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CONTRATO N° 012209-2021

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE 

UM LADO, MUNICÍPIO DE BARRA DO 

MENDES E, DO OUTRO, E A EMPRESA 

METAL BAHIA ESTRUTURAS METALICAS 

E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Por este instrumento contratual.^nesta-cidàde.deiBarrà do*Mendes, de um lado o MUNICÍPIO DE 
BARRA DO MENDES, CNPJ*-isi^Og^Sé/pOO.l-po;^ coitíl:;seífe, na Rua Álvaro Campos de 
Oliveira, n° 82, centro de BarYa7dò~:Mendés vBí^ neste ato por seu titular,
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal?Sr:'-ANTONIO BARRÊTO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF/MF n^51,ÍÍ!217j355r68e-no RG n°'Ó3.97,0.969-84 SSP-BA, residente e 
domiciliado na Rua Venceslau‘dé Só.usa-Pacheco, n°.Ò9 r- Sodrélândia — CEP 44.990-000 — 
Barra do Mendes - Estado da-Bahia, é do outro lado a empresa:METAL BAHIA ESTRUTURAS 
METALICAS E CONSTRUÇÃOXIVILLTDA, CNPJ: 08.667:336/0001-14, sediada a Rua Rio do 
Ouro, n° 03 - Asa Sul - IreceVBa.-CEP: 44.900-000, representada neste ato pelo Sr. Marcos 
Francisco da Silva, portador do documento de identidadém0 1.177-2123, emitido por SSP/BA, 
inscrito no CPF/MF sob pV 827.663,805-82, residente e_dómiçiliado.:na Rodovia BA 330, Km 
03, n° 69, Loteamento Ása^Suf na cidade de Irecê - Ba, Pofayante designada CONTRATADA, 
que tem justo e contratado de acordo com a Lei Federal n° B,666/93 além do disposto nas 
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O presente contrato, Tem ppr/pbjeto:-^^ para elaboração de
levantamentos topográficôSTia;locálidade d e_ Q u e i m áji a -d o;. M eríd e s^e n a praça do entorno da 
Câmara de VereadoresfesedePó municípipdèfBarra,âò.^lende^B.a.hia

• v-' ' 'v-V’i" "V-z
O presente contrato está amparado na-Dispensa de Li.citaçãtKijjfDI-OI -22092021.

CLÁUSULA SEGUNDÃ^Í PéloS " objetôs^désIe^cõ^tíatcv IJíCO^TRATANTE, pagará a 

ONRATADA a quantia supra de'R$ 8fc.304(63r(oitV mil, trezentos e quatro reais e sessenta e 
três centavos). 0\)\~ ^ 5-- i ! ! . ; '5 A

CLÁUSULATERCEIRA_A.vigência deste contrato serâ até o dia lõ^de Outubro de 2021;
• / j,'

CLÁUSULA QUARTA [_ A C0NTRATApA4ssumÍrà inteira responsabilidade pelas obrigações 
decorrentes para execução déste*con'trat6."se for o caso respònsabilizando-se, ainda, pela 
solidez, segurança e perfeição dos serviços executados.

1.2

Caso a CONTRATADA infrinja qualquer cláusula contratual constituiCLÁUSULA QUINTA _ 
motivo de rescisão deste instrumento, independente de qualquer aviso e/ ou notificação não 
fazendo jus a qualquer indenização e responderá pelos danos causados a CONTRATADA e/ ou 
terceiros.
CLÁUSULA SEXTA - Não sendo os serviços executados no prazo estipulados e/ ou pela 
infração de qualquer cláusula deste instrumento, a CONTRATADA fica compelido de pagamento 
de uma multa da 50% (cinquenta por cento) sobre o valor deste contrato.
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deste contrato correrão por conta da dotação 
recursos oriundos do município deCLÁUSULA SÉTIMA - As despesas decorrentes 

orçamentária da lei orçamentária de meio vigente, sendo os 
Barra do Mendes - Bahia.
Órgão: 08000 - Secretaria Municipal de Transportes Obras e 
Unidade- 08 801 - Secretaria Municipal de Transportes Obras e Serviços Urb^°s 
Proieto/Atividade- 1049 - Construção, Ampliação e Manutenção de Praças e Jardi s 
Elemento Despesa: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0102.002 / 0124.024
CLÁUSULA OITAVA - Este contrato, será jegido^espeçialmente nos casos omissos, pelas 
normas da Lei Federal n° 8.666, incisp llVd^^èjjínhqde 19,93 e alterações postenores.
CLÁUSULA NONA - Fica eleito;o1%dá^cjdadedeÇBarra do Mendes, para dirimir as duvidas ou
questões decorrentes do presente contratò. - ^
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, o qual está assinado pelas
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partes, na
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Barra.do Mendes/Ba, 22 de Setembro de 2021.
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