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CONTRATO Ne 18512018 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE MALHADA — ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA 

JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, entidade de Direito Público Interno, com sede à Praça Santa Cruz, 5/n, 

Centro, Malhada, Estado da Bahia, CEP 46.440-000, inscrita no CNPJ sob n.
2  14.105.217/0001-70, neste ato 

representada por seu titular, VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO, Prefeito Municipal, com endereça residencial à Rua 

Daniel Farias, S/N, Centre', nesta cidade de Malhada, estado da Bahia, portador da cédula de identidade n.
2  03909160, 

55P-BA, CPF/MF N.2 
 269.951.665-15, no uso das atribuições que lhes são conferidas, de ora em diante denominadas 

simplesmente CONTRATANTE, do outro lado, a Empresa JR CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELLI, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede à Rua Jose Francisco Alves, N
2 
 09, Térreo, Centro, Caetité — Bahia, CEP 46.400-

000, inscrita no CNPJ/MF sob N.2 
 13.963.910/0001-11, representada neste ato pelo seu titular o Sr.() FRANCISCO 

PEREIRA BORGES JUNIOR, sócio administrador, portador da cédula de identidade n.
2  2079237870, SSP-BA, CPF N.2  

010.358.375-01, residente e domiciliado à Rua Jose Francisco Alves, N
2 
 09, V Andar, Centro, Caetite — Bailia, CEP 

46.400-000, adiante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, resolvem pactuar o 

presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.
2  101/2018, parecer do Procurador 

e que se regerá pelo disposto na Lei Federal no-. 8.666/93 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições 

que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos: 

seguem: 

1. 	Cláusula Primeira —OBJETO 

ContrataÇão de empresa de engenharia civil para a execução de obra de pavimentação em paralelepípedos
,  

objetivando atender as ruas do Povoado de Serra de João Alves, Malhada/Bahia, objeto do Convenio n

2  

2.127.00/2018, celebrado com o Ministério da Integração Nacional, vinculado à CODEVASF - Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco e contra partida do Município, nas condições fixadas no edital e seus 

anexos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

1.1. 	

As obras/serviços/fornecimentos se encontram descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas e 

quantificados nas Planilhas de Orçamentação de Obras/Se 
	os/Forn 	

ntos — (ANEXO) do edital. 
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1.2. 	
O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei n

2  8.666 de 21 de junho de 1993, foram 

modalidade de "TOMADA DE PREÇOS" segundo disposições do art. 6
2, inciso VIII, alínea "a", art.22, inciso II, 

c/c o art. 45, parágrafo 12, inciso I, e suas alterações posteriores, Decreto n.
2  8.538/2015 e suas alterações 

posteriores, Lei Complementar n.2  123/2006, Instrução Normativa n2  01, de 19 de janeiro de 2010, da 

SL11/MPOG e Decreto n9 
 7.746 de 05 de junho de 2012 e Decreto 7.983, de 8 de Abril de 2013, sob regime de 

empreitada por preço global. 

Z. 	
CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS 

As obras/serviços/fornecimentos objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este 

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, 

independentemente de transcrição: 

Edital TOMADA DE PREÇOS n9  007/2018 e seus anexos; 

Termo de Referência e Especificações Técnicas; 

Proposta da contratada, e sua documentação, datada de 17/10/2018; 

Demais documentos contidos no Processo n2  101/2018. 

2.1. 	
Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e os termos deste 

contrato, prevalecerão os termos deste último. 

3. 	CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO 

O prazo máximo para execução das obras/serviços objeto do presente edital será de 04 (quatro) meses, 

contado a partir da emissão da ordem de Serviços, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato 

do contrato no Diário Oficial do Município e Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, mediante 

manifestação expressa das partes, na forma do art. 57, §§ 12  e 22  da Lei n9  8.666/93. 

CLAUSULA QUARTA - VALOR 

4.1. 	
O valor global estimado do presente Contrato é de R$ 347.116,46 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, 

CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), estando inclusas todas as despesas inerentes à 

obra, inclusive o fornecimento de materiais, conforme descrito abaixo: 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada -  Bahia - CEP. 46.440
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Pavimentação em paralelepípedos, objetivando atender as ruas do Povoado de 

Serra de João Alves, Malhada/Bahia, objeto do Convenio n2  2.12700/2018, 

celebrado com o Ministério da Integração Nacional, vinculado à CODEVASE - 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e contra partida do 

Município. 

347.116,46 

(TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), 

	

4.2. 	
Eventual solicitação de reequillbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os 

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n° 8666/93. 

	

4.3. 	
O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pelo MUNICÍPIO não poderá ser ultrapassado pela 

contratada, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 

	

4.4. 	
A infringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de participar de novas licitações ou 

assinar contratos corno MUNICÍPIO, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento. 

	

4.5. 	
Nos preços propostos estão incluidos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e tributos, encargos 

sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos necessários a sua execução, 

transporte até o local da obra/serviço/fornecimento, carga e descarga de materiais destinados ao bota-fora e 

quaisquer encargos que Incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as 

obras/serviços/fornecimentos objeto deste contrato. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas no 

valor global do contrato. 

	

5. 	CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS 

5.1. 	
As obras que constituem o objeto do presente contrato serão custeadas com recursos oriundos da UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA: 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; PROJETO/ATIVIDADE: 1010 — 

PAVIMENTACAO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 — OBRAS E 

INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSO: 00 — RECURSOS ORDINÁRIOS; 24— TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 

OUTROS; conforme disposto na Lei de meios vigente. 

	

5.2 	
Os custos das obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação, atendem ao disposto da Lei Orçamentária 

Anual - LOA 2018 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias —LDO 2018. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440 
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6. 	CLÁUSULA SEXTA - DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1.2  do artigo 65 da Lei 8666/93, as 

obras/serviços/fornecimentos eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter 

execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual. 

6.1. 	
Devem ser registradas por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução 

do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pelo Município de Malhada. 

6.1.1. 	
As obras/serviços/fornecimentos extras contratuais não contemplados na planilha de preços da contratada 

deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente 

autorizadas/aprovadas pelo Município de Malhada ou por preposto por ela designado. 

7. 	CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO 

7.1. 	
Os mesmos permanecerão válidos pelo perlado de um ano contado da data de apresentação da proposta. 

Após este prazo, poderão ser reajustadas aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste: 

- V x 
r1_10, 

R 10  .1 

Onde: 

"R" é o valor do reajustamento procurado; 

"V" e o valor contratual a ser reajustado; 

"11" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; 

"10" e o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta. 

7.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista 

Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas — Col. 38 = custo nacional construção civil e 

obras públicas — por tipo de obra —terraplanagem —código A0157956 — FGV. 

7.2. 	
Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base 

original utilizando-se a seguinte fórmula: 

int2  inlit  
DB = 	100 

Sendo: 

ItI,1112  = Valor desejado. índice do mês de reaj 	om data base original. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
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I 2  = índice do mês de reajuste com a nova data base. 

= índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

8. 	CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. 	O CONTRATANTE realizará o pagamento mediante transferência bancária à CONTRATADA por meio de 

medições periódicas e termo de inspeção fornecido pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura, conforme 

Cronograma-Físico Financeiro, após o objeto efetivamente fornecido e aceito, acompanhada da respectiva 

Nota Fiscal/fatura, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada a antecipação de 

pagamentos sem a contraprestação dos serviços, observando o disposto no art. 52  da lei ns. 8.666/93. 

8.2. 	A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na lei 4.320/64. 

8.3. 	O Setor Financeiro exigirá para a liberação da fatura a apresentação do original ou copia dos seguintes 

documentos, que serão anexados aos respectivos processos de pagamento: 

Primeira fatura 

a.1- Anotação de Responsabilidade Técnica da obra - MT; 

a.2 - Matricula da obra junto ao INSS (CEI); 

Todas as faturas: 

b.1- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

b.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da União e Receita Federal), Estadual e 

Municipal do domicilio do contratado; 

b.3 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

6.4 - Cópia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS; 

b.5 - Cópia da GPS - Guia da Previdência Social com o número do CEI da obra, devidamente recolhida e 

respectiva folha de pagamento, todos do período referente à medição; 
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b.7 - Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos serviços contratado 

b.8 - Certidão de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao 155) do(s) município(s) onde 

as obras ou serviços venham a ser prestados ou executados; 

b.9 - Nota fiscal dos serviços executados, discriminando os encargos de acordo com a legislação especifica, 

constando ainda o objeto conforme descrito no Termo do Contrato, número do Contrato e a Modalidade de 

Licitação; 

b.10 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar juntamente com a nota fiscal 

declaração comprovando que a aliquota utilizada para o desconto está de acordo com o faturamento ou o 

extrato do faturamento com a respectiva aliquota; 

c) Última fatura: 

c.1 - Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal da Sede da licitante, FGTS (vinculada ao 

CEI), INSS, CNDT, Fazenda Federal e União, Estadual, Falência e Concordata; 

c.2 - Termo de Recebimento Definitivo da obra; 

8.4. 	O pagamento poderá ser sustado pelo Município nos seguintes casos: 

Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE; 

Inadimplência de obrigações da contratada para com o Município, por conta do estabelecido no 

contrato; 

Não entrega do objeto nas condições estabelecidas no contrato; 

d. Erros ou vícios na Nota Fiscal/Fatura. 

8.5. 	
O pagamento não será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que for 

imposta à CONTRATANTE, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção. 

8.6. 	Obriga-se à CONTRATADA, nos termos do Art. 55, inciso XIII da Lei n2  8.666/93, manter-se durante a 

execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação. 

8.7. 	
Fica condicionado o pagamento da ultima parcela à entrega de toda documentação de responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive PIS e COFINS. 

9. 	CLÁUSULA NONA - CAUÇÃO 

Praça Santa Cruz, 6/ri, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
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9,1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação 

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, a ser apresentada no momento de assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida 

Publica da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela 

CVM — Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 

9.2. Quando se tratar de caução em titulas da divida 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 avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, 

na forma do Art. 56, § 19, Inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei n° 11.079 de 2004). Nesta 

modalidade, a licitante deverá, ainda, transferir a posse dos titulas à Administração até a emissão do Termo 

de Encerramento Definitivo do Contrato, conforme subitem 18.1 do edital, ou até o adimplemento da 

sanção aplicada. 

9.3. A caução em fiança bancária ou seguro garantia deverão estar em vigor e cobertura até o final do prazo 

previsto para a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, conforme subitem 18.1 do 

edital. 

9.4. A contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias após o recebimento 

provisório do objeto contratado. 

9.5. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de 

Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços/fornecimentos contratados. 

9.6. A garantia em espécie deverá ser depositada em conta remunerada de instituição financeira oficial 

credenciada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, cuja mesma terá exclusivos poderes para ordenar 

sua movimentação. 

9.7. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de 

rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 

9.8. A contratada se obriga a prestar a referida garantia, na mesma proporção e condições, nos casas de 

celebração de termos aditivos que Impliquem em acréscimos de quantitativos do contrato. 

9.9. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na 

clausula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MALHADA. 

	 .4f(  
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9.10.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

9.11.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei rtá 8.566/1993. 

9.12.A garantia de execução, nas suas formas acima, cobrirá quaisquer causas de inadimplemento contratual, 

incluindo valores destinados ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias eventualmente 

inadimplidas pela contratada. Essa condição deverá estar expressa no documento garantidor, no caso de 

apólice de seguro garantia ou carta fiança bancária. 

10. 	CLAUSULA DEZ - MULTA 

	

10.1. 	Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do 

contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1 % (um décimo por cento) ao dia, 

sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo 

a sua rescisão. 

10.1.1 O atraso na execução das obras/serviços/fornecimentos, inclusive dos prazos parciais constantes do 

cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 10.1 acima. 

	

10.2. 	Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo MUNICÍPIO DE MALHADA após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte: 

A multa será deduzida do valor liquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do 

faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para 

comi:dementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, 

quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras apenações previstas em lei. 

Não havendo qualquer Importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a 

recolher ao MUNICÍPIO DE MALHADA o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir 

da data da comunicação. 

	

10.3 	Ocorrido o inadimplemento, a penalidade será aplicada pelo MUNICÍPIO DE MALHADA, através de ato da 

Autoridade Competente baseado no relatório do fiscal do contrato ou comissão constituída para tal fim, 

observando o seguinte: 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
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10.3 	Cientificada da recomendação da cominação de penalidade, a contratada poderá apresentar 

no prazo de 10 (dez) dias corridos. 

10.3.2. Após o procedimento estabelecido acima, a defesa será apreciada pela Autoridade Competente e, ouvida a 

Assessoria Jurídica, esse deverá decidir sobre a aplicação ou não da sanção. 

10.3.3. A contratada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da cientificação da aplicação da 

penalidade pela Autoridade Competente, para apresentar recurso ao MUNICÍPIO DE MLAHADA. 

19.3.4 Ouvida a Comissão e a Assessoria Jurídica, poderá a Autoridade Competente relevar ou não aplicação da 

pena. 

10.3.4.1. Em caso de relevação da multa, a PREFEITURA DE MALHADA se reserva o direito de cobrar perdas e danos 

porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação 

novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

10.3.5. Caso seja mantida a sanção, os autos deverão ser remetidos ao Gabinete do Prefeito para julgamento do 

recurso. 

10.3.6. Caso Gabinete do Prefeito mantenha a multa, não caberá mais recurso. 

10.3.6.1 A multa será deduzida do valor liquido do faturamento da licitante vencedora Caso o valor do faturamento 

seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu 

valor, nos termos do subitem 10.3. 

10.3.6.2 Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher 

ao setor de contabilidade/finanças da PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA o valor total da multa, nos 

termos do subitem 10.3. 

	

11. 	CLÁUSULA ONZE - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

	

11.1 	A Fiscalização da execução dos serviços, objeto deste contrata será feita pela CONTRATANTE, através de 

profissionais qualificados e devidamente credenciados pelo Município de Malhada, que desde já fica 

designado o Engenheiro Civil Sr. Ivan Henrique Lima Santos — CREAMA 84031, como PROFISSIONAL 

DESIGNADO PARA A FISCALIZAÇÃO, em conjunto ou individualmente, o qual deverá adotar todas as medidas 

técnicas necessárias á supervisão da obra, supervisionar a execução da obra conforme cronograma físico 

financeiro programado, solicitar documentos a empresa, emitir relatório das vistorias e emitir termo de 

recebimento provisório e definitivo referente a conclusão da obra. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
CNPJ no. 14.105.217/0001-70 
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11.2. 	A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a licitant 

mantém, era compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatorias. 

11.3. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando 

obras/serviços/fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da 

ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegurar e facilitar 

o acesso da fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua 

missão. 

	

11.4. 	
A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer obra/serviço/fornecimento que não esteja sendo 

executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Secretaria de Infraestrutura, 

responsável pela execução do contrato, 

	

11.5. 	
Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade 

contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os 

documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 

	

11.6. 	
Das decisões da fiscalização poderá a contratada recorrer à Secretaria de infraestrutura, responsável pela 

acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos 

relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula. 

	

11.7. 	A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a contratada da integral responsabilidade 

pela execução do objeto deste contrato. 

	

11.8. 	
Fica assegurado aos técnicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA o direito de, a seus exclusivos 

critérios, acompanharem, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, 

da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para 

obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços. 

	

12. 	CLÁUSULA DOZE - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

	

121 	
A licitante vencedora deverá apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, antes da inicio dos 

trabalhos, os seguintes documentos: 

"Lay-out" do Canteiro de Obras/Serviços e identificação da área para construção do mesmo. Um 

canteiro poderá atender a diversas obras/serviços; 

Plano de Trabalho a ser  aprovado9Øtizaçãa PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA; N 
ffi  

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
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c) 	
Cronograma físico —financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea a 

	

12.2 	
Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, no 

Prédio da Prefeitura Municipal de Malhada. 

	

12.3 	
Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica — ART's ou Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos 

das Leis ne 6.496/77 e 12.378/2010. 

	

12.4 	
A contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente coro a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MALHADA. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente, através do 

telefone (77) 3691-2149, licitaCao@malhada.ba.gov.br. 

	

12.5 	
Assumir a Inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das 

obras/serviços/fornecimentos. 

	

12.6 	
Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, 

cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao MUNICIPIO DE MALHADA e a terceiros, 

existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação. 

	

12.7 	
Exercer a vigilância e proteção de todos os equipamentos no local das obras/serviços/fornecimentos. 

	

12.8 	
Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência previa da fiscalização), para 

possibilitar a perfeita execução das obras/serviços/fornecimentos no prazo contratual. 

	

12.9 	
Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregaticia com o 

Município de Malhada, bem como todo o material necessário à execução das obras/serviços/fornecimentos
,  

objeto do contrato. 

	

12.10 	
Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, 

securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, 

exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA ou CAU do 

local de execução das obras/serviços/fornecimentos. 

12.11 Todos os acessos necessários para permitir à chegada aos locais de execução das 

obras/serviços/fornecimentos deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos 

decorrentes de qualquer obra/serviço/fornecimento para melhoria destes acessos correrão por conta da 

contratada. 

12.12 A contratada deverá manter um prepos o .ceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, no local da 

obra/serviço/fornecimento, para rep 	
-I. -. - ecuçao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93). 

Praça Santa Cruz, sul, entro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-00 
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12.13 Responsabilizar-se, desde o inicio das obras/serviçoS/fOrneCimento até o encerramento do co 

pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impost 
	

e 

quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

12.14 No momento da desmobilização, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a apresentação da 

certidão de quitação de débitos, referente às despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e 

quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

12.15 A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e 	instrumentos 

adequados para a boa execução das obras/serviços/fornecimentos. 

12.15.1. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a 

superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por 

profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MALHADA. 

12.16 Durante a execução das obras/serviços/fornecimentos caberá à empresa contratada, as seguintes medidas: 

Instalar e manter no canteiro de obras/serviços 1 (uma) placa de identificação da obra/serviço com as 

seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra/serviço com a respectiva ART, n2 

do contrato e contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA, conforme Lei n2  5.194/1966 e 

Resolução CONFEA n2  198/1971; 

A placa de identificação das obras/serviços/fornecimentos deve ser no padrão definido pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA e em local por ela indicado; 

Manter no canteiro de obras/serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias 

referentes ao andamento das obras/serviços/fornecimentos, qualidade dos materiais, mão-de-obra, 

etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que 

requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela fiscalização e pela 

contratada em todas as vias, ficará em poder da contratante após a conclusão das 

obras/serviços/fornecimentos; 

Obedecer as normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança 

no canteiro de obras/serviços; 

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer 

danos causados à União, Estado, Municjpio ou terceiros, em razão da execução das 

obras/serviços/fornecimentos; e, 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-00 
CNPJ no. 14.105.217/0001-70 
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f) 	Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerç 

atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de 

segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 

12.17 Na execução das obras/serviços/fornecimentos, objeto da presente licitação, a contratada deverá atender às 

seguintes normas e práticas complementares: 

Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas; 

Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de 

concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA; 

Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU-CONFEA; 

cl) 	Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos 

de qualidade, utilidade, resistência e segurança, e, 

e) 	Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, 

emitidas pelos órgãos competentes, relativas à execução das obras/serviços/fornecimentos, Decreto 

7.746/2012 e a IN n2 01 de 19 de Janeiro de 201005 quais dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal 

direta, autarquia e fundacional e dá outras providências. 

12.18 A contratada se obriga a atender as diretrizes de sustentabihdade de modo a proporcionar a economia da 

manutenção e operacionalização da edificação e a redução do consumo de energia e água, por meio de 

tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental, entre outras: 

Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra/serviço; 

Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e, 

Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
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13.1 	A recusa Injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 	efit 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO DE MALHADA, o atraso injustificado na execução 

do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem como venha executá-lo fora das especifica ões e 

condições acordadas, e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o 

descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86, 87 e 88 da Lei na 8.666, 

de 21.06.1993, podendo o MUNICÍPIO DE MALHADA, garantida a previa defesa, aplicar ao responsável as 

seguintes sanções: 

Advertência; 

Multa; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE 

MALHADA por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV. 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir o 

MUNICÍPIO DE MALHADA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

13.2 	As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 13.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 

II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

13.3 	A sanção estabelecida no inciso IV do subitern 13.3. é de competência do Ministro da Integração Nacional, 

facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após o prazo de aplicação estipulado. 

14 	CLÁUSULA QUATORZE - ADITAMENTO CONTRATUAL 

14.1 	A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação aos 

encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN 

ou certidões comprobatórias. 

15 	CLÁUSULA QUINZE - DANO MATERIAL OU PESSOAL 

15.1 	A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou 

defeitos na execução das obras/servi 	ectmentos contratados causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
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\\ 

Página 14 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 
Avenida Santa Cruz, 5/ri, Centro. 

PREFEITURA DE 

A FORÇA DO TRABALHO 	

Malhada — Bahia CEP. 46.440-'ágitillçlâts  Malhada 	 : rege° 

CNPJ n°. 14.105.217/0001-70 
134 

.Spap
adik 

v lo 

15.3. 	Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de sua proposta ou 

administração. 

16 	CLÁUSULA DEZESSEIS - RESCISÃO 

16.1 	O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pelo MUNICÍPIO, com a consequente 

perda da caução e da Idoneidade da contratada, nos termos do art. 78, incisos I, X, XII e XVII, da Lei ns 

8666/93 observadas as disposições dos ens. 7779 e 80 da citada Lei. 

17 	CLÁUSULA DEZESSETE - ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

17.1 	Concluídos as obras/serviços/fornecimentos, a contratada solicitará ao MUNICÍPIO DE MALHADA, através da 

fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da 

solicitação. 

17.2 	O MUNICÍPIO DE MALHADA terá até 90 (noventa) dias para, através de comissão, verificar a adequação das 

obras/serviços/fornecimentos recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no 

caso de projeto, aprovação da Autoridade Competente. 

17.3 	Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas 

expensas, complemente ou refaça as obras/serviços/fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o 

serviço/projeto, o MUNICÍPIO emitira o Termo de Recebimento Definitivo das Obras/Serviços/Fornecimentos 

que deverá ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a liberação da caução 

contratual. 

17.4 	O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pelo MUNICÍPIO 

sobre todas as obras/serviços/fornecimentos executados. 

17.5 	A última fatura de obras/serviços/fornecimentos somente será encaminhada para pagamento apôs emissão 

do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e 

pagamento. 

17.6 	Os resultados das obras/serviços/fornecimentos, incluindo os desenhos originais, as informações obtidas e os 

métodos desenvolvidos no contexto das obras/serviços fornecimentos, serão de propriedade do MUNICÍPIO, 

e seu uso por terceiros só se realizará 	essa autorização desta. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
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reparação desses danos ou prejuízos. 
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18 	CLAUSULA DEZOITO - PUBLICAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE MALHADA providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial do 

Município e ou Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 8666/93. 

19 	CLAUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 —A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos na respectiva Tomada de 

Preços nr. 007/2018, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritas, inclusive quanto à 

obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, 

Inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas alterações; 

19.2 - Ais) obra(s)/serviço(s) será(ão) executada(s) sob a direção e responsabilidade técnica do Engenheiro 

Carlos Rafael Reis de Araújo — CREA/BA ns 051529292-3, CPF na 009.340.015-29, representante da 

CONTRATADA em suas relações como CONTRATANTE, objeto deste Contrato. 

19.3 - Toda e qualquer ocorrência, instrução e comunicação entre as partes, a partir do inicio da(s) 

obra(s)/serviço(s), deverá ser por escrito e registrada no Diário de Obra/Serviço, a ser mantido em local 

acessível às partes, até o encerramento do Contrato. 

19.4 - A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte das obras com autorização prévia e expressa da 

CONTRATANTE. A subcontratação não acarreta qualquer alteração nas obrigações contratuais da 

CONTRATADA. 

19.5 - Ao MUNICÍPIO ressalva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos 

serviços contratados, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já 

executados e a aquisição, por ajuste entre as partes interessadas dos materiais existentes no local da obra e a 

ela destinados, ressalvadas as responsabilidades legais e contratuais. 

20 	CLAUSULA VIGÉSIMA — FORO 

Fica eleito o foro desta comarca de Carin. tn a 	dirimir questões oriundas do presente instrumento. 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
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TESTEMUNHAS: 

1) 

01401/5 -111S°g 
Juciara Lima dos Santos 
Secretária Administrativa 

Mal 217134 

CPF 

PREFEITUtireleNRA Dg h  

Mal da 
A FORÇA DO TRABALHO 

PREFEITURAMUNICIPALDEMA 
AvenidaSantaCruz,sin,Centro Comissão 

Licitação-P 
Malhada — Bahia CEP. 46.440 000 F 

CNPJ n°. 14.105.217/0001-70 

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e 

pelas testemunhas. 

Malhada - Bahia, 23 de Outubro de 2018. 

VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO 

P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA 
CONTRATANTE 

  

Rua dos Moçona, 124 Centro 
Caefité -BA . CEP. 46.400-000 

Fone; (7I) 3454-2304 
Tabeflonatoó 
Notas  e Protesto de Caetité 
rweão Penam ApOokfin^ 4&65  

 

  

excoHybar Ge% 
. 	Pf 

-0 atittorD 

rt 	. 

tio  
Jp tner 

Ocfroc-J1c.  
CPF N,2 	 07.085--8.  

Pryacila laianny da Silva 
Secretária Administrativa 

Mal. 216704 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada - Bahia - CEP. 46.440-000 
CNPJ no. 14.105.217/0001-70 
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