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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOSQUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 

LADO O MUNICÍPIO DE CORRENTINA – 

BAHIA E A EMPRESA GEO TOP 

EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA 

ABAIXO. 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Correntina, 

Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 445, em 

Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA e, de 

outro lado, como CONTRATADA, a Empresa GEO TOP EMPREENDIMENTOS LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 14.648.239/0001-87, com sede na Rua Capitão João José das Virgens, 33, 

Térreo - Centro – Aracatú – Bahia – CEP nº 46.130-000, neste ato representada pelo Sr. Aroldo 

Miranda Meira, brasileiro, maior, casado, engenheiro, inscrito no CREA-BA nº 19121-D e no 

CPF nº 086.033.405-87, residente e domiciliado na Rua Vereador Paulo Chaves, nº 75, Casa – 

Jardim Brasil – Brumado – Bahia, CEP 46.100-000, doravante denominadas CONTRATANTE e 

CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993 e 

suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 

038/2019, Processo Administrativo nº 082/2019 ratificada pelo Prefeito Municipal no dia 19 de 

junho de 2019 e nas cláusulas prevista nesta instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE, serviços de engenharia na elaboração do 

projeto executivo de engenharia para pavimentação em bloquete sextavado, drenagem, e 

sinalização viária em ruas do Bairro São José (Ruas A, B, C, E,F, T, Av. Beira Rio Margem 

Direita e Margem Esquerda) no perímetro urbano, deste Município, cujas descrições detalhadas 

bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo de Dispensa de Licitação 

nº 038/2019 ratificado pelo Prefeito Municipal em 19 de junho de 2019. De acordo 

discriminação a baixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Prestação de serviços de engenharia na elaboração de 

projeto de pavimentação em bloquete sextavado, 

drenagem, e sinalização viária em ruas do Bairro São 

José (Ruas A, B, C, E, F, T, Av. Beira Rio Margem 

Direita e Margem Esquerda) no perímetro urbano, 

deste Município, compreendendo os seguintes itens: 

 

a) Levantamento topográfico georreferenciado com 

curvas de níveis e estaqueamento de 20 em 20 metros;               

b) Cadastro e indicações árvores, postes, testada das 

edificações, drenagem etc.;                                              

c) Perfil Longitudinal do terreno;                                                 

d) Sinalização;                                                                

e) Acessibilidade;  

f) Memorial Descritivo;  

g) Planilha orçamentária com quantitativos e valores;                                                                               

01 Serv.  

0199/2019 
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h) Memória de cálculo                                               

i) ART de projeto; 

j) Acompanhamento do Projeto junto à CONDER até a 

aprovação. 

1.2 – A CONTRATADA desenvolverá o projeto de pavimentação asfáltica com tratamento 

superficial duplo (TSD) observando os requisitos elencados abaixo: 

a) Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido 20 (vinte) dias, o 

Projeto seja entregue inteiramente concluído e acabado; 

b) 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); 

c) Fornecer o material necessário à execução dos Projetos, objeto deste contrato;  

d) Fornecer e utilizar na execução do Projeto, equipamentos e mão-de obra adequada; 

e) 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; 

f) 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; 

g) Responsabilizar-se pela emissão e pagamento da ART da Elaboração dos Projetos; 

h) Refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as especificações, 

de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

i) Apresentar o Projeto de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários; 

Acompanhar. 

1.3 – O processo, normas, instruções, assim como a proposta da CONTRATADA constante no 

Processo de Dispensa de Licitação nº 038/2019, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de R$ 8.700,00 

(oito mil e setecentos reais), conforme Planilha de preços unitários e totais abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUAN

T. 

UNID. VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 

Prestação de serviços de 

engenharia na elaboração de 

projeto de pavimentação 

asfáltica com tratamento 

superficial duplo (TSD), 

Drenagem, e Sinalização 

Viária em ruas do Setor 

Itamarana (Ruas 2, 3, 4, 5, A, 

De Acesso e Estácio Pereira do 

Nascimento) no perímetro 

urbano deste Município, 

compreendendo os seguintes 

itens: 

 

a) Levantamento topográfico 

georreferenciado com curvas 

01 Serv.  R$ 8.700,00 R$ 8.700,00 
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de níveis e estaqueamento de 

20 em 20 metros;                    

b) Cadastro e indicações 

árvores, postes, testada das 

edificações, drenagem etc.;                                              

c) Perfil Longitudinal do 

terreno;                                                 

d) Sinalização;                                                                

e) Acessibilidade;  

f) Memorial Descritivo;  

g) Planilha orçamentária com 

quantitativos e valores;                                                                               

h) Memória de cálculo                                                 

i) ART de projeto; 

j) Acompanhamento do 

Projeto junto à CONDER até a 

aprovação. 

§ 1º – As despesas necessárias para execução do presente contrato serão cobertas com recursos 

provenientes das seguintes dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento deste Município: 

Unidade: 02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

Atividade: 2130 – Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura  

Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

§ 2º – O pagamento será efetuado no final do serviço prestado. 

§ 3º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento 

bem como nenhuma antecipação será efetuada antes da execução dos serviços, desde que 

devidamente justificado o atraso. 

§ 4º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 

com o número de inscrição do CNPJ da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, 

constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só 

poderão ser concedidos quando avaliados previamente por órgão da Administração responsável 

pela realização desta dispensa e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de 10 (dez) dias, tendo seu início previsto para o dia 

19 de junho de 2019 e seu término previsto para o dia 29 de junho de 2019, podendo se 

prorrogado com as bases legais estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 

a) Responder pela solidez, segurança e perfeição do objeto executado. 

b)  Assumir integral responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes dos serviços ora contratados, isentando a CONTRATANTE de quaisquer 
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reclamações resultantes de atos de seus prepostos, empregados ou ajustados na execução do 

objeto. 

c)  Manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la durante a execução dos 

serviços, sempre que for solicitado. 

d)  Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto deste contrato ou parte dele, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, na 

execução dos serviços. 

e)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE. 

f)  Arcar com a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução deste contrato. 

g)  A cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas pela Secretária Municipal de 

Infraestrutura e desenvolvimento Urbano de Correntina na execução deste contrato. 

h) Exercer outras atividades correlatas ao objeto deste Contrato. 

II – da CONTRATANTE: 

a) a) Pagar as despesas inerentes à CONTRATADA. 

b) Possibilitar à CONTRATADA a elaboração de pareceres, relatórios, medidas administrativas, 

apresentando e concedendo, em tempo hábil, todos os fatos, dados e documentos que se 

mostrem necessários, respondendo por sua autenticidade. 

c) Solicitar as consultas inerentes ao cumprimento deste termo de contrato, em tempo hábil, 

através de contato verbal ou através de meios hábeis, tais como telefone, fax, correspondência 

postal, etc. 

8.2 – É obrigação comum a ambas as partes cumprir os prazos avençados neste documento. 

8.3 – Pelo não cumprimento de qualquer das Cláusulas contidas neste Contrato, será aplicado o 

disposto na Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.’ 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento 

Convocatório serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto 

do contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA OITAVA –DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço global. 

 

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1 – No curso da execução dos serviços, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel 

observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos 

serviços prestados. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Município de Correntina, por meio do servidor 

Alexandro Silva Magalhães, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro civil, residente e 

domiciliado à Rua Olavo Balbino, nº 87, Centro – CEP nº 47.650-000 – Correntina – Bahia, 

inscrita no CPF sob o nº 039.012.335-80 e portadora da CI/RG nº 14.502.794-57 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 

do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados à contratante 

ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução 

do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada 

caso, no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor 

inicial do contrato. 

10.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o 

pagamento referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os serviços não estejam 

sendo executado de acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e 

trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do 

Município. 

11.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os 

tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, 

nos prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS 

12.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo. 

II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de 

sua execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 

haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de 

autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 

administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

             Estado da Bahia 
Página 6 de 6 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer à rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja 

conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo Artigo 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida 

decorrente do presente Contrato. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente 

com 02 (duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

 

Correntina – Bahia, 19 de junho de 2019. 

 

 

_____________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

______________________________________________ 

GEO TOP EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ 14.648.239/0001-87 

CONTRATADA 

Aroldo Miranda Meira 

CPF nº 086.033.405-87 

 Sócio 

 

 

Testemunhas:  

 

1ª)  __________________________         2ª)  _____________________________ 


