
PREFEITURA MUNICIPAL O! LIHS EDUARCO 
ESi7DO DA BAHIA 

CÇ4P2: O4-.2&4/3CCi-O5 

A Prefeitura M'anicipat de Luís Eduardo Magailâes, com sede 
,-.. jardim Primavera na cidade de tuís Eduardo Magalhfrs/Esta 

04.214.4 19/0001-OS, neste ato representado pelo Preftto Wt 
inscrito n. CPF n2 502201.809-00, portador da Carteira 
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, neste ato represie  
MARCIANO ANTONIO PAULETTI, brasileiro, empresáfio, casad 
ambos assistidos juridicamente pela Procuradora Geral do M 
NAVAL, brasileira, casada, advogada, inscrita na GAS/BA $0 

CONTRATANTE, e a empresa 6W CONSTRUÇÕES E INCORI 
00S&786/0001-14, com endereço no Scia quadra ii, Cot 
8TaS1IIa/D, doravante designada CONTRATADA, neste ato rep 
SILVA SOUZA RIMS. brasileira, casada, engenheira civil, inscrit 
domiciliada na cidade de BrasiiafDF,  tendo em vista o que 
40112020 e em observância às disposições da Lei n2 8.566, de 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, deconlen 
mediante as cláusulas e condiçâes a seguir enunciada 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO 
Li. O objeto do presente instrumento é a Contratação de 1 
Qjfl de Pavinientaçâo aSfMLt3 com SD, incluso meio 
Loteamento Cidade Santa Cruz do Município de Luís Eduarz 
condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documer 
Instrumento Convocatória do certame que deu origem a este 

Rua José Ramos de Mchêeta,. fl 187, 
da Bahia, inscrito no CNN sob e n 

icipal, Si-.. OZIELALVES DE OUVEIRA. 
Identidade n2 11.673245-26, e a 

ado por seu Secretário Municipal, Sr. 
residente e domiciti do nesta cidade, 
icípio, Ora. TACIANA IZABEL COMES 
o n22 61542 doravante denominado 
'RAÇÕES LTDA, Inscrita no CNPJ n 
rato l Lates 01 a 12 na cidade de 
sentada pela Sra MAGOA MARIA DA 
o CPF n2 957349-295-49, residente e 
rista no Processo Administrativo ne 

L de junho de 1993 e suas alterações, 
da Tomada de Preço n2 007.12020, 

resa de Engenharia para execução da 
sarjetas e sinaliiaço de ruas no 

tagaIhaes/8k que será prestada nas 
técnicos que se encontram anexos ao 
rumento contratual. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento C$nvocatõrio de Toma&t 	a2 

007/2020 e seus anexos, identificado no pre&nbulo acima, e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA —VIGtNCLA. 

11. O prato de vigência deste Termo de Contrato é aquele 

0810512020 e encerramento em 0711112020, 	fl\ 
vvç1 
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será precedida da corresponndente 
ativa e autorização da autoridade 

ializada nos autos do processo 
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22. A vigência poderá ultrapassar €a eerckh financeiro, 
contxataço sejam integralmente empenhadas até 31 de dezea 

pagar. 
2.3. A execução dos serviços será iniciada oS (cinco) dias, cujas 
no Projeto Básico. 
2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do coei 
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de jt 
competente para a celebração do ajuste, devendo ser 
admhttntiva  

3 CLÁUSULA TERCtffiA — COVALOR DOCONTRATO 
31. Q valor total da contratação é de R$ 1.453.865,fl(um m 
mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), send 
3±1 Lote 01— Pavimentação asfálti€a com TSD 7  incluso meio 
Ruas do Bairro Santa Cruz no valor de R$ 11)38.518,73 (um 
dezoito reais e setenta e três centavos), referente ao Co! 

Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA. 
3.1,2 Lote 02 - Pavimentação es€á i€a com TSD„ incluso  indtso mel 
Rua Serra Dourada do Bairro Santa Cruz no valor de R$ 4 
trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), 
39524012019— Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA 
31. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinE 
execução do objeto, inclusive tributos elou imposto , encarg 
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licencia  

outros necessários ao cumprimento integral do objeta da €ontr 
3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e in 
anualmente mediante requerimento da €€irtratada, observa 
contado a partir da data limite para a apresentação da propo 
Nacional de Custos da Construção}. ou IFCA (Índice de Preço a 
a substitua-fo.. 

tão, quatrocentos e cinquenta e três 
da Seguinte forma: 

, sarjetas, calçadas e sinalização nas 
iilhão, trinta e oito mil, quinhentos e 
rato de Repasse n2 885885/2019 — 

€€o, sarjetas, calçadas. e sinalização na 

L346738 (quatrocentos e quinze mil, 
ofcrente ao Contrato de Repasse AR 

ts diretas e indiretas decorrentes da 

sociais, trabalhistas) previ viários, 
tinto, administração, frete, seguro e 

ajustável, porém poderá ser corrigido 
o e interregno mínimo de um ano, 
s, pela variação do índice INCC ((adite 
Consumidor Ampioj ou outro que vier 

4. CIÁUSIJLAQU*RTA—DOTAÇÃOORÇAMtNTÁR1A 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estuo isrogra atlas em dotaçk orçamentária própria, 
prevista no orçamento do município, para o exercício de 2020, ha  classificação abaixo_ 



tL A contratada terá, obrigatoriamente, que recolher gara4tia contratual, dentre as modalidades . 

previstas no § 19 do art. 56 da Lei n.2 8.666193, no valor de (cinco por cento) sobre o valor do 

contrato, atéo motuento da assinatura da ordem de senriço, a4 forma disposta no ad. 56, *aee §32  de 
Lei 8-6Ul93. 

r- 	62. As formas são: Dinheiro, Seguro-garantia e Fiança nancâjia, O seguro deverá ter vigência sobre 

todo o período da execução do contrato, estendendo-se a coijertura por mais 02 (dois) meses após a 

vigência do contrato. A caução deverá ser depositada em 1 uma conta da Administração Ptibflca 

Municipal a ser definida. Deve-se apresentar a co pmvaçã4 a Prefeitura municipal até a data de 

assinatura do contrato, em horários de expediente desta. 

63. A Contratada deverá providenciar as suas custas, seuro com cobertura básica, especiais, 

adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até i {cinco) dias úteis após a assinatura do 

coberturas previstas, tendo o Munici$o como REN€RUÁRI4), no valor da contratação. O seguro 

deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por 
A rreretura, atraves ria secrerarw ae iwministraçao, paara o vaiar aos serviços executauos a 

-------------------------.o--.-.- .---- - - --------- 

7. CtÁUSULA SÉTIMA—CONTROLE EFISCAUZAÇÃO DA EXECL 

&3. ( pagarnentos se efetu1oiato 3a (txigésiro) dia 
conformidade da prestação dos serviços, dos n6friais. téc 

Rua José Ramos de Anchieta, 187 - Jar4fm%Prlmave 
C 41850OO tE14 
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,pós a data de apresentação da fatura, 
ias e et4ament4ds dei JÁ 
Luís Eduardo 1W 	es - BA 
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forma a assegurar o perMito cumprimento do ajuste, q 

representantes da Contratante, especialmente designados, na 

de 1993.  

7,10 representante da Contratante deverá ter a qualificaçãi 

controle da execução  dos serviços e do contrato. 

73. A verificação da adequação  da prestação do serviço dev ,  

previstos neste Projeto Básico. 

7.4. A conformidade do material/técnicaJequipamento a ser u 

ser verificada juntamente com o documento da Contratada 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, 1 

especificaØes. t&, tais come: marca, quatidade e forma d 

73. O representante da Contratante deverá promover o regist 

as providências necessárias, ao fiel cumprimento das cláusulas 

12 e 29 do art. 67 da Lei nt666,de 1993- 

7.6.0 descwnprimento total ou parcial das obrigações 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos soda 

sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na Ii 

rescisão contratuai, conforme disposto nos artigos 77 e Si da 1 

71. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 

vícios redihitórios, ou emprego de material inadequado ou 

desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante 

conformidade com eartlodfleine&666,de1993. 

e. clÁusulA OITAVA - Q8R 1GAÇES DA CONTRATANTE E D 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE: 

a) 	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumid 

cláusulas contratuals e os termos de sua proposta; 

b Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos 

especialmente designada, anotando em registro próprio as 

ano, bem orno o nome dos empregados eventualmente env 

à autoridade competente para as providências cabíveis; 

4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência 

irregularidades constatadas no curso da execução • dos serv 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as 

ti) Pagar à Contratada o vaiar resultante tia prestação 

financeiro; 

Rua José Ramos de Ancbieta 1 7— Jardim Primavesi 
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necessária para o acompanhamento e 

ser realizada com base nos critérios 

do na execução dos serviços deverá 

contenha a rtSçãc detalhada dos 

nando as resoectivas euantidades e 

das ocorrências verificadas, adotando 

tratuais, conforme o disposto nos 4ê 

e responsabilidades assumidas pela 

e trabalhistas, ensejará a aplicação de 

gislação vigente, podendo culminar em 

n 8.6667  de 1993- 

duz a responsabilidade da Contratada, 

ze resultante de imperfeições técnicas, 

Je qualidade inferior e, na ocorrência 

ou de seus agentes e prepostos, de 

as, por servidor ou comissão 

detectadas, indicando dia, mês e 

encaminhando os apontamentos 

eventuais imperfeições, falhas ou 

s, fixando prazo para a sua correção, 

fis adequadas; 



xecução do objeto, de acordo tom os 

8.078, de 1990), ficando a Contratante 

edital, ou dos pagamentos devidos à 

Luís 

( 
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e) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor c 

conformidade com a legislaflovtgettte; 

f) Fornecer por escrito as informações necessárias para o 

contrato; 

g) Realizar avaliações  periódicas da qualidade dos serviços, 
h) Cientificar a Procuradoria Geral do Município de Luís 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações 

0 	Arquivamento, entre outros documentos, de projet 

erçamentos, termos de recebimento, contratos e adi±ameetos 

recebimento do servo e noti&aç&s expedidas; 

j) Exigir da Contratada que providencie a seguinte docui 

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

k) "As buitt", elaborado pelo responsável par sua execução; 

4) 	Comprovaço das ligações definitivas de energia, água, t 

m) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o se 

n) Carta "habite-se4t, emitida pela prefeitura; 

o) Certidão negativa de débitos previdettcirios específica 

da Registro de Imóveis;  

p} A reparaço dos vides verificados denito do prazo & 

direito assegurado à Contratante no art. 59 da Lei fl 8.66619" 

de Defesa do Consumidor). 

SI. Obrigações da CONTRATADA: 

a) 	Executar os serviços conforme especificações deste Prt 

alocação tios empregados necessários ao perfeito cumprimeni 
FAM fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sw 

» Executar os serviços arcando com os custos dos mesmos 

das medições, conforme cronograma físico-financeiro. 

C) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expens 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuadas em que se ve 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

d) Manter os empregados nos horários pdg 	1 

e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da 

artigos 14 e 17 a 27, do Código tia Defesa do Consumidor (lei 

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido r 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

f) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos 1 

em conformidade com as nor . etermlnações em vigor 

Rua José Ramos de Anebie , 1*7 - Jardim Primavera 
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fatura de serviços da Contratada, em 

dos serviços objeto do 

pós seu recebimento; 

Eduardo Magalhâes para adoção das 

?ia Contratada; 

;, "as built", especificações técnicas, 

relatórios de inspeções técnicas após o 

como coíndição indispensável 

o registro da obra junto ao Cartório 

garantia do serviço, tendo em vista a 

e no art. 12 da Lei t 8t78/'90 (Código 

to Sásicoe de sua proposta, com a 

das cláusulas contratuais, além de 

teSlios necessários, na qualidade e 

sejam efetuados os pagamentos 

no total ou em parte, no prazo fixado 

tarem vícios, defeitos ou incorreções 
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g 	Adquirir e manter no local da execução da abra, 
atendimento de emergência, incluindo os de proteção contr 
EPC e apresentar os empregados devidamente identificados r 
h} Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação 
no &gâo para a execução do serviço; 
» 	Responsabilizar -se por todos cs •ônus e obrigaçóes cio 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demai 
inadimplência no transfere responsabilidade à Contratante; 
» instalar e manter, sem ânus para a CONTRATANTE, r 
meios necessários à execução da fiscalização e medição dos s 
kl Adquirir a manter permanentemente no escritório da 
ou entrelinhas, para registro obrigatório de todas e quaisqu 

ART de execução da obra devidamente registrada; 
1) Deverá manter permanentemente no canteiro de o 
poderes de decisão na área técnica e com registro junto ao Cl 
m) Promover e responder por todos os fornecimentos c 
execução da obra, inclusive as instalações provisórias destina 
a) Contratar todos os seguros exigidos pela legislação bra 
terceiros, acidente de trabalho, danos ffiateriais a propriei 
equipamentos; 
o) Apresentar, quando solicitado pela Administração, 
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar 
p) Atender às solicitações da Contratante quanto à substit 
fixado pela fiscalização do contrato nos casos em que 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descriti 
q) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acat 
r) Instruir seus empregados a respeita das atividades a s 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, dend 
e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio ck 
s) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade 
serviços; 

Não penni* a utilização de qualquer tsabaftzo de men 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
ti) Manter durante toda a vigência do contrato, em comr 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na li 
v) Guardar sigilo sobre todas as Informações obtidas em d 
wj Manter preposto aceito p Contratante nos horári 

Rua J~ Ra~ de Ancbleta 87—Jardim Primaver 
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cxlos os equipamentos destinados ao 
incêndio e acidente de. trabalho — EPI e 
r meio de crachá; 
ominai das empregados que adentrarão 

:ernentes à legislação fiscal, ambiental, 
previstas na legislação específica, cuja 

canteiro de obras, um escritório e os 
riços por parte da CONTRATMITE; 
ra, um livro de ocorrência sem .çatja 
ocorrências que mereçam destaque e 

água e energia elétrica, necessárias à 
ao atendimento das necessidades; 

eira, inclusive os pertinentes a danos a 
les alheias e es relativos a veículos e 

testado de antecedentes criminais e 
ias instalações do órgão; 
iflo dos empregados ~dos, no prazo 
ficar constatado descumpilmento das 
neste Projeto Básico; 
r as Normas Internas da Contratante; 
. I4 desempenhadas alertando-as a não 
a Contratada relatar à Contrataate toda 

no decorrer da prestação dos. 

- 	
1 $ 

-a .. r-.- 	m 9MÉM , 

bilidade com as  obrigações!.!_, assumidas,  

ririância do cumprimenta do contrato; 
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representá-la na execução do contrato com capacidade p 
compromissos assumidos; 
c) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de áv 
normas de segurança da Contratante; 
y) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de Inc 
4 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotin 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, quz 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, nora 
aal Cemtsnicar ao Fiscal do contrato. no prazo de 24 (viu 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
bb} Prestar toda esclarecimento ou idormaçAo solicitada 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

relativos à execução da empreendimento. 
cc) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurei 
dd) Adotar as providências e precauções necessárias, mcli 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas 
comunkaçãa 
e) promover a guarda, manutenflo e vigilância de m 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do cor 
ff} Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Mc 
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidad 
patinentes (Leis DL 6496/71 e 1237812010); 
gg) Obter junto ao Município, conforme o caso as licen 

autorizações exigíveis, na forma da tegislaço aplicável; 
hh) Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto nest 
artigo Iii da lei V 8.666, de 193; 
ii) Assegurar à CONTRATANTE: 
jj$ O direito de propriedade intelectual dos produtos de 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo 
forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alter 

1C&) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas esi 
produzidas e conEêneres, e de todos os demais produtos g 
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, 

cabíveis. 
lfl Promover a organização têcn e administrativa dos 

Rua José Samos de Ano2sieta, 1 7— Jardim Primaver 
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MAGALMÂES 

federal, estadual ou municipal, as 

fios nas áreas da Contratante; 
estabelecidos, fornecendo todas os 
de e tecnologia adequadas, com a 

e legislação; 
e quatro) horas qualquer ocorrência 

Contratante ou por seus prepostos, 
)alhos. bem corno aos documentos 

dade que no esteja sendo wavtada 
de pessoas ou bens de terceiros. 
e consulta nos respectivos órgãos, se 

redes hidrossanitárias, elétricas e de 

ferramentas, e tudo o que for 

;ões e Registros de Responsabilidade 
pertinentes, nos termos das normas 

necessárias e demais documentos e 

rviço técnico especializado, para que a 
Projeto Básico e seus anexas, conforme 

inclusive sobre as eventuais 
pós o recebimento de cada parcela, de 
e utílizar os mames sem iimitações 
cificações técnicas, das documentações 
dos na execução do contrato, inclusive 
Dibida a sua utilização sem que exista 
n prejuízo das sanções civis e penais 

rviços., de modo ynduzi4os eficaz 

Luis Ed~Q 	 BA 
28-90O0 

-c -w 
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eficientemente, de acordo com os documentos e especøicaç 

prazo determinado. 

mm Conduzir os trabalhos com estrita observância às norm 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre tini 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

mi) Submeter previamente, por escrito, à Contratante, 

mudanças nos métodos executivos que fujam àsespecificaçôe 

oo) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pe 

informações sobre o andamento do empreendimento, t 

equipamentos, Condições de trabalhe, condições metearob 

ocorrências e outros fatos readws~ bem como os cor 

atividades em relação ao cronog rama previsto. 

pp) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados 

instrumento contratual, neste Projeio Básico e seus anexos, 

COM materiais defeituosos ou com *io de construçk, pelo ç 

de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qual ,  

Contratante. 

qq) Se caso houver necessklade utilizar somente matéria-p 

artigo fl do Decreto ri -  5,475, de 2006, de: (a) manejo fk 

Manejo florestal Sustentável - PMFS devidamente aprova 

Nacional do Meio Ambiente - S1SNAMA; (b) supressão da vei 

pelo, órgão competente do Sistema Nacional do Meio Am.bie 

(d outras tornes de biomassa florestal, definidas em n 

competente. 

/ 	rr) Comprovar a procedência legal dos produtos ou subpro 

da execução contratual, por ocasião da respectiva medição, 

documentos, conforme o can 

ss) Cópias arztentkad»s tias notas fiscais de aquisiflo  dos pi 

tt} Cópia dos Comprovantes de Registro do fomecedo4 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo. ISA 

acompanhados dos respectivos Catíficados de Regularkkde 

Lei n°6238, de 1921, e instnsao Normativa IBAMA n °  31, de 

us) Documento de Origem florestal - DOE, instituído pi 

Ministério do Meio Ambiente., e Instrução Normativa IBAMA 

de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cuj 

emissão de tal licença obrigatória. 

w) Caso os produtos ou subprod s florestais utilizados n 

e 

Rua José Ramos de Aneldeta, 1 7- Jardim Prüflaven 
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da legislação pertinente, cumprindo as 

> o local dos serviços e nas melhores 

para aMüse e aprovação. quaisquer 

do memorial descritivo.  

Engenheiro preposto responsável, as 

como, número de fuadonários, de- 

serviços executados, registro de 

urilcados à FiscalizaçAo e situação das 

desacordo com o estabelecido no 

t como substituir aqueles realizados 

de 05 (cinco) anos, contado da data 

tempo se constatado pelo fiscal da 

florestal procedente nos termas do 

tal, realizado por meto de Mano de 

pelo órgão competente do Sistema 

ção natural, devidamente autorizada 

SISNAMA; (c) florestas plantadas; e 

ias •especlflcas do t$cr arnbiental 

floresta utilizados em cada etapa 

rnte a apresentação dos seguintes 

dutos ou subprodutos florestais; 

e do transportador dos produtos ou 

tividades Potencialmente Poluidoras ou 

/IA, quando tal inscrição for obrigatória, 

TáIidcs, confenn.e artigo 11, inciso 11, da 

311212009, e legislaçao correlata;  

a Portaria n °  253, de 18/08/2006, do 
0  112, de 2110812006, quando se tratar 

transporte e armazenamento exijam a 

execuçaõ contrat 1- enfiam origem em 

LuísE4nardo 	esRA 
128-9000 



'ITRATADA deverá apresenfl, em 

do transporte e armazenamento nos 

dos serviços, por uso indevida de 

de casa fortuito ou de força maior, 

eçôes dos serviços ou dos bens da 

los em via pública junta à obra. 

iente aprovados pela fiscalização e 

ias ao controle de qualidade das 
ls, conforme procedimento prevista 

s utilidades previstas no projeto. (água, 

junto aos órgãos federais, estaduais e 

enço de licenças e regularização dos 

tal deOperaçãq, etc.) 

serviço sejam regidos pela CLT deverá 

)s seguintes documentos: 1) prova de 

relativa aos tributos federais e à Divida 

erante as Fazendas Estadual1  bistdtat e 

de Regularidade do FGTS - CRF; e 51 

eventuais erros/equívocos no 

cia do licitante com a adequação de 

alegações de falhas ou omissões em 

criais e estudos técnicos preliminares 

z por cento do valor total do futuro 

natureza intelectual, após a assinatura 

evidamente registrada em Ata, para dar 

rigações contratuais, em que estejam 

) básico, o «estor do contrato, o 'fiscal 

ices da área requisitante, o preposto da 

ELA' P4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARI 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 04.21 4419/00-OS 

Estado que possua documente de controle próprio, a ( 

complementação ao DOE, a fira  de demonstrar a riarida 

limites do território estadual. 

ww) Responder por qualquer acidente de trabalho na exec 

patentes registradas em nome de terceiros, par danos result 

por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou; 

Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que o 

xx) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios pr 

Sob suas custas, os testes, ensaios, exames e prouas rei: 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos tra 

neste Projeta Básico e demais documentos anexos; 

wi Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas d 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atue 

municipais e concessionárias de serviços públicos para a cl 

serviços e atividades concluídas (ex. Habite-se, Licença Ambie 

zz) A empresa contratada cujos empregados vinculados a 

entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato 

regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunt 

Ativa da União; 3) certkt5es que cotnprovetn a regularidade 

Municipal do domicílio ou sede do contatado; 4) Certidãc 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

asa) Serão de exclusiva responsabilidade da contr 

dimensionamento da proposta. 

bbb) A participação na presente licitação implica a concon 

todas os projetos anexos ao edital, de modo que eventua 

qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, mi 

dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 

ccc) Em se tratando de atividades que envolvam serviços d 

do contrato, a contratada deverá participar de reunio inicial, 

início à execução do serviço, com o esclarecimento das ( 

presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do pwj; 

técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, as tá 

empresa ees gerentes das áreas que executarão os serviços o 

ddd) Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, indusiv 

quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes 

eee) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução 

fif) Providenciar as Anotações de a abibdade Técnii 

Rua José Ramos de Anchieta, 187 — 	Pdmaveri 
~ 41350400. TEL: 1OXX7TJ 



. de 1993 a Contratada que inexecutar 

decorrência da contratação; ensejar o 

do contrato; comportar-se de modo 

discriminadas ficará sujeita, sem 

não acarretem prejuízos significativos 

\ S 

BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuis EDUAI'W MACALHÂES 
ESTADO DA BAHIA 

CNfl 04214.41910001-0S 

Técnicas - RRT pertinente a execução da obra, conforme exig€ 

ggg) Obedecer a legislaçãa pertinente à higiene e segurança 

responsabilizar-se por todas as providências e obrigações est 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, Im 

a ececuçk deste contrato; 

MIII) Empregar exclusivamente materiais de primeira qualida 

iii) fornecer e manter Diário de Obra permanentemente 1 

abra; 

J» Conwrticar, imediatamente, ao gestor do contrato 

r\ substituição de material especificado; 

1I4 Comunicar, imediatamente, ao gestor do contrata quak 

dbra/ serviços bem como qualquer eventual necessidade de 

da Projeto Básico e de seus elementos; 

III) Apresentar, sempre que solict,:  pela Çontrsante, a ci 

benefícios dos empregados utilizados na execução dos 

previdenciárias e tributárias; 

ia das normas aplicáveis; 

medicina do trabalho, devendo ainda 

lecidas na legislação especificadas de 

t vítimas os seus empregados durante 

para lançamentos no local da 

anormalidade relativa á execução da 

ração, correção ou complementares 

fl3q, 'r''r 	,, •'•'f' ti 

prévia autorização da contratante; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA -ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

105 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contrata 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os reqi 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do c 

C ebjeto pactuado e haja a anuência apressa da Administraçâo 

a CLÁUSUlA DÉCIMA PRIMEIRA— DAS SANÇÕES ADMINIS 
115 Comete infração administrativa nos termos da Lei f ia & 
total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas e 

retardamento da execução do objeto; fraudar na execuç 

inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

112. A Contratada que cometer qualquer das infraçâes 

prejuízo da responsabilidade dvii e criminal, às seguintes sar 

113. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas 

para a Contratante; 

11-4. Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por di 

parcela Madimplida, até o li ia de 20 (vinte) dias; 

Rua José Ramos de Au 'eta, 187 - Jardim Primavor 
CE 4fl50-OOt TEL. 4OXZII1 

com/em outra pessoa jurídica, desde 

itos de habilitação ex~ na licitação 

arato-  n haja  prejuízo  à  execução do 

continuidade do contrato. 
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itt Em se tratando de inobservância do prezo fixado 
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplitar-se-á multa 

valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administraç 

contrato; 

apre.sentaçâa da garantia (seja para 

0,07% (sete centésimos por cento) de 

(dois por cento), de modo que o atraso 

contratante a promover a rescisão do 

lIS. As penalidades de multa decorrentes de fatos diverso serão consideradas Independentes entre 

SI. 

11.7. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sol 

inaecução total do objetc 

lIS. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida 

11.9. Suspensão de licitar e impedimento de contrata 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e at 

anos; 

11.10. Declaração, de inidoneidade para licitar ou contratai 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até qt 

própria autoridade tua aplicou a penalidade, que será cano 

Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido c 

subirem anterioc 

11.11. A aplicação de muita não impede que a Administraç 

aplique as outras sanções cabíveis. 

1122. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale 

a às penalidades acima estabelecidas. 

11-13. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplict 

11.14. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e 1 

que: 

11.15. tenha sofrido condenação defiriltiva por praticai 

recolhimento de quaisquer tributos; 

11.16. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os obje 

1117. Demonstre não possuir idoneidade para contratar 

ikitos pratidos. 

1123. A aplicação de qualquer das penalidades previstas re 

assegtitrará o contraditório e a ampla defesa observando-se 

de 1993, e subsidiariamente na I.ei n2 9,784, de 1999. 

11.19. A autoridade competente, na aplicação das sanç&s 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 

observado o princípio da proporcionalidade. 

Rua José Ramos de Ancbieta, 187 - Jardi aPxhz*aver 
~ 47830-DOt TEL4 4UXXfl3 

o valor total do contrato, no caso de 

com o órgão, entidade ou unidade 

concretamente, pelo prazo de até dois 

com a Administração Pública, enquanto 

seja promovida a reabilitação perante a 

ilda sempre que a Contratada ressarcir a 

prazo da penalidade de suspensão do 

rescinda unilateralmente o Contrato e 

após devidamente convocada, 

total do contrato, sujeitando- 

da volta. 

da 14 n2 3.666, de 1993, a Contratada 

da licitação; 

a Administração em virtude de atos 

ar-se-á em processo administrativo que 

procedimento previsto na 14 nÉ 8.666, 



operação financeira; 
No de inadimplemento por parte da 

PREFEITURA 
ESTADO DA BAHIA 

CNP]: Q4,214.41 9A001 -05 

112-0. As multas devidas e/eu prejuízos causados à Contrat 
pagos1  ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da ga 
inscritos na Divida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
1121. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser ri 
Mas, a contar da data do recebimento da comunicação envia 
1122. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na 
11.23. As sanções aqui previstas são independentes entre 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras m 

lhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
pela autoridade competente. 
efeitura Municipal. 
podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
idas cabíveis. 

12. CLÁUSUlA DÉQMÀ SEGUNDA —DO REGIME DE EXECUCÁ E DAS AI3ERAÇÕES 
111. Eventuais aftezaçõescot%ttawais reger-se-ão pela disci4a doa 65 da Lei 119 666, de 1993. 
12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato 40 preço global de referência não poderá 
ser reduzida em favor do contratado em decorrência, de jiitamentos que modifiquem a planilha 
orçamenSia. 
12.3.0 contrato svd realizado porexecuç8o indireta, sob o r 
12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concord$i 
todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a qu 
que eventuais alegações de falhas eu omissões em qua 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares ri 
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrav 
12.5. A diferença percentual entre o valor global do contrato 
reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financc 
justificados, desde que os custos unittios dos aditivos contra 
preço de referência da Administração, assegurada a manter 

r 	ante o da segundo colocada na iicftaçüo. 
12.6. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteraç 
apresentar preço unitário inferIor ao preço de referência 
ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o 
referênciL ressalvada a exceção prevista no • subitem anterior 
12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993. 

1-1 CLÁUSIJLA DÉCIMA TEElRA— DAS VEDAÇÕES 
13,1. É vedado à 'CONTRATADA: 
111.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qi 
111.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

Fme de empreitada por prwçe global. 
ia da Contratada com a adequação de 
se vincula este ajuste, a qual aquiesce 
Per das peças, orçamentes, plantas, 
projetos alio poderão ultrapassar, no 

• preço global de referência poderá ser 
• do contrato em casos excepcionais e 
rais não emedarri os cvstos uriftários do 
o da vantagem da proposto vencedora 

) em seu quantitativo ou preço deverá 
a Administração Pública divulgado par 
reço global contratado e o preço de 
respeitados os limites do previstos 
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14S A execução das serviços será iniciada em até cinco 

expedição da ordem de serviço, cujas etapas obsevvarSG o creu 

142. O prazo para execução dos serviços será de 03 (três) ri 

contrato e expedição da ordem de serviço, podendo ser prorn 

Contrato. 

14,1 Quando os serviços contratados forem conduidos, caber 

escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual 

dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebin 

itt O recebimento provisório também ficará sujeita quardc 

de campo e à entrega das Manuais e histruç4es eTd*e& 

143. A Contratante realizará inspeção mkflsa de todos 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profh 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar 

revis5es finais que se fizerem necessários. 
14.6. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento P 
e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventt 

14.7. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remo 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se veril 

resultantes da execução  ou materiais empregados, cabendo 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as ev 

apontadas no Termo de Recebimento Provisóri& 

14.8. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contn 

dias após a comunicação escrita informando e conclusão das 
comissão designada pela autoridade competente, desde 111 

todas as exigências da fiscalização quanto às pendênSs ob 

todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pag 

materiais, e prestadores de serviços empregados na execução 

14.9. Na hipótese da a verificação a que se Sete o 

tempestivamente, reputa rse-á como realizada, consuman 

esgotamento do prazo, desde que a fato seja cornunicad 

anteriores à exaustão do prazo. 

1410.0 recebimento rlefkãtM, do objeto licitado não 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

em vigor (Lei na  10.406, de 2002). 

14,11 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em 

especificações constantes neste Projeto Básico 

conigidos/refttos/substituídos no prazo fixado - fiscal 

prejuízo da aplicação de penalidades 

Rua José Ramos de Anddeta, 187 - 	Prima 
GEP: 47350400. a 4OZXIV3 

após a assinatura da contrato e 
a físico financeiro. 

a partir da data de assinatura do 

conformecondiç5es previstas em 

à Contratada apresentar comunicação 

ompetirá, no prazo de até 15 (quinze) 

mto provisório. 

atSel, à conclusão de todos os testes 

serviços exewta por meio de 

nais encarregados pela abra, com a 

relacionar os arremates, retoques e 

Msôrio, em 02 (duas) vias de igual teor 

is pendências verificadas, 

r, reconstruir ou substituir, às suas 
arem vícios, defeItos eu incorreções 

fiscalização não atestar a Última e/ou 

rtuais pendências que possam vir a ser 

lados será lavrado em até 15 (quinze) 

serviços à fiscalização, por servidor ou 

tenham sido devidamente atendidas 

ervatMs e somente após solucionadas 

mento a operários ou fornecedores de 

contratoS 

arágrab anterior não sef procedida 

se o recebimento definitivo no dia do 

à Contratante nos 15 (quinze) dias 

parte, quando em desacordo com as 

e na proposta, devendo ser 

coa to. à custa da contratada, sem 

BA 
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is. ctÀusua DÉCIMA CJINTA RESCISÃO 

151. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindida 

Q &6665  de 1993, comas consequências indicadas no art. 30 

das sanç8es ptevistas no Projete Básico, anexo do 15 dita], 

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo 

o direito à prévia e ampla defesa. 

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATAI 

prevista no at 77 da Lei n2 &6€4, de 1993. 

1&4. O termo de ~,sempre que possivei, deverá 1~

ISAL Balanço dos evadas tcnttat~ já wmp&IÕs ou p 

crcnograina físico-financeiro, atualizado; 

15.41- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.4.3- tndenizaçfas e multas. 

16. CLÁUSUlA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 

161. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação 

Oficial do ~~ no prazo previsto na Lei na 8664.  dei 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA FORO 
17.1. O Foro para solucionar os Iitios que decorrerem da 

da cidade de Luís Eduardo Magalhães. - Bahia. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de C 

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assina 

Luís 

hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

mesma Lei, semprejuízo da aplicação 

em caso de rescisão administrativa 

instrumento, por extrato, no Diário 

deste Termo de Contrato será o 

Bahia, 03 de Maio de 2020 

OVEL&IVEffi& 

Prefeito Munkip 

de lnfraestrutura 

TADANA IZA4

Ge1MES 

 NADAL 

Procuradora 	 do Município 

TESTEMUNHAS: 

01 -  _________ 	 02 - 

CPF: 
	

CPF: 

LjLjÇ S,3 
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