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CONTRATO n° 173/2018 

"Contrato de prestação de serviços jurídicos 

especializados que, entre si, celebram o Município de 

Malhada - Bahia e a Empresa Ápice Engenharia e 

Consultoria Ltda, mediante as cláusulas e condições 

seguintes". 

O MUNICIPIO DE MALHADA BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede â Praça Santa 

Cruz, S/n, Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000 inscrita no CNPJ sob n.° 

14.105.217/0001-70, neste ato representada por seu titular, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, 

Prefeito Municipal, com endereço residencial â Rua Daniel Farias, S/N, Centro, nesta cidade de 

Malhada, portador da cédula de identidade n.° 03909160, SSP-BA, CPF/MF N.° 269.951.665-15, no 

uso das atribuições que lhes são conferidas, de ora em diante denominadas simplesmente 

CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob n° 13.200.059/0001-75, estabelecida na Praça do Tetra, N° 14, Centro, 

Santaluz — Bahia, CEP. 48.880.000, representada neste ato pelo seu titular o Sr.(°) ALISSON DE 

OLIVEIRA PEDREIRA, brasileiro, advogado, inscrito no CREA/BA n.° 63.173/D, portador do CPF N° 

816.174.455-68, RG N° 0972437282, SSP/BA, residente na Rua Elisiário Silveira Andrade, 460 B. 

Apartamento 03, Conjunto do Bancários, Stiep - Salvador, Bahia, CEP. 41.770-880, denominando-se 

a partir de agora CONTRATADA na melhor forma do direito, mediante as cláusulas e condições 

seguintes, acordam: 

Processo Administrativo n°098/2018. 
lnexigibilidade de Licitação n°058/2018. 
Proposta apresentada pela CONTRATADA em 10/09/2018. 

CLAUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 

§ 1.° Constitui o objeto do presente, a prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria e 

Consultoria em Engenharia Ambiental e sanitária 	atendimento a solicitação da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambien 	e municipio de Malhada — Bahia. 
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6 2.° DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Assessoria e consultoria ambiental, visando a elaboração e emissão de licenças ambientais e 

respectivos pareceres técnicos, contemplando análise das informações ambientais municipais; 

Análise das informações ambientais municipais, a serem apresentadas ao município, 

participação nas sessões do Legislativo Municipal de Malhada/Bahia. 

§ 3.° Os serviços deverão ser prestados atreves de visitas na sede da Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente e de efeito de assessoria e consultoria continuas, por meio de contatos diretos cornos 

servidores públicos titulares das unidades administrativas, cuja natureza das atividades esteja 

diretamente relacionada com o objeto da presente avença, que deverão ser atestados previamente, 

para efeito de comprovação de execução e do fiel cumprimento das obrigações ajustadas. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

O presente contrato será de Execução Indireta através do regime de empreitada por preço global, nos 

termos do artigo 10, II, da Lei 8666/93, de Licitações e Contratos, sendo dele decorrentes as 

seguintes obrigações: 

I — DA CONTRATADA 

Prestar os serviços elencados na cláusula primeira de maneira satisfatória aos interesses do 

CONTRATANTE; 

Executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações e prazos estipulados, fazendo 

a defesa dos interesses do CONTRATANTE nas esferas administrativas e judicial, em todas as 

instâncias e tribunais, até o trânsito em julgado dos processos, elaborando peças processuais, 

defesas, recursos, pareceres, presença em audiências, diligências, e o necessário para a defesa e 

manutenção dos interesses do CONT 	TE 	dação ao objeto deste termo; 

Aceitar a ampliação ou redu P; • • objeto contratado nos limites estabelecidos na Lei n° 
/  8.666/93; 
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O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte; 

Pagar todas as obrigações fiscais e trabalhistas relativas â sua personalidade jurídica. Em face 

da retro mencionada responsabilidade da CONTRATADA, inexistira qualquer vínculo empregaticio ou 

de qualquer natureza entre o CONTRATANTE e os prepostos da CONTRATADA; 

Atender às determinações regulares do representante designado pela CONTRATANTE, bem 

assim as da autoridade superior; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em lei. 

Emissão de relatórios mensais descrevendo as atividades realizadas, com envio a Secretaria de 

Administração, juntamente com a NF; 

Arcar com todas as despesas de combustíveis, transporte, hospedagem e alimentação quando a 

serviço do município de Malhada. 

II — DO CONTRATANTE: 

O CONTRATANTE deverá providenciar imediatamente quando solicitado pela CONTRATADA, 

os documentos que o processo, em seu curso, exigir e todas as informações necessárias além de 

facilitar o acesso aos documentos indispensáveis para a elaboração das ações e defesas, garantindo 

a CONTRATADA completa autonomia de trabalho, com acesso a todos os documentos que se 

relacionem direta ou indiretamente ao objeto do presente termo; 

Efetuar o pagamento na forma convencionada em cláusula do presente instrumento, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas às formalidades previstas; 

As despesas decorrentes da publicação do despacho de inexigibilidade e do contrato correrão 

por conta do CONTRATANTE, assim como as atinentes á prorrogação, se ocorrentes a hipótese, 

bem como, se responsabilizar por quaisquer despesas judiciais, com o advento de ação, a exemplo 

de Custas processuais, junta comercial e taxas governamentais. 

cl) Havendo interesse na contrafação de novos serviços ou a necessidade de alterações, visando 

adequar o presente contrato aos fins públicos buscados pelo CONTRATANTE, serão pactuados e 

formalizados, por meio de teimo aditivo a este instrumento, na forma da lei, os precitados atos. 

e) Sempre que necessário se fizer, designar um representante e/ou funcionário para acompanhar e 

fiscalizar a execução do presen 	o que deverá anotar em registro próprio todas as 

ocorrências verificadas; 
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visitas conforme a necessidade e/o 

Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do 
Contrato. 

É obrigação comum o cumprimento dos prazos fixados neste instrumento. 

Deverá informar a CONTRATADA, num prazo não maior a 24 (vinte e quatro) horas, de toda e 

qualquer ocorrência que venha a ser do seu conhecimento e que interfira no andamento processual 

objeto deste instrumento, responsabilizando-se integralmente pelas consequências da omissão deste 
fato; 

CLAUSULA TERCEIRA — LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1 - O presente instrumento de contrato administrativo é regulado pela Lei 8.666 de 21/06/93, em 

especial pelos artigos 13, V, 25, II, parágrafo 1° e 26 parágrafo único, com suas alterações 
posteriores. 

§ 1°. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto na lei supramencionada e 

segundo os princípios gerais de Direito Administrativo e, subsidiariamente, de Direito Privado. 

§ 2°. O presente termo de contrato foi fruto de inexigibilidade de licitação, conforme Processo de 
Inexigibilidade n°058/2018. 

CLÁUSULA QUARTA— DO PRAZO 

4.1 - O presente contrato terá vigência contada a partir de sua assinatura ate o prazo de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes conforme Art. 57, inciso II, 
da Lei Federal n° 8.666/93. 

4.2 - O contrato poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93 
de Licitações e Contratos. 

CLÁUSULA QUINTA — DOS MÉTODOS DE TRABALHO 

5.1 - Os trabalhos serão desenvolvidos na sede  estabelecimento da CONTRATADA, e através de 

r requisitado pela CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA SEXTA— DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 - Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) cada, pago ate o dia 30 (trinta) do mês subsequente através 

de depósito/transferência bancária de titularidade da contratada, estando o presente preço 
devidamente justificado no processo de inexigibilidade de origem conforme â exigência contida no 
artigo 26, parágrafo único, inciso III, do Codex Federal Licrtatário, dando tudo por bom firme e valioso. 

6.2 - A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente aos serviços prestados, observados 
os artigos 73 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93. 

§ 1°. 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 esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do 
valor contratual. 

6.3 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, eis que o prazo de execução do objeto deste 

instrumento será inferior a 01 (um) ano, de acordo com o artigo 28, § 1° da Lei n° 9.069, de 29/06/96. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes da execução deste Contrato á conta do Orçamento Geral: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 206 — SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE — 
PROJ./ATIVIDADE: 2.032 — GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE — 
ELEMENTO DESPESAS: 33.90.39.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA 
JURIDICA. 

CLÁUSULA OITAVA— DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES 

8.1 - O presente contrato podera ser 	o nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93. 
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§ 1°. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93, 

observado o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 

§ 2°. Da rescisão contratual resultara ou não o direito das partes à indenização, de acordo com o 

caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
§ 30

. A inexecução parcial ou total do contrato enseja sua rescisão, com as consequências 
contratuais e previstas em lei. 

§ 40
. Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato para a parte 

que deixar de cumprir o contrato ou dar motivo à sua rescisão, revertendo o valor da multa em favor 
da parte prejudicada. 

§ 5°. Pagará igualmente a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato a parte que proceder o 

seu cancelamento, sem justo motivo, estando a menos de 10 (dez) dias da data acordada para a 
realização do evento. 

CLÁUSULA NONA— DAS ALTERAÇÕES 

Este Contrato poderá ser revisto total ou parcialmente, a qualquer época, mediante prévio 

entendimento entre as partes através de Termo Aditivo, podendo ser alterado, nos casos e formas 

previstos nos Arts. 57 e 65 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1 - A fiscalização do objeto deste contrato será efetuada pelo Servidor, Sra Domingos dos 

Santos Lima, CPF. N° 064.074.265-37, denominado doravante GESTOR do contrato o qual em 

conjunto ou individualmente, deverá adotar todas as medidas necessárias à supervisão e execução 
do Contrato. 

§ 1°. Solicitar a execução dos serviços mencionados; 

§ 2°. Supervisionar a execução dos serviços, garantindo que todas as providências sejam tomadas 

para a regularização das falhas ou defeitos observados; 

§ 3°. Levar ao conhecimen d 	oridade competente qualquer irregularidade fora de sua 
competência; 
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§ 4°. Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 

as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo 

correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; 

§ 5°. Acompanhar os serviços executados, atestar mensalmente seu recebimento definitivo e indicar 

as ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados; 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O presente instrumento que obriga as partes por si e seus sucessores não poderá ser objeto de 

cessão ou transferência a terceiros, sob pena de caracterizar justa causa para rescisão contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO SIGILO DE INFORMAÇÕES 

12.1 - Quanto ao dever de sigilo as Partes ajustam o seguinte: 

As Partes, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, comprometem-se a manter 

confidencialidade e sigilo sobre toda e qualquer informação ou dados, informações e negócios do 

CONTRATANTE, que vierem a receber por força deste contrato; 

As Partes aceitam que também os materiais ou informações desenvolvidos em decorrência deste 

contrato não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização da 
outra parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA SUBSTITUIÇÃO 

O presente contrato substitui e resile qualquer outro contrato anterior, por ventura havido entre os 
aqui CONTRATANTES. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE 

O CONTRATANTE providenciará a(s) publicação(ões) resumida(s) do contrato, bem como de 

termo(s) aditivo(s), se for o caso, e 	as 	nadas em lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA FORÇA MAIOR 

15.1 - Caso a CONTRATADA, por motivo de força maior, fique temporariamente impedido de cumprir, 

total ou parcialmente as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente â fiscalização, 
ainda que verbalmente ratificando por escrito. 

§ 1°. Na ocorrência de motivo de força maior, o contrato será suspenso enquanto perdurarem os seus 

efeitos, podendo qualquer das partes proporem o destrato, ficando o CONTRATANTE obrigado ao 

pagamento da importância correspondente ao valor dos serviços já executados. 

§ 2°. O CONTRATANTE e a CONTRATADA não responderão entre si por atraso decorrente de força 
maior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Cadnhanha, Estado da Bahia, que será o competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento deste Contrato renunciando as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justas e contratadas assinam as partes CONTRATANTES, diante das 
testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor. 

Malhada, Bahia, 17 de Setembro de 2018. 

VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO 

R/PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 

CONTRATANTE 
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CPF N° 816.174.455-68, RG N°0972437282, SSP/BA 
CREA/BA n.° 63.173/D 

P/ ÁPICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

CNPJ/MF sob N.° 13.200.059/0001-75 

CONTRATADA 

Testemunhas: 
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