATADO serão feitos por escrito, nas 
ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações 
fundamentadas em ordens ou declarações verbais.
9.4 -  Da decisão tomada pela Fiscalização poderá o CONTRATADO recorrer ao 
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

X -  CLÁUSULA DÉCIMA -  PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADO das suas responsabilidades contratuais, as 
quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação.

Parágrafo único -  A CONTRATADO ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas 
obrigações contratuais, às penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 com alterações 
posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

XI -  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  SANÇÕES:

À CONTRATADO serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade 
da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:

a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar 

com o Município de São Desidério, Estado da Bahia, por prazo de até 05 (cinco) 
anos;

c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parte do objeto não entregue;

d) multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue 
por cada dia subseqüente ao trigésimo.

§ 1o - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue 
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente 
existente.

§ 2o - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas.

§ 3o - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do 
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá 
atualização monetária.

§ 4o - A suspensão temporária do fornecimento, cujo contrato com a Administração Pública 
Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município de São Desidério.
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XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  CANCELAMENTO

0  Município de São Desidério/BA poderá, desde que conveniente aos interesses 
administrativos, cancelar este Contrato de Prestação de Serviço/Fornecimento, sem que 
com isso, o fornecedor tenha direito a interpor recursos ou indenizações revistas na Lei n° 
8.666/93.

Parágrafo único -  O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a 
critério do Município de São Desidério/BA, nas hipóteses previstas neste CONTRATO de 
Fornecimento.

XIII -  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  FORO

As partes elegem o Foro da cidade de São Desidério -  Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Contrato de Prestação de Serviço/Fornecimento.

E, por estarem assim justos, firmam o presente CONTRATO de Fornecimento/ Prestação de 
Serviço, em 02 (duas) vias de igual teor e forma pa presença das testemunhas, que 
subscrevem depois de lido e achado conforme.

São Desiderio/BA, 14 de Setembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPA 
José Carlos de Carv

Contratante

O DESIDERIO 
ito

LU-UiaUn
EMPRESA KRD ENGENHARIA EIRELI - EPP 

CONTRATADO

Testemunhas:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

EXTRATO DE CONTRATO DO CONVITE N° 
035/2017. PROCESSO N° 1.362/2017. CONTRATO 
N° 352/2017.

DO OBJETO

Elaboração de projetos executivos de engenharia de pavimentação asfáltica em TSD com 
capa selantes, inclusive drenagem e sinalização.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

CONTRATADO: KRD ENGENHARIA EIRELI - EPP

DO VALOR: O valor Total é de R$ 142.545,00 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e 
quarenta e cinco reais]

DA BASE LEGAL: Art. 22,§ 3o da Lei 8.666/93.

VIGÊNCIA: 30 dias.

São Desidério/BA, 14 de Setembro de 2017

Pça Emerson Barbosa, n°01 -  Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
compras@saodesiderio.ba.gov.br.
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