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PnE1EUTURA MUMCIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP]: 04.214419/0001 -05 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 06812020 

CONVITE N9  003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 64212020. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÂES, pessoa jurídica de cifiC IC  

públicc, com sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua José Ramos de Anchieta, n2 225, Bnirr Jardi 

Primaara, Luís Eduardo Magalhães - Bahia, inscrito no CNPJ sob n9 04.214.419/0001-05. n2 ;te aio 

repres'ntado por seu Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Ca - i -ira e 

Identi( 3d2 RO n2 1167394526 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n2 502.801.809-00, residente e doricilaoo 

nesta ndade, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA neste ato representado por seu Se r:retáro 

Municipal, Sr. MARCIANO ANTONIO PAULETTI, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado 

nesta idade, doravante denominado CONTRATANTE ambos assistidos juridicamente pela Procuradora 

S ,  ~ ral ç a Município, Dra. TACIANA IZABEL GOMES NADAL, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/BA 

b r :,9  63.542, residente e domiciliada nesta cidade, e a empresa KVA BRASIL SERVIÇOS EIRELI, inscrita 

no CNN sob n 0  01.578.716/0001-05, com sede na Rua Rondônia, nQ 1620, Mimoso do Oeste, na cidade de 

Luis Eduardo Magalhães/BA, neste ato representada por BRASILIANO BESERRA DE ALMEIDA JUNlO-1, sóno 

adminitrador, portador da Carteira de Identidade RG nQ 07.363.494-80 SSP/BA, inscrito no CPF sob n2 

931.97..'335-00, residente e domiciliado na cidade de Luis Eduardo Magalhães/BA, doravante denoxiinaca 

CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente compromisso tem por objeto a Contratação de empresa especializada para pres: çãu o e 

serv ~çoà elétricos, objetivando a instalação de 1.200 (mil e duzentos) braços com luminárias, fht 1 P 

atende a demanda de rede de iluminação pública, conforme Edital e respectivos anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2-1 0 preço para o presente ajuste é de R$ 189.996,00 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e noventa 

seis 'ea5s), conforme valores constantes na Proposta de Preços, apresentada pela CONTRATADA no 

:ivitc n9 003/2020, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto. 

2.2 No ureço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do objeto, 

nclusiv: trbuos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão 

de lucro, frete, seguro, combustível, EPI's, bem como, as despesas com alimentação, transrorte e 

hospedigem e l os funcionários, quando necessário, entre outros necessários ao cumprimento intqral do 

objeto ontratado, não cabendo quaisquer reclamaôes posteriores, constituindo-se, portanlo, i i únu a 

remune ação devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto. 

2.3 Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as diso3iç5els\J 

contida . ria alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n. 2  8.666/93. 
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PREFEErUnA MUNHCPAD DE LUIS EDUARDO MAGAWRIÁES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP1 04,214.419/0001-05 

CLÁU",ULATtERCEIRA- DO RECURSO FINANCEIRO 

3.1 A: despesas decorrentes,do presente contrato.. correrão à conta dos recursos financeiros aio:ados r: 

seguinte dotação orçamentária: 

ORGÃC/UNIDADE: 02.10.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

PROJl.TC/ATWVI DADE: 25.752.057.2057 — GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ B-UCA 

ELEMENTO TO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00000000 — OUTROS SERVIÇOS DE TERC. — PESSOA JUR'DI(/. 

FONTíi DE RECURSOS: 00 — Recursos Ordinários 

.ÁÁU:>ULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4,1 O )a[gamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da Nota Fiscal, 

com c devido ateste da execução do objeto. 

4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 

devem vir acompanhada da Nota Fiscal Eletrônica e das Certidões relativas à Regularidade Fiscal e 

Trabalhista. 

4.3 >t cortagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado, toda c 

documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando dal abc r e; 

do ex )ediente de pagamento no órgão que emitiu á nota de empenho ou o contrato. 

CILAU TSULA QUINTA—DO GESTOR 

5.1 F ca nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. E 1arciz no 

Antonio Pau0etti, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, confor te dispõE 

o arti co 67 da Lei Federal n. 2  8.666/93. 

.2 P,'-iscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Sr. Cristiano Reis 

.a Si€ra, responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento 

das o irigações contratadas. 

CLÁU5w-A SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1 O oi eto deste Contrato deverá ser concluído até o final de sua vigência, a contar do receb vento da, 

Ordem i e:.ie Fornecimento ou Nota de Empenho emitida pelo CONTRATANTE, tudo em conformida d a cor a s 

dispo .íçôes do edital, da proposta vencedora da licitação e das cláusulas deste instrumento. 

6.2 O pr sesnte Contrato tem início na data de sua assinatura e término em 31 de Dezembro le 22L 

pode Ido ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislacã. ,  

pertia Ente. 

CUU• ULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

-1-1 C objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de Preços e 

nas c áusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo CONTRATANT 

• iedi nte atestado do responsável, anotando nome e matrícula: E  as 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
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71.1 orovisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços corri as 

especicaçôes; 

7.1.2 efinitivamente, após verificação da qualidade dos serviços e consequente aceitação. 

QÁUULL OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO 

8,10 ibjeto do presente contrato não possui garantia, quanto a vícios ocultos ou defeitos da (0i53 ticanci.2• 

a CON ÍRATADA isenta de tal responsabilidade. 

CLAIJEULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

1 Ds Direitos: 

—1.1 , .o COl\,TRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e 

91.2 ra CONTRATADA: recebera valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

9.2 Dus Obrigações: 

9,2,1 o CONTRATANTE: 

9.21. &etuar o pagamento ajustado; e 

911.m dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

92.2 ea CONTRATADA: 

9.12. í e:ecutar o objeto de acordo às especificações do Edital de Licitação; 

9.2.2. assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre a CONTRLTACA e seus 

empr2gados; 

9.2.2. nanher durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga ;ôes por 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

9,2.2.. apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estat 

cump indo a Legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente Licitação, em especial 

•icar':os sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 

contr•to 

CLALI -11LA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1 . inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as onquentes 

penal Jades contratuais e legais. 

10.2 C CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no &rt '8 

fecler:d at2  8.66603, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a mesn. 

10 . 2 .  Nos hipóteses de rescisão com base nos incisos Ia Xl do Art. 78 da Lei Federal n 2  8.666193 iião c te 

à OOrhTRATADA direito a qualquer indenização. 	

1—~ 

k 
10.3 o inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de cuasluer 

situaçies descritas no Art. 78, da Lei Federal n 9  8.666193, será comunicado pela parte prejudicara à ouln 

medi, : nte notificação por escrito. 
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PRITUA MUNiCIPAL DE LUÍS EDUARDO MAALMÁES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP]: 0421441910001 -OS 

10.4 t rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até ' limite 

dos pnjuíos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSJLA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1 P 1 inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garan :id 	pi é, 

e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.1.1 t\dvertência, por escrito; sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 

11.1.2 >enalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunic2da a sançiic 

oficialmane, aplicada nos seguintes casos e proporções: 

- .1.2 ,1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descuniprimento de cláusula cntatual r 
n.irma de legslação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 

11.1.2.2 Atraso injustificado na conclusão do objeto, em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta 

deste uontrato e condições do Projeto Básico: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o 

valor tïlal do pedido, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será do 0,7'/ (sete 

décinu s por cento) e a consequente rescisão contratual; 

111.2 .3 Atraso da CONTRATADA na regularização de qualquer item/etapa rejeitada, após o praz' de 10 

(dez) rIas, a contar da data de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (uri p cenb 

do valc-r do item/etapa questionada, por dia de atraso. 

11.1.3 Rescisão contratual; 

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratr coa 

Ad-min stração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 

11.1.5 DerIaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 	qu -w.c 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçã3 perante ç 

própri< autordade que aplicou a penalidade, que será concedida após o licitante ressarcir a AclmiistraOic 

por evntuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subiterr, 

anteric 

11.1.5. Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será de 10 

(dez) das da abertura de vista; 

111.6 'ara a:)licação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 (cinco) 

dias út:is a contar da intimação do ato; 

11,1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não te': 

caráte compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perca ,,  e 

danos; 

11.1.8 .\ multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia apr erntada  

pela CÇ TRA"ADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia, akm 13 p. ... 

desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos ar..., 

eventulmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente A,:z se 

tenhas de exigida a garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pa 

devido.i CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.  

-

Primavera, CEP 	

- 	
2- 
a

______ 	 Çr; 
t111•U. 	 LtA 



-- 	 Luís Eduardo Magalhães/BA, 01 de Julho de 2020 
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11.1.9 Is multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por cento) do a or da 

ntegralLJae da avença. 

lltlO Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa ex::lu±i,a cia 

CONTRÍTADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de Ureit: 

de con; -atar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do cc r trato 

indeperieite cje rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 

11.111 3 am a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gr;ivicacle da 

falta, oa paejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática de a c e a 

justificahvas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por ccmpriivadc 

impedir:erno ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a 

CONTR» FADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUMA DÉCiMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 

12.1 O oresente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial da 

Enfldadr. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Fic- eieito o Foro de Luis Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões oriundas d pi sente 

contratc - 

112 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (trs) as da 

igual teur forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após 1 do 

sjbscre' 
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