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CONTRATO N° 239/2018 
TOMADA DE PREÇO N° 007/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°242/2018

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE 
FAZEM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS 
EDUARDO MAGALHAES E A EMPRESA METRO 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ 
de n° 07.478.417/0001-03.

A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, com sede na Avenida Barreiras, n° 825, 
Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães/Estado da Bahia, inscrito(a) no CNPJ sob o 
n° 04.214.419/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Oziel Alves de 
Oliveira, inscrito no CPF n° 502.801.809-00, portador(a) da Carteira de Identidade n° 
11.673.945-26, acompanhado pelo seu Secretário de Industria e Comércio, Sr. Célio 
Donizete Oliveira, com CPF sob o n° 044.180.206-08, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade, ambos assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do 
Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, 
inscrito na OAB/BA sob o n° 44.338 doravante denominado CONTRATANTE, e a METRO 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ de n° 07.478.417/0001-03 sediado(a) 
Alameda Salvador, 1057, sala 1501, Salvador Business Torre America, bairro Caminho das 
Arvores na cidade de Salvador- Bahia doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. Mauro de Oliveira Prates , inscrito no CPF n° 545.952.585-34,tendo em 
vista o que consta no Processo n° 242/2018 e em observância às disposições da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente da TOMADA DE PREÇO n° 007/2018, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -  OBJETO
O objeto do presente instrumento é a contratação da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA FEIRA NA COMUNIDADE 
DO MIMOSO II,
1.1. Que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais 
documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame 
que deu origem a este instrumento contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincuía-se ao Instrumento Convocatório da TOMADA DE 
PREÇO n°007/2018 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA -  VIGÊNCIA
2 , 1 . 0  prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na 
data de 12/06/2018 e encerramento em 12/10/2018.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembroj
to inç/^nr^n î n n n n r

©(77)3628-9000

®  Av. Barreiras, 825 - Centro, CEP 47.850-000, Luís Eduardo Magalhães/BA PREFEITURA de
íed uaçdo  

MAGALHAES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
ESTADO DA BAHIA

CNP3: 0A 214.419/0001 -05

2.3. A execução dos serviços será iniciada mediante ordem de serviço cujas etapas 
observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.
2 .4 . A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser 
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA -  DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratação é de R$ 1.109.364,10 (um milhão cento e nove mil trezentos 
e sessenta e quatro reais e dez centavos.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e írreajustável.

4. CLÁUSULA QUARTA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na 
classificação abaixo:

UNIDADE: 02.14.000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS
PROJETO/ATIV1DADE: 11.334.037.1070 IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS DO MIMOSO II, JARDIMPARAISO E SOL DO 
CERRADO
RECURSO PROPRIO 00 -  RECURSOS ORDINÁRIOS 
ELEMENTO DE DESPESA:
4.4.9.0.51.00.00- OBRAS E INSTALAÇÕES

5. CLÁUSULA QUINTA -  DO PAGAMENTO E DA MEDIÇÃO
a) A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do projeto de engenhará 
ao acompanhamento e atestado dos serviços peia fiscalização: aos relatórios de controle da 
qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, 
caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes 
da ABNT e do Município.
b) Medições dos Serviços
As medições serão feitas mensalmente, sempre que as etapas forem concluídas e constarão de 
folhas-resumo, contendo a relação de serviços, conforme Cronograma Físico-Financeiro.
c) Forma de Pagamento
O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no 
cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e dos materiais empregados.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteisA 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5o, § 3o, d a L e L n í 
8.666, de 1993. 000/ O U
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias, contado
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Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante,
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto” pelo servidor competente, 
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 
relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
Não produziu os resultados acordados:
Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida;
Deixou-de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou- 
os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pela Contratada,
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária. 
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital.
Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
a critério da contratante.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 
ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normaímente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação das 
condições de habilitação exigidas no edital.
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, 
não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente de sua situação 
das condições de habilitação exigidas no edital.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pag 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
6. CLÁUSULA SEXTA -  CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
Os serviços do presente serão fiscalizados por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, lota 
Secretaria Municipal solicitante da obra.
7. CLÁUSULA SÉTIMA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas n 
Básico, anexo do Edital,

nto
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B. CLÁUSULA OITAVA -  DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto lidtatório, sem a prévia autorização da 
contratante;

9. CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, 
de 1993.
12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 
não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 
modifiquem a planilha orçamentária.
12.3.0 contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço global.
12.4. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço 
deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública 
divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global 
contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e 
respeitados os limites do previstos no § I o do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DAS VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Termo d 
Referência, anexo do Edital.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  RESCISÃO
15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurarg<gp|
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15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°8.óóó, de 1993.
15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em 
relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado:
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizações e multas.

16.CLAUSULA DECIMA QUINTA -  DA GARANTIA
O adjudicatário, no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 
prestará garantia no valor correspondente a 2,5% (dois e meio) por cento do valor do 
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme 
disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 
o máximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas 
conforme dispõem os incisos I e li do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.
Caso o valor global da proposta da Adjudicatário seja inferior a 80% (oitenta por cento) do 
menor valor a que se referem as alíneas “a" e "b ” do § I o do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 
1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à 
diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da 
correspondente proposta.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período mínimo de três meses após o término da vigência contratual.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato;
Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada, quando couber.
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específic 
informada pela Prefeitura Municipal, com correção monetária.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garanti 
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 
utilizados quando da contratação.
Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econô
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No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.
A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
Será considerada extinta a garantia:
Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 
cláusulas do contrato:
No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da 
comunicação.
17. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  FORO
18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da cidade de Luís Eduardo Magalhães - Bahia.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.
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Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 12 Junho de 2018.

TESTEMUNHAS:

Jimnay^7ançeí-8ezefrã 
_G EÈ652^2lÍ2523-___

;ampos

ilETfiO ENGENHARIA lí DA 
Mama aeOUvrtaBwto

CREA n° 3247C/D
Tiago Alves de Almeida 
rP F  n^9 90a
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