ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001-31

CONTRATO SOB REGIME DE ENIPREITADA GLOBAL

N® 090/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANdpoLIS, pessoa juridica de direito phblico intemo, com sede a
Praca Municipal, n° 10 ~ Centro -Baian6polis -Bahia, inscrita no C.N.P.J. sob n° 13.654.413/0001-31, neste ato

representada pela Chefe do Executivo Municipal Sr. JANDIRA SOARES SILVA XAVIER, brasileira, vidva,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

portadora de Cedula de Identidade n° 0473753880/SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob o n° 600.529.455-53,
residente e domiciliado nesta cidade de BAIANOPOLIS - Bahia, doravante denominate simplesmente de
CONTRATANTE e a empresa: IDEIA 10 ENGENIIARIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 29.541.924/000lng7,
estabelecida a Avenida Santos Dumont, N° 2774, Shopping Ponto Verde, loja 21, Centro, Lauro de Freitas,
doravante denominada simplesmente, CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr.
Luiz Carlos Matos Pereira, brasileiro, portador da Cedula de Identidade n° I.097.661-21,SspreA, inscrito no
CPF sob n° 178.262.685-91 e ldentidade Profissional n° 0503008710 CREA/BA, resolvem celebrar o presente
Contrato, de confomidade com o Processo Licitat6rio - Tomada de Preaps N° 04/2020, mediante as clausulas e
condig6es adiante estipuladas e que reciprocanente aceitam:

CLAUSULA PRIREIRA -D0 0BJETO E ELERENTOS CARATERisTICOS;
Contrata§ao de empresa especializada papa executor 8ervi€os de engenharia na reforma e amptiacao de
esco]as municipais situadas na zom rural de Baian6polis - BA.
Parigrafo Primeiro - Sera providenciada pela Administragao ate o quinto dia btil do mss seguinte ao de sua
assinafura a publicap5o resumida deste instrunento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, pois
esta condi¢ao e indispensavel para sua eficacia.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME E 0BRIGACOES DO CONTRATADO
I . Sera este contrato regido pelo regime de empreitada por preco global

2. 0 contrato deveri ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as nomas
previstas na Lei n° 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecugfro total ou parcial.
3. A execngao do contrato devefa ser acompanhada e fiscalizada por urn representante da Administragao
especialmente designado, pemitida a contTatap5o de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informap6es
pertinentes a essa atribuicao.

4. 0 contratado deverd manter preposto, aceito pela Administrapao, no local do servieo, para represents-lo na
execucao do contrato.
5. 0 contratado e obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstnrir ou substituir, as sua§ expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec6es resultantes da execucao.

6. 0 contratado 6 responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execngao do contrato, nfo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizapfo ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado.
7. 0 contratado 6 responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execu¢5o do contrato.
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§ 29 A Administracao Pbblica responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdencidrios
resultantes da execng5o do contrato, mos termos do §2° do Art. 71 da Lei n° 8.666/93.

8. 0 contratado, na execu¢ao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderi subrogar ou subcontratar os servicos, ate o limite admitido, em cada caso, pela Administra¢ao.
9. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizapao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicapao escrita do contratado:

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante temo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do praro de observapao, ou vistoria que comprove a
adequa9ao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
§ 19 0 recebimento provis6rio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca do
servico, nem etico-proflssionaL pela perfeita execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou

pelo contrato.

§ 29 0 prazo a que se refere a alinea "b" deste artigo nao poderd ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 39 Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificapao a que se refere este artigo n5o serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que
comunicados a Administrapao mos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.
10. A Administrac5o rejeitari, no todo ou em parte, o servigo executado em desacordo com o contrato.
11. A Contratada deveri facilitar a acao da fiscalizapao na inspecao dos servi9os, em qunlquer dia ou hora
prestando todas as infomap6es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

12. A Contratada responderd financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por

quaisquer danos de sua responsabilidade para com a Uhiao, Estado ou Muricipio ou terceiros.
13. A Contratada deveri arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos notumos e em domingos
e feriados, inclusive as de iluminapao.

CLAUSULA TECEIRA - FISCALIZACAO
1. 0 representante da Administracao anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a
execu9fro do contrato, determinando o que for necess6rio a regulariza?5o das faltas ou defeitos observados.
2. As decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.
3. A fiscalizapao sera exercida no interesse exclusivo da Secretaria Municipal de Educapao, Sr. Leila Gunlberto
da Silva, nao excluindo ou redurindo a respousabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por

qualquer irregularidade, sendo que na ocorrencia nao devefa implicar corresponsabilidade do poder pdblico ou de
seus agentes e prepostos, salva seja caracterizada a omissao funcional por partes destes.

CLAUSULA QUARTA - VALOR
Pela execucao dos servicos descritos na Clausula Primeira, a CONTRATADA, receberi a impohancia de R$
598.002,16 (quinhentos e noventa e oito rful, dois reais e dezesseis centavos). 0 reajustamento s6 oconerd no
caso de haver atraso na liberacao do pagamento das medicdes devidas.

LAUSULA QUII`ITA - PAGAMENTO
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I.
0 pagamento do valor de cada medicao sera efetuado mensalmente com base nas medic6es quinzenais
dos serviq;os executados, atestada pela fiscalizapfro do CONTRATANTE e ap6s apresentapao de Nota Fiscal por

parte da CONTRATADA, sendo o reourso devido da medicao repassado ate 20 (vinte) dias ap6s sua
apresentapao.

2.
Do valor de cada fatura serio abatidos os impostos devidos ao municipio (ISs e lR) e a retengao feita para
o INSS, conforme lnstrugao Normativa n° 003/2005 e Dec. 3048/98.

CLAUSULA SEXTA - PIIAZ0
I. 0 prazo para realizacao dos servi?os sera de 04 meses, confome ordem de servicos. Podendo ser prorrogado
no interesse da Administracao, em conformidade no Artigo 57 e seus incisos e parigrafos da Lei n° 8.666/93 e
suas alterac5es, combinada com a Lei n° 9.648 de 27/05/1998, tendo validade e eficicia legal ap6s a publica¢ao
do seu extrato.

2. Os prazos de inieio de etapas de execapao, de conclusao e de entrega admitem prorrogapao, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econ6mico-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente aufuados em processo:
I - alteracao das especificap6es dos servicos, pela Administrac5o;

11 - superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel,
fundamentalmente as condig6es de execngao do contrato;

estranho

a vontade das partes, que altere

Ill - interrupcao da execu¢ao do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Admjnistracao;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, mos limites pertnitidos por esta Lei;

V - impedimento de execug5o do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administrapao em
documento contemporaneo a sua ocorrencia;
VI - omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracao, inclusive quanto aos pagamentos previstos de

que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execngao do contrato, sem prejuizo das sancdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

4 - Toda prorrogacao de prazo deveri ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente.

CLAUSULA SETIMA - TRANSFERENCIA
1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA nao poden4 transferir no todo ou em parte, os servioos objeto deste
Contrato, ficando determinado que esta continua como a hnica responsavel perante a CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - RECISA0
I. -A inexecapao total ou parcial do contrato enseja a sua rescis5o, com as consequencias contratuais e as

previstas em lei ou regulamento.

2 - Constinem motivo para rescisao do contrato:

I - o nao cumprimento de cliusulas contratuais, especificap6es, projetos ou prazos;
11 - o cumprimento ilTeguLar de clausulas contratuais, especificap6es, projetos e prazos;

Ill - a lentid5o do seu cumprmento, levando a Administrapao a comprovar a impossibilidade da conclusao da
ra, do servi¢o ou do fomecimento, mos prazos estipulados;
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[V - o atraso injustificado no inicio dos servi9os;

V - a paralisacao dos servi9os, sem justa causa e previa comunicapao a Administracao;

VI - a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao do contratado com outrem a cessao ou
transfer6ncia, total ou parciaL, ben como a fus5o, cisao ou incorpora¢ao, ndo admitidas no edital e neste contrato;

VII - o desatendimento das determinap5es regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execucao, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 19 do art. 67 desta Lei;

IX - a decretaeao de fal6ncia ou a instauracao de insolvencia civil;

X - a dissolngao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alterapao social ou a modificapao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucao do
contrato;
XII - raz6es de interesse pdblico, de alta relevincia e ampLo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esti subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
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XIII - a supressao, por parte da Administracao, de obras, servicos ou compras, acarretando modificacao do valor
inicial do contrato al6m do limite permitido no § 1B do art. 65 desta Lei;

Parigrafo inico. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados mos autos do processo, assegurado
o contradit6rio e a ampla defesa.
3 - A rescisao do contrato poderd ser:

I -deteminada por ate unilateral e escrito da Administracao, nos casos previstos no Alt. 77 da Lei 8.666/93;

H - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitapao, desde que haja conveniencia

para a Administra9ao;
Ill - judicial, mos temos da Legisla¢5o;

4 - A rescisao administrativa ou amigavel deveri ser precedida de autorizap5o escrita e fundanentada da
autoridade competente.
5 - Quando a rescisao ocorrer com base mos incisos I deste artigo, sem que haja culpa do contratado, sera este
ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - devolucao de garantia;
11 - pagamentos devidos pela execug5o do contrato ate a data da rescisao;

Ill - pagamento do custo da desmobilizapao.

6 - Ocorrendo impedimento, paralisap5o ou sustapao do contrato, o cronograma de execucfro sera prorrogado
automaticamente por igunl tempo.
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CLAUSULA NONA -PENALIDADES
1 . - 0 regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracao, em relapao a
eles, a prerrogativa de:
I - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequacao as finalidades de interesse pdblico, respeitados os
direitos do contratado ;
11 - rescindi-los, unilateralmente, mos cases especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e suas alterac6es;

Ill - fiscalizar lhes a execucao;

IV - aplicar sanc6es motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste;
V - mos casos de servicos essenciais, ocupar provisoriamente bens m6veis, im6veis, pessoal e servicos vinculados
ao objeto do contrato, na hip6tese da necessidade de acautelar apuragao administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, ben como in hip6tese de rescisao do contrato administrativo.

2 - As cl6usulas econ6mico-financeiras e monetdrias dos contratos admihistrativos nao poderao ser alteradas sem

previa concordincia do contratado.
3 - Na hip6tese do inciso I deste artigo, as clausulas econ6mico-financeiras do contrato deverao ser revistas para
que se mantenha o equilibrio econ6mico-financeiro do contratual.

4. - A declara9ao de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos juridicos que
ele, ordinariamente, deveria produzir, al6m de descoustituir os ja produzidos.

5 - A nulidade nao exonera a Administrapao do clever de indenizar o contratado pelo que este houver executado
ate a data ern que ela for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja
imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

CLAUSULA DECIMA -DIREITOS ADMINISTRATIVOS
1. - Os contratos regidos por esta Lei podefao ser alterados, com as devidas justificativas, mos seguintes casos:

I -unilateralmente pela Administrapao :
a) quando houver modificacao do projeto ou das especificap6es, para melhor adequacao tecnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificapao do valor contratual em decorrencia de aclescimo ou diminuicao quantitativa
de seu objeto, mos limites permitidos por esta Lei;
11 -por acordo das partes:

a) quando conveniente a substitui9ao da garantia de execucao;

b) quando necessina a modificacao do regime de execucao da obra ou servi¢o, bern como do modo de
fornecimento, em face de verificacao tecnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originalios;
c) quando necessiria a modifica9ao da fomia de pagamento, por imposicao de circunstancias supervehientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipap5o do pagamento, com relap5o ao cronograma financeiro
fixado, sem a colTespondente contraprestacao de fomecimento de bens ou execugao de obra ou servico;
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d) para restabelecer a relacao que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao
da Adminstra?ao para a justa remuneracao da obra, servi9o ou fomecimento, objetivando a manutengao do
equilforio econ6mico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou

previsiveis, poiem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc5o do ajustado, ou
ainda, em caso de forea maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica extraordindria e
extracontratual.

2 - 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, os acrescimos ou supress6es que se
fizerem nas obras, servi¢os ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, ate o limite de 50% (cinquenta por cento) para os
seus acr6scimos.

3 - Nenhum acr6scimo ou supressao poderi exceder os limites estabelecidos no pafagrafo anterior, salvo:
I - as supress6es resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

4 - Quaisquer tnbutos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bern como a superveniencia de
disposig6es legais, quando ocorridas ap6s a data da apresentacao da proposta, de comprovada repercuss5o nos

precos contratados, implicarao a revis5o destes para mais ou para memos, conforme o caso.

5 - Em havendo alterapao unilateral do contrato que a`imente os encargos do contratado, a Administrapao deveri
restabelecer, por aditamento, o equilibrio econ6mico-financeiro inicial.
6 - A variapao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no prdprio contrato, as
atualiza96es, compensap6es ou penalizap6es financeiras decorrentes das condi9des de pagamento nele previstas,
ben como o empenho de dotap6es oxpamentatas suplementares ate o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alterap5o do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebrapao de
aditamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOTACAO OR¢AMENTARIO
drg50 02.04.00l-Fundo Municipal de Educa9ao de Baian6polis
Projeto/Atividade: 12.361.004.I.017-Ampliacao/Reformas de Escolas

Projeto/Atividade: 12.361.004.2.014-Desenvolvimento das Ag6es de Ensino fundamental

Elemento de Despesa: 3.3.9039.00.00- Outros Servicos Terceiros ~ Pessoa Juridica
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00-Obras e lnstalacdes

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ORDEM DE SERVICO
I - A expedicao de ordem de servicos dos servicos ora contratadas sera vinculada a assinatuna deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -FORO
1 - Eleger-se-a o Foro da Comarca de Baiahopolis - BA, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para a soluc5o de ddvidas ou quest6es decorrentes do presente Contrato.

2 - E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (Quatro) vias de igual tcor e
forma, para o mesmo fim, na presen¢a das testemunhas a que tudo assistiram, sendo o original transcrito em livro

prdprio da CONTRATANTE.
I

Praca Municipal. n° 10 -Centre -Baian6polls -Bahia.
Fone / fax: 77 -3617-2200
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BAIANOPOLIS (BA)` 13 de Outubro de 2020.

Sr. Luiz Carlos Matos Pereira
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Praca Municipal, n° 10 -Centro -Baian6polis -Bahia.
Fone / fax: 77 -3617-22cO
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