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ESTADO DA BAHIA

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 03012018
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018

PREÂMBULO

Contrato nO070/2018

o MUNIClplO DE lUlU, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 16.416.158/0001-87, com sede
Administrativa na Praça Abílio Pereira, n" 232, Centro, CEP 46438-000 - IUIU/BA, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. Reinaldo Barbosa de Góes, Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de
identidade n" 04923403 07 SSPlBA, inscrito no CPF sob o n" 608.929.435-72, residente e domiciliado na
cidade de IUIU/SA, de ora em diante denominado simplesmente "Contratante", e de outro a empresa J. M. R.
CONSTRUÇÕES E SERViÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nO 13.398.01510001·00,com sede na Avenida Dr.
Sandoval Moraes, nO1198, Apto 106, Santo Antônio, CEP 46.430-000, na cidade de Guanambi/BA, a seguir
denominada "Contratada", neste ato representada pelo Sr. João monteiro da Rocha, brasileiro, divorciado,
portador do CPF nO092.916.525-04, e da cédula de identidade nO7.251.187 SSP/SP, residente e domiciliado
na Rua Dr, José Humberto Nunes, 1248, Paraíso, CEP 46.430-000 - na cidade de GuanambilBA, resolvem
firmar o presente contrato administrativo para a execução de obra de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
URBANAS NA SEDE/OISTRITOPINDORAMA DO MUNICiplO DE IUIU/BA, em conformidade com o
convênio celebrado com o Ministério das Cidades através do Contrato de Repasse da CAIXA nO
1040654-00/2017, em conformidade com ° detalhado nas planilhas orçamentárias, no cronograma físico
financeiro e de acordo com projetosidesenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações e, em
observância aos ditames do instrumento convocatório/edital. ao descrito no anexo I - termo de referencia, e de
acordo com. o valor constante da proposta de preços, contratação esta com regime de execução indireta _
empreitada por preço unitário, conforme prescreve o art. 6° da Lei 8.666/93, em atendimento à solicitação da
Secretaria Municipal de Infraestrutura", objeto do Processo Licitatório nO030/2018 - Tomada de Preços nO
003í2018, sob a regência da Lei Federal n." 8.666/93, suas alterações e, mediante a justificativa e as seguintes
cláusulas e condições:

DA JUSTIFICATIVA: Considerando que o Município de lUlU foi contemplado com o recurso oriundo da
celebração de convênio com o Ministério das Cidades, Contrato de Repasse da CAIXA nO: 1040654.00/2017,
em conformidade com o detalhado nas planilhas orçamentárias, no cronograma tisico financeiro e de acordo
com projetos/dessnhos técnicos, memoriais descritivos e especificações. considerando que o Município não
disponibiliza de mão obra para executar as obras, justifica-se a contratação de' serviços de terceiros com
habilidade no seguimento de engenharia, conforme detalhado no memorial descritivo, nos projetos básicos
executivos e em observância ao descrito nas planilhas orçamentárias e no crcnograma físico financeiro, e
observância ainda ao descrito no termo de referencia
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í,1 Constituí objeto do presente contrato a "execução de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URSAS no município de
lUlU/ElA. em conformidade com o convênio celebrado com o Ministério das Cidades através do Contrato de
Repasse da CAIXA n° 10434321-21/20017, em conformidade com e detalhado nas planilhas orçamentárias, no
cronograma físico financeiro e de acordo com projetas/desenhos técnicos, memoriais descritivos e
especificações e, em observãncia aos ditlilmes do instrumento convocatório/edital, ao descrito no anexo I _
termo de referenda, e de acordo com e valor constante da proposta de preços" e de acordo com os ditames da
Lei Federal nO8.6.66/93, e demais normas pertinentes, instrumentos estes que fazem parte integrante deste
Contrato Administrativo para todos os efeitos legais e de direito,

2.1.1 O Contratante pagarà à Contratada, o valor global de RS 393.931,74 (trezentos e noventa e três mil
novecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), por conta da execução da obra conforme
descrito na cláusula primeira,

2.1.2 O preço referido no subítem 2.1,1., inclui todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos
executados, tais fornecimentos de todo o material empregado nos serviços, incluindo ainda custo com mão de
obra, encargos sociais, trabalhistas e previdencíários, transporte., hospedagem, alimentação, veículos e
equiparnentos que se fizerem necessàres e, demais despesas, de modo a constituirem a única e total
contraprestação pela execução da obra objeto do presente contrato administrativo, conforme detalhado nas
planilhas orçamentárias.

2.2,1 O pagamento será efstuado pela Tesouraria do Municipio, através OBTV (via Porta! SICONV) em nome
da contratada, até o 10° (décimo) dia a contar da data da emissão da nota fiscal/fatura, devidamente
empenhada e acompanhada da planilha de medição, e em conformidade com o limite de valores previstos no
cronograma físco financeiro, devidamente atestado pela fiscalização e aprovada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura,

.2.2,2 No ato do pagamento a Contratada deverá apresentar à Tesouraria cópia da CEI - Cadastro Especifico
do INSS, juntamente com as guias de recolhimentos inerente encargos sociais e trabalhistas, jlmtamente com
o resumo da. folha de pagamento correspondente ao mês da prestação da obra, objeto da nota fiscal e I'llt;díção
apresentada, sob pena de retenção dos respectivos encargos e conseqüentemente desconto do pagamento da
íatura, conforme estabelece a ínsnução normativa RFS n" 971, de 13,11.2009.

3,1 A, emissào das medições será elaborada pela futura contratada com prazo minímo de 30 (trinta) d
contar da data do iniCIO das ativídades conforme ordem de serviços, e qUe lenha executado no mínimo 5
(Cinquenta por cento) das ooras contratadas, A empresa eontatada, a seu critério poderá adiantar o
cronoçrama de execução, Ratifica que a 1a (primeira) medição somente será recebida pela contratante quando
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atingir o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor em reais do contrato, fase em que será
encaminhado o B.M. (Boletim de Medição} e o RE (Relatório de Execução) à Caixa Econômica Federal para
aprovação:

3.2 Fica convencionado que a empresa contratada, após a Ordem de Ser/iças. deverá executar de forma
ininterrupta 50% (cinquenta por cento) do valor em reais do contrato, salvo por motivos de força maior, a
exemplo: período chuvoso, onde a empresa deverá comunicar formalmente a contratante. A empresa que
paralisar ou diminuir os ritmos dos trabalhos em desconformidade ao cronograma de execução sofrerá as
seguintes penalizações:

a) Advertência por escrito para regularização do cronograma de execução, implicando no aceleramento
do ritmo da obra, que terá que alinhar·se ao cronograma previsto em até 10 (dez) dias corridos;

b) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total do contrato, a partir do 110
(décimo primeiro) dia corrido da Advertência até a regularização do cronoqrama de execução,
limitando ao 25Q (vigésimo quinto) dia corrido após a advertência.

c) Rescisão do Contrato podendo ocorrer a partir do 26° (vigésimo sexto) dia corrido da advertência, não
excluindo a obrigatoriedade do recolhimento da Multa prevista na alínea 'b",

3.3 Fica a contratante autorizada desde já, realizar abatimentos na garantia do contrato ora depositado, ou
acionar a instituição que garantiu a execução do contrato nos moldes do subitem 3.1 e 3.2.

3.4 A Contratada deverá efetuar a medição da obra executada, mediante presença do engenheiro responsável
pela fiscalização dos serviços o qual terá o máximo de 02 (dois) dias para sua convalidação.

3.5 No caso de não aceitação da medição realizada, a fiscalização devolverá a planilha de medição à
Contratada para ratificação. devendo emitir nova medição no prazo de 02 (dois) dias e posterior
disponibilização à fiscallzação. a qual, terá o prazo de 02 (dois) dias para confirmar ou não o aceite e
conseqüentemente autorização para a emissão da nota fiscal fatura para apreciação da Secretária Municipal
dí7Obras.

3.6 Em caso de conflito, as partes elegerão um medidor, correndo a despesa à conta do perdedor.

3.7 As notas físcaisífaturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra a Prefeitura Municipal de IUIUlBA.,
descrevendo descrever no dorso das mesmas os valores em conformidade com a instrução normativa da
Seguridade Social, e entregues à Secretaria Municipal de Infraestrutura, juntamente com cópia da medição,
para encaminhamento ao setor de contabilidade para o devido empenho, ou seja deverá ser destacado na nota
fiscal o valor correspondente a materiais e equipamentos empregados e em separado o custo com a mão de
obra que deverá espelhar em conformidade com a folha de pagamento.

3.8 As notas fiscais/faturas que apresentarem íncorreçôes serão devolvidas ao emitente, e seu vencimento
ocorrerá até o 10° (décimo) dias após a data de sua reapresentação.

4.1 O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exígibílidades. e só sera
efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais. trabalhistas e em especial junto ao
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INSS, relatlvarnente à competência imediatamente anterior aquela a que se refere a remuneração auferida, sob
pena de retenção de valores oriundo com encargos a ser efetuado pela Tesouraria Municipal e repasse aos
órgãos competentes, em conformidade com a instrução normativa RFB nO971, de 13.11.2009,

4.2 Dos pagamentos devidos à Contratada, serão descontados os valores de eventuais multas ou eventuais
débitos daquela para com o Contratante. referentes a qualquer contrato entre as mesmas partes. sem
obrigatoriedade de prévio aviso.

4.3 Devera ser anexado junto com a nota fiscal fatura, alem da cópia da medição, comprovante de quitação do
ISSQN e cópias autentlcadas das guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) dos empregados
alocados na execução do contrato, referentes ao mês anterior que originou a elaboração da medição.

4.4 Deverá ser anexada ainda junto com a nota fiscal cópia do CEI, bem como cópias das CND's (Federal,
Estadual, Municipal e Trabalhista), e CRF-FGTS.

5.1 Por força da Lei Federal nO10.192/2001, os preços poderão ser reajustados após a vigência contratual de
12 (doze) meses, somente na ocorrência de paralisação da obra por iniciativa da Administração em
decorrência de fato superveniente, conforme prescreve o art. 65, inciso II. alínea "d" da Lei 8.666/93.

5.2 Decorrido c prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC
(ISGE) ou outro indice que venha a substitui-lo por força de determinaçâo governamentaL conforme detalhado
no instrumento convocatóno/edital.

5.3 f:.. aplicação do índice dar-se-a de acordo com a variação ocorrida entre o mês da assinatura do contrato e
do 12° mês de execução do contrato, passando a vigorar o novo preço a partir do 13° mês.

5.4 Havendo alteração da periodicidade de reajustamento por ato do Governo Federal cerrreíeiros retroaíivos
ou caso, em decorrência de extrapolamento dos prazos previstos, haja.o transcurso do período de mais um
ano, contado da data do recebimento das propostas, as remanescentes (ou seja, as cujo vencimento for
posterior à periodicidade de um ano) serão reajustadas pelo índice Nacional do Custo da Construção para
Obras Civis -INCC/FGV), obedecendo a seguinte fórmula:

M=Vxl
10

onde: M - valor reajustado da parcela remanescente
V -- valor inicial da parcela remanescente
1- índice do mês em que se completa a periodicidade de um ano (contado do

recebimento das propostas)
10 - índice do mês do recebimento das propostas

5.5 A Recomposição, excepcionalmente, poderia ocorrer a alteração dos preços ou do valor estipulados n~
contrato caso o contratado demonstre a ocorrência de aJguma(s) das situações previstas na allnea "d", inciso II;
do art. 65 e seu § 6° da Lei nO 8.666/93 e assim seja julgado por decisão fundamentada da Comissão
Permanente de Licitação,
... - ... - ----~--"' .... _ .. _ .. -- - --- .. __ ... _ ... .. __ ·U_.~ ... __ .. _ ..... ...
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5,6 Na hipótese' indicada acima, caberá ao contratado requerer a recomposição de preços em petição escrita e
devidamente fundamentada, acompanhada de planHha de cálculos que indiquem a forma e o critério utilizado
para a recomposição dos preços.

5.4 Conforme estabelecido no art. 78, inciso XV da Lei 8.666/93, e somente após decurso deste prazo
eventuais atraso de pagamento de medição superior a 90 (noventa) dias, o valor da medição será corrigido no
índice de 0,03 (zero vírgula zero três por cento) por dia de atraso a contar do 91° (nonagésimo primeiro) dia da
data da nota fiscal fatura/medição.

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da dotação orçamentária nO
01.09.1.018/4.4.9.0.51.00 - Pavim. e Const. De Logradouros - Pças, Jardins, Ruas e Avenidas.

7.1 Este contrato administrativo terá a vigência de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de SUá
assinatura, e encerrar-se-à no dia 06/0912018.

7.2 A.prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do art, 57 da lei
Federal nO8.666/93, mediante termo aditivo ao contrato,

8.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, eventual alteração decorrente de
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços conhecidos durante a execução da obra, de até 25%
(vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1° do art. 65 da lei Federal nO8.666/93.

8.2 As alterações porventura necessárias, serão eíetuadas através de termo aditivo ao contrato, após a
apresentação pelo contratado de proposta quanto ao preço das alterações.

8.3 A execução dos acréscimos porventura necessários somente poderá ser efetuada apôs a expressão das
.alterações em termo aditivo ao contrato.

8.4 Durante a execução do contrato. a mera variação da quantidade de material e de mão-de-obra orçada pelo
licitante vencedor em sua proposta não será considerada alteração (acréscimo ou supressão) nas
obras/serviços, ficando mencionada Variação de inteira e exclusiva responsabilidade do contratado .

10.10 Regime de Execução da presente obra é "Indireta - Empreitada por Preço Global- POR LOTE" (alínea
"J" , inciso I, art, 66, Portaria Interministerial424 de 30r12i2016r, conforme prescreve o art. 60 da Lei 8.666/93 .
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9.1 Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente contrato,
não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser
a qualquer tempo.
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11.1 O Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessánas ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93.

11.2 Fiscalizar e acompanhar a execução da obra, através servidor devidamente habilitado e credenciado pela
Secretaria Munícipal de Infraestrutura.

11.3 Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação da obra, diligenciando
nos casos que exigem providências corretivas.

11.4 Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente aprovadas, nos
prazos avençados.

12.1 Alem das obrigações detalhadas no instrumento convocatório/edital e no anexo 1- termo de referencia, a
Contratada assume a obrigação de executar a Pavimentação de Vias Urbanas no município de IUIU/BA,
objeto deste contrato administrativo. por sua conta risco independentemente da fiscalização realizada por
servidor do Contratante, e em conformidade com o descrito no memorial descritivo, projetos, planilha
orçamentária, cronoqrarna físico financeiro, mantendo ainda na direção da obra de forma ininterrupta,
profissional (engenheiro) legalmente habBitado pelo CREA, na qualidade de responsável técnico o qual será
ainda seu preposto.

12.2 Substituír, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presença no local da obra for julgada
inconveniente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, na pessoa do seu engenheiro responsável, incluindo
se o responsável pelos serviços.

12.3 Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos que ensejaram a licitação e que ensejaram
este contrato administrativo e comunicar à Secretaria Municipal de Infraestrutura, que será a responsável pelos
procedimentos de acompanhamento da execução da obra, as discrepâncias, no prazo de 10 (dez) dias
contados da data da assinatura deste Contrato Administrativo, sendo que, a comunicação não ensejará à

Contratada, o direito de reclamar no futuro quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido., quer administrativa ou
judicialmente.

12.4 Promover a organização técnica e admini.stratíva da obra. objeto deste Contrato Adminisírafivo, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este
instrumento, no prazo determinado.

12.5 Conduzir os serviços em estrita observância com as normas de Legislação Federal, Estadual e Municipal,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local da obra sempre limpos e nas melho
condições de segurança, higiene e disciplina.

\
\12.6 Manter no local da obra o livro de ocorrências, e para uso exclusivo da Administração, um jogo completo

de todos os documentos técnicos atlnentes a segurança no trabalho.

;;C)Ul,-_',L:- "'~; ?r:{."l';;Üt.:,.,r-a r'::.;1";'>':::1>;:;:'., TU:U._':5;;, ~:Nt--,: i .416,
rdC~-~, - Vlgén~ia 0qiQ~:~Cl~~ 06/09'2018

......_.- ----------- ........_ ---- ---".._._--- ...._--_ ..........._-_ ..-----..---- ---~-_...
12.7 Concluir a execução da obra objeto deste contrato administrativo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a
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contar da data da assinatura deste contrato administrativo mediante recebimento da ordem de serviço, sob
pena de incorrer em penalidades legais por descumprimento da obrigação.

12.13 Paralisar. por determinação da fiscalização qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

12.8 Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
convocatório/edital seus anexos e no presente instrumento contratual e os que apresentarem defeitos de
material ou vicio de construção, de acordo com a legislação apücáveí

12.9 Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou culpa no
cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à
Administração ou terceiros.

12.10 Confeccionar, instalar ou preservar, às suas expensas, desde o início da obra, as placas e ou cavaletes
de segurança, objelivando evitar acidentes, bem como eventuais placas de execução da obra para
conhecimento publico de que os recursos são oriundos do Ministérios das Cidades através do Contrato de
Repasse da Caixa Econõmica Federal, conforme solicitação da fiscalização,

12.11 Comunicar à Secretaria Municipal Infraestrutura. no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verificar no local da obra.

12.! 2 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra, bem como aos documentos relativos aos
serviços executados ou em execução.

12.14 Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigado a fazer em
conseqüência de negligência, imprudência ou imperícia no cumprimento de suas obrigações contratuais ou
legais.

..
12.15 Arcar com iodos os custos inerentes a mão de obra, encargos e obngações de natureza trabalhista,
previdenciária, acldentária, tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução da obra, isentando o
Contratante de qualquer cc-responsabilidade.

12.16 Fornecer por sua conta e risco, todo o material que se fizerem necessários na execução da obra,
perquirindo uso de material de primeira linha e executar os serviços em conformidade com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT).

12.18 A responsabilidade pela qualidade e presteza na execução da obra é única e total da Contratada,
portanto, não há que se falar em co-responsabilidade de terceiros.

12.17 Fica vedado o direito de sub-empreítar os serviços ora contratados com a empresa vencedora
certame.

12.19 Faz parte do presente instrumento de contrato administrativa a garantia da obra pelo um período de 5
(cinco) anos, conforme prescreve os ditames legais,
........_ ...__ .._------------ ..._-----_ ......... _ .._.__ ......_--- .._-;".'..._- ...---- ......-........_ ..
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12.20 Confeccionar, instalar e realização de manutenção de conservação da placa da obra por sua conta e
risco, em conformidade com o modelo de placa disponibilizado pelo Contratante em observância às exigências
em face da celebração de convênio com o Ministério das Cidades, através de Contrato de Repasse da CAIXA,
em observância ao detalhado nas planilhas orçamentárias.

12.21 Realizar por sua conta e risco todos os procedimentos de sinalização e isolamento da obra, objetivando
resguardar acidentes com transeuntes, isentando o Município Contratante de qualquer co-responsabüdade em
decorrência de fato superveniente por descumprimento das normas de segurança,

12.22 Na ocorrência de fato superveniente que venha colocar o Municlpio em dificuldade de realizar o
pagamento no prazo avençado conforme estabelecido no instrumento convocatório/edital e no futuro contrato
administrativo, em decorrência de atraso no repasse financeiro pelo governo federal. a empresa contrata
reconhece que não poderá diminuir o ritmo da execução das obras, com alegação no atraso de pagamento,
salvo se o atraso do pagamento devido for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78 inciso XV
da Lei Federal de Licitação nO8.666/93, sob pena de incorrer em penalidades legais, dentre elas aplicação de
multas pecuniárias conforme descrito no contrato administrativo.

13.1 O instrumento contratual firmado em decorrência da presente liCitação poderá ser rescindido de
conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nO8.666/93.

13.2 Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art, 79, inciso I. da lei n. 8.666/93, à
Contratante são assegurados os direitos previstos no art, 80. incisos I a IV, parágrafos P a 4°, da Lei citada,

14.1 A fiscalização sobre a execução da obra objeto da presente licitação, será exercida por um servidor da
Administração devidamente constituído, nos termos do art. 67 da Lei nO8.666193.

14.2 A fiscalizaçâo de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vicies
redibltórios ou emprego de material inadequado ou de qualídade inferior, inexistindo em qualquer circunstância.
a co-responsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nO
8.666/93.

14.3 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais e serviços , se
considerados em desacordo com os termos da presente contrato,

C;L.AlJ$ULt\DeC;IMA QUINTA...,DAS SANçÕeS ADMINISJMTIVAS

15.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação, erros ou atrasos na "'\\
execução da obra e quaisquer outras irregularidades, o Contratante na pessoa de sua Autoridade Máxima
Municipal poderá, garantida a previa defesa, aplica à adjudicatâria as seguintes sanções: )
a) advertência; ./

»->:
-_ ..-.._ ..__ .._----- ....._----_ ..._----------- .._ ......._----------_ ............._--
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b) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração
Publica na esfera Municipal, Estadual ou Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

c) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os
motivos determinantes da punição ou até que a Contratante promova sua reabilitação.

d} a partir do 11° (décimo primeiro) dia corrido após a aplicação de advertência, multa de 0,33% (zero vírgula
zero trinta e três por cento) sobre o valor global da obrigação. objeto do contrato administrativo, por cada dia de
atraso, limitando-se a 15 (quinze) dias corridos;

e) a partir do 26° (vigésimo sexto} dia da advertência, pooerà ser considerado como inexecução total ou parcial
do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da obrigação, objeto do contrato administrativo. A
partir desse momento a empresa terá um prazo de 05 (cinco) dias corridos para apresentar as justificativas,
protocolada a justificativa, a administração pronunciará, podendo declarar como inexecução total. parcial ou
permitir o recomeço dos serviços, sem renúncia da aplicação da multa estabelecida nesta alínea;

n Na reincidênda (permitida uma única vez), os prazos dispostos nas alíneas "d" e "d" deste subitem serão
reduzidos pela metade, sendo que a multa estipulada na alínea 'b" permanecerá no mesmo valor, sem a
possibilidade ainda de a administração reconsiderar o caso.

g} multa de 10°;; (dez por cento), calculada sobre o valor global deste contrate administrativo, no caso da
Contratada não cumprir rigorosamente as avenças contratuais, salvo se por motivo de força maior definido em
Lei, e reconhecido pela autoridade competente.

15.2 A sanção de advertência de que trata o subítem 15.1, alínea "a" poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na
execução do contrato;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento da obra da-Contratante, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

15,3 Pelo atraso ou descumprimento das notificações para regularização das falhas apontadas pela
Contratante, a Contratada suieitar-se-á à multa de mora de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia
sobre o valor global deste contrato administrativo, sem prejuízo das demais sanções.

15.4 O valor das multas referidas na alínea "d, e, f, g" do subitem 15,1 e 15.3 poderão ser descontados de
qualquer fatura ou crédito existente.

15.5 A penalidade estabelecida nas alínea "a, b, c, e" do subítem 15.1, será da competência exclusiva\ja
Autoridade Máxilna Municipal. \

16.1 Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei na 8.666/93, com alteraçõe /
introduzidas pela Lei nO8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que dela I

~~;:;;::~:.ç,.~...~...a._.,q.U.,:.;_n~~_~~;~~~~:,~:_:=~,~;~m '" '" ..~ ~ '. •

,," "c. ;l »°ç.!2Clü ./
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17.1 A Contratada deverá solicitar, através de correspondência protocolada na Diretoria de licitações
Contratos, o recebimento da obra. tendo a Administração através da Secretaria Municipal de Infraestrutura o
prazo de até 02 (dois) dias para vistoriar e lavrar o "Termo de Recebimento Provisório da obra", o qual terá
validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua emissão

17.2 O 'Termo de Recebimento Provisório" somente será lavrado se todos os serviços de execução da obra
estiverem concluídos e aceitos pela Administração Municipal a, quando em contrário, será lavrado o "Termo de
Não Recebimento", anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a Contratada. após atendidas todas as
exigências, solicitar novamente o recebimento da obra.

17.3 Decorridos os 60 (sessenta) dias do "Termo. de Recebimento Provisório', desde que corrigidos eventuais
defeitos surgidos neste período, a Administração. através da Secretaria Municipal de Infraestrutura lavrará o.
"Termo de Recebimento. Definitivo da obra/lermo de Encerramento de Contrato', atendida as exigências
constantes do subitem 17.4. cuja data será c referencia! para análise do. prazo contratual.

17.4 O ;'Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais" será emitido após a apresentação de Documento
que constate e Baixa do CEI de Obra, emitida pela Receita Federal. referente à obra contratada.

17.5 A Contratada terá um prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão do "Termo de
Recebimento. Provisório da obra" para apresentação. do CND junto a Secretaria Municipal de Finanças a qual
procederá a emissão do 'Termo de Encerramento das Obrigações". No case de não. apresentação da CND
pelo Coníratado. dentro do prazo avençade, a Administração Municipal através da Secretaria Municipal de
Finanças imporá a multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato administrativo, procedendo o
desconto em eventuais créditos que o Contratante possua junto ao Município, dentro os quais o valor da
garantia contratual depositado conforme descrito no item 4.5 do instrumento licitatório e o saldo
remanescente será lançado como divida publica contraída junto ao fisco Municipal sujeito a cobrança via
judiciaL

17.6 Os "Termos de Recebimento Provisório' e "Definitivo" e do "Termo de Encerram~nto de Obrigações
Contratuais" não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação. em vigor.

18.1 As partes contratantes ficam vinculadas aos termos do anexo I - Termo de Referência e ao valor da
proposta comercial de preço, bem como ao teor da Lei Federal de Licitação n° 8.666193 e ao teor do presente ' ,;
contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito.

19.1 É vedado às partes transferir a terceiros qualquer ou obriqação prevista neste instrumento contratual, se
prévio acordo devidamente homologado pelas partes.

10
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C!.ÃUSl!LA VIG'éSIMA "7' DA PUBLICAÇÃO

20,1 É de total responsabilidadedo Contratante, efêluar a publicação do extrato do contrato administrativo,
dentrodo prazo legal. conformedeterminaa legislaçãopertinente.

21.1 As partes elegem o foro da Comarca de Carinhanha/BA,para dirimir quaisquer questões decorrentes da
execuçãodo presenteContrato,sob renunciade qualqueroutro por melhorescondiçõesque venha a propiciar.

E por estarem justos e contratados. assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
juntamentecom 02 (duas) testemunhasque a tudo assistirame tambémassinam.

TESTEMUNHAS:

j

-- ----- --- ----- ------ -..,. _._-- --- ----- ...-_ .._ ......_----_ ..'-..'"--- ..._----_ ..
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