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Iguaí

Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
CONTRATO Nº 156/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ, ESTADO DA BAHIA, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça Manoel Novaes, nº. 08, Centro,
Iguaí/BA, inscrita no CNPJ sob Nº. 13.858.303/0001-91, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Sr. RONALDO MOITINHO DOS SANTOS.

CONTRATADO: EDUARDO PRADO VALERIO - ME, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ nº 00.081.108/0001-56, estabelecido na Rua Ernesto Dantas, nº 170, Ed. Henriqueta
Prates, Sala 110, Centro, Vitória da Conquista/BA, neste ato representado por seu Sóciogerente EDUARDO PRADO VALERIO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
01.1 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de extração de
recortes de diários, com o fornecimento de informações para a Coordenadoria Jurídica
do Município de Iguaí – BA, das publicações dos seguintes Diários Oficiais:
Diários Oficiais da Justiça do Estado da Bahia:
• TJBA - DIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
• TRE-BA - DIÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DA BAHIA
• TRF1 - DIÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
• TRT5 - DIÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
• TCM – TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Diários Oficiais dos Tribunais Superiores:
• CNJ - DIÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
• STF - DIÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
• STJ - DIÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
• TST - DIÁRIO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
• TSE - DIÁRIO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
• STM - DIÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
01.2 - A leitura eletrônica diária acima discriminada deverá ser feita por pesquisa das
publicações em que constem os seguintes nomes e termos para seleção e
encaminhamento:
A) Município de Iguaí.
B) CNPJ :13.858.303/0001-91
01.3 - As publicações veiculadas em todos os Diários acima mencionados deverão ser
enviadas para os e-mails da área jurídica e dos advogados abaixo listados, quais
sejam:
A. alan_alm99@hotmail.com
B. dijoscosta@hotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
C. lmf.adv@bol.com.br

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA mensalmente o valor de R$ 170,00
(Cento e setenta reais), perfazendo valor global de R$ 1.700,00 (mil e setecentos
reais), para a prestação dos serviços descritos na cláusula anterior.
2.2 - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da
proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a
qualquer título, devendo os serviços serem prestados sem ônus adicional ao Município
de Iguaí, Ba.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA
3.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação
ocorrerão por conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3003 – PROCURADORIA JURÍDICA
FONTE: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS
PROJETO/ATIVIDADE:2004-GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
E. DE DESPESA: 3.3.90.39.00.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses, a contar da data de sua
assinatura até o dia 31/12/2022, podendo ser prorrogado até o limite previsto na lei
8.666/93.
Parágrafo único - O início da execução do objeto do contrato dar-se-á imediatamente
após a sua assinatura
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Executar os serviços, conforme disciplinado neste instrumento, na proposta
apresentada e no contrato, e somente será admitida a subcontratação, cessão ou
transferência parcial do objeto da presente licitação, com a prévia autorização, por
escrito da CONTRATANTE, não eximindo a empresa CONTRATADA de suas
responsabilidades e/ou obrigações derivadas do contrato ou instrumento equivalente.
b)Indicar um representante para soluções de problemas que possam surgir durante a
vigência do Contrato, fornecendo número de telefone, fax, endereço eletrônico (e-mail),
se houver.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
c) Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas.
d) Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de
omissão dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome
agir.
e) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os
empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias
lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades.
f) Ser responsável por todas as despesas inerentes aos serviços contratados, inclusive
as de pagamento de seguro contra acidentes de trabalho.
g) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamações se obriga prontamente a atender.
h) Cientificar o fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos serviços, mantendo um
“diário de ocorrências” durante toda a prestação dos serviços.
i) Manter o sigilo e a confidencialidade acerca das informações obtidas, quando da
execução dos serviços.
j) Encaminhar os recortes dentro do prazo estabelecido neste instrumento, via e-mail.
l) No caso de extravio das publicações, providenciar, de imediato, a remessa de outras
ao CONTRATANTE, inclusive por fax.
m) Responsabilizar-se pelo encaminhamento de “nada-consta”, quando não ocorrer
publicações de interesse do CONTRATANTE.
n) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da falha na execução dos serviços realizados pela CONTRATADA.
o) Apresentar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes à prestação dos serviços
objeto da contratação.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
b) Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para o perfeito fornecimento do
objeto licitado.
c) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas. d)
Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as especificações.
e) Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, após realizar rigorosa conferência das
características dos serviços.
f) Efetuar o pagamento no preço e condições pactuadas.
g) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura.
CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
7.1 - Os serviços deverão ser executados no dia ulterior à data da assinatura deste
instrumento, devendo os recortes eletrônicos serem enviados aos e-mails dos
responsáveis, especificados na cláusula primeira, no mesmo dia das publicações nos
veículos oficiais.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 – A fiscalização da prestação de serviço do objeto deste contrato estará a cargo do
CONTRATANTE, através de funcionários, por ela designados, cabendo aos mesmos
que se faça cumprir o que contém o presente Contrato.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.1 – Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993. No caso de a data do pagamento ocorrer em dia sem
expediente na Prefeitura Municipal de Iguaí, Bahia, o pagamento será efetuado no
primeiro dia útil subsequente.
9.2 - O pagamento efetuado não isentará a CONTRATADA das responsabilidades
decorrentes do fornecimento.
9.3 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento
ocorrerá 5 (cinco) dias após a data da sua reapresentação.
9.4 -Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de
inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo
sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
10.1 - Este contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei nº
8.666/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas justificativas.
10.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.
10.3 - - As supressões, resultantes de acordo celebrado entre as contratantes, poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
11.1 - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o valor
correspondente aos serviços poderá ser reajustado aplicando-se o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - acumulado no período.
11.2 - Para fins do cálculo do reajuste anual, será sempre utilizado o índice (IPCA) do
mês anterior ao dos marcos inicial e final.
11.3 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.
11.4 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO
12.1 – A execução do contrato, objeto da licitação, poderá ser suspenso ou rescindido
nos casos previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes casos:
a) Pelo Município de Iguaí, quando for por este julgado que o fornecedor esteja
definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da dispensa de
licitação que deu origem ao contrato ou pela não observância das normas legais;
b) Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está
definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da dispensa de
licitação e devidamente aceito pela Administração Municipal de Iguaí, nos termos
legais;

12.2 - A rescisão poderá ainda ocorrer quando houver:
a) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do objeto contratado.
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b) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução
do Contrato.
c) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela
Prefeita Municipal.
d) Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.
12.3 - A solicitação da CONTRATADA, para rescisão do contrato deverá ser formulada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura Municipal através
de sua representante legal a aplicação das penalidades previstas neste contrato, caso
não aceitas as razões do pedido.
12.4 - Este instrumento contratual poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer
momento, por quaisquer das partes, desde que a parte interessada na rescisão
comunique por escrito a outra, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Tal
rescisão desobrigará ambas as partes, ao pagamento de multas ou indenizações.
12.5 - O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
13.1. Será aplicada multa sobre o valor do ajuste em:
A) Trinta por cento (30%) sobre o valor do contrato e suspensão temporária de
participar de novas licitações pelo prazo de 05 (cinco) anos, pela recusa
injustificada em assinar o contrato;
B) Quarenta por cento (40%), sobre o valor do contrato pela inexecução parcial do
contrato.
C) Cinquenta por cento (50%), sobre o valor do contrato pela inexecução total do
Contrato.

13.2. As multas pelo atraso na execução da entrega serão aplicadas sobre o valor da
parte não cumprida, ao valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, quando então
será caracterizada a inexecução total do contrato, com as consequências dela
advindas.
13.3. Multa correspondente à diferença de preço resultante da nova dispensa de
licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.
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13.4. A ocorrência de qualquer tipo de inadimplência não abrangida neste instrumento
sujeita, a contratada, à multa de quarenta por cento (40%) sobre o valor do ajuste ou
da parte não cumprida.
13.4. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.
13.5. O pagamento das multas não exime a CONTRATADA da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à
Administração, podendo ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções
previstas neste instrumento.
13.6. O valor da multa será descontado dos eventuais créditos devidos pela
Administração ou ainda cobrada administrativa ou judicialmente.
13.7. No caso de aplicação das penalidades previstas, caberá apresentação de recurso
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato sendo aberta vista do
processo aos interessados tanto para o prazo de recurso como para o prazo de defesa
prévia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PARTES INTEGRANTES
14.1. As condições estabelecidas no Termo de Dispensa, sob n º. 033/2017 e na
proposta apresentada pela empresa ora CONTRATADA, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
14.2. Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pela PREFEITURA e CONTRATADA, tais como a prorrogação
de prazos e normas gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes,
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art.
55, do mesmo diploma legal.
15.2. Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pela PREFEITURA e CONTRATADA, tais como a prorrogação
de prazos e normas gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO
13.1. As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas
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abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou
ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Iguaí, Estado da Bahia, não
obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações,
citação inicial e outras em direito permitidas.
IGUAÍ-BA, em 03 de março de 2022.

______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE
________________________________________________

EDUARDO PRADO VALERIO - ME
CNPJ Nº: 00.081.108/0001-56
CONTRATADO

Testemunhas:
1. _______________________________________

CPF Nº.
2. ____________________________________

CPF Nº
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Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 3271-2101/2110
CNPJ.: 13.858.303.0001-91

DECRETO Nº 016/2022
DE 29 DE JUNHO DE 2022

EMENTA: PRORROGA DECRETO Nº
062/2021 que Declara “Situação de
Emergência” nas áreas do município de
Iguaí, Estado da Bahia, afetadas por
Tempestade Local/Convectiva - Chuvas
Intensas – 1.3.2.1.4, conforme IN/MDR Nº
036/2020, de 04 de dezembro de 2020, e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAÍ, Estado da Bahia, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Art. 70, incisos VII, da Lei Orgânica Municipal –
LOM, amparado, no que estabelece o inciso VI, do art. 8º, da Lei Federal nº
12.608, de 10 de abril de 2012, ainda, no art. 7º, do Decreto Federal nº 7.257, de
04 de agosto de 2010; e
CONSIDERANDO as torrenciais chuvas que atingiram o Município de Iguaí e a
região circunvizinha, desde a tarde do dia 24 de dezembro do ano 2021,
provocando inundações, enxurradas e alagamentos em todo o Município;
CONSIDERANDO que a Administração tem por obrigação a defesa do interesse
público, como objetivo o bem comum da coletividade, como dever a eficiência e,
ainda, tem o Poder Executivo o encargo de praticar todas as ações necessárias
de prevenção e proteção a uma situação de emergência pública;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público promover a prestação de
serviços públicos eficientes aos cidadãos, assegurando-lhes a convivência em
meio ambiente saudável, sem riscos à sua saúde e bem estar, como também
serviços de qualidade nas áreas de saúde pública, bem como o funcionamento
regular da máquina administrativa;
CONSIDERANDO que a Administração Pública reconhece a sua
responsabilidade civil sobre os fatos que possam principalmente comprometer o
funcionamento e manutenção dos Serviços Públicos;
CONSIDERANDO que os danos provocados pelos severos alagamentos
decorrentes de chuvas torrenciais vêm impactando diretamente a normalidade
da distribuição e fornecimento de serviços públicos essenciais para a população
de diversos bairros e localidades de nossa cidade bem como da zona rural, sem
falar do comprometimento da normalidade do funcionamento de diversos
equipamentos e estabelecimentos públicos que prestam serviços essenciais de
caráter ininterrupto;
CONSIDERANDO que até a presente data, ainda existem pontes para serem
reconstruídas, ruas para serem recuperadas e pessoas desabrigadas mantidas
em casas alugadas pelo Município.
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CONSIDERANDO o atendimento aos Princípios Administrativos de Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência que norteia os atos dessa
gestão.
DECRETA:
Art. 1° Fica PRORROGADA por 45 (quarenta e cinco) dias a “Situação de
Emergência” nas áreas do município de Iguaí, Estado da Bahia, contidas no
Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a
este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Tempestade
Local/ Convectiva – Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 Conforme IN/MDR Nº
036/2020.
Parágrafo único. A declaração objeto do “caput”, deste artigo autoriza esta
Municipalidade a captar recursos financeiros e materiais junto aos diversos
órgãos do Governo Federal e Estadual para amenização dos prejuízos
decorrentes do considerável volume de chuvas torrenciais que vem assolando o
Município de Iguaí e região circunvizinha, sobretudo o déficit habitacional
causado pelo alagamento de diversas residências.
Art. 2º Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para
atuarem sob a direção da Secretaria de Administração, nas ações de resposta
aos danos causados pelas chuvas intensas e reabilitação do cenário e
reconstrução.
Art. 3º Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de
resposta às chuvas intensas, com o objetivo de facilitar as ações de assistência
à população mais afetada, sob a direção da Secretaria de Administração.
Art. 4º Ficam as autoridades administrativas, diretamente responsáveis pelas
ações de resposta aos desastres, autorizadas, em caso de risco iminente e de
extrema necessidade, de acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do
art. 5º da Constituição Federal, a usarem de equipamentos e propriedades
particulares, que possam apoiar as ações de assistência à população mais
afetada do Município de Iguaí pelas chuvas intensas, ficando assegurado ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Art. 5º Com base no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às
atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e obras
relacionadas com a reabilitação dos cenários de desastres e manutenção da
prestação de serviços públicos essenciais, desde que possam ser concluídas no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos
contratos.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor nesta data.
Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAÍ, Estado da Bahia, em 29 de
junho de 2022.
RONALDO MOITINHO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
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