ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001 -31

CONTRAT0 DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 048/2020
PROCI] SSO ADMINISTRATIVO N ° 207/2020
TOMADA DE PRECOS N° 001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAN0roLIS, ESTADO DA BAHIA, pessoajuridica d e d ireito
ptiblico intemo, com endere¢o e n° de CNPJ, indicados no rodap6 e cabecalho, respectivamente, neste ato
representada pela Chefe do Executivo Municipal, S+I. JANDIRA SOARES SILVA XAVIER, brasileira, vitiva ,

portadora da Cedula de ldentidade n° 0473753880/SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob o n° 600.529.455-53,

residente e domiciliado nesta cidade de BAIANOPOLIS -Bahia, e a empresa DX CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ: 13.454.528/0001 i}2, estabclecida a Rua Dom Pedro 11, N° 3 00, Centro, Munici'pio de Barreiras-BA,

representada oficialmente pelo Sr. ORIEL MAIA DlacENES, brasileiro, Casado em Comunhao Parcial de
Bens, portadorde R.G. n° 400312351 SSP-MG e CPF. N° 951.906.863-53, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, tern entre si, justo e acordado. mediante as clausulas e condi¢6es adiante estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJET0 E ELEMENTOS CARATERisTICOS;
Contratacao empresa especializada em engenharia para execucao de servicos in melhoria de
infraestrutura urbana em diversas ruas da SEDE e Zona Rural do municipio de Baian6poLis-Bahia.
Paragrafo Primeiro -Sera providenciada pela Administracao ate o quinto dia titjl do mes seguinte ao de sua

assinatura a publicacao resumida deste instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, p ois
esta condigfo 6 indispensavel para sua eficdeia.

CLAUSULA SEGUNDA-REGIME E 0BRIGAC6ES D0 CONTRATADO
I. Sera este contrato regido pelo regime de empreitada por prapo global

2. 0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
previstas na Lei n° 8.666/93, respondendo cada uma pelas cousequencias de sua inexecugao total ou parcial.

3. A execucao do contrato devefa ser acompanhada e fiscalizada por urn representante da Administragao
especialmente designado, permitida a contrata?5o de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informac6es
pertinentes a essa atribui¢ao.

4. 0 contratado devera manter preposto, aceito pela Administrap5o, no local do servico, para represents -lo n a

execugao do contrato.

5 . 0 contratado 6 obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec6es resultantes da execngfo.
6. 0 contratado 6 responsivel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrent es de

sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nfro excluindo ou redurindo essa responsabilidade a fiscaliza9ao o u o

acompanhamento pelo 6rg5o interessado.
7. 0 contratado e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais r esultantes da

xecucao do contrato.
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§ I a A inadimplencia do contratado, com referchcia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nfro trausferem

a Administracfo Ptlblica a respousabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.
§ 29 A Administracao Pbblica responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciarios
resultantes da execngao do contrato, mos termos do §2° do Art. 71 da Lei n° 8 .666/93.

8 . 0 contratado, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e le gais , p od era sub -

rogar ou sub-contratar os servicos, ate o limite admitido, em cada caso, pela Administrapao.
9. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizapfro, mediante termo c ircunstanciado,
assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidoT ou comissao designada pela autoTidade competente, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a
adequaQao 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 6tico-profissional pelaperfeita execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

§ 2£ 0 prazo a que se refere a alinea "b" deste artigo nfo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em c asos
excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.
§ 39 Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacao a que se refere este artigo nao serem,
respectivamente, lavrado ou pracedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que

comunicados a Admimstrapfo mos 15 (quinze) dias anteriores a exaust5o dos mesmos.
10. A Administrapao rejeitar4 no todo ou em parte, o servigo executado em desacordo com o contrato.
I I. A Contratada dcvera facilitar a acao da fiscalizacao na inspecao dos servicos, em qualquer dia ou hora

prestando todas as informac6es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

12. A Contratada respondera financeiramente, sem prejui2D de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos de sua reaponsabilidade para com a Uni5o, Estado ou Municipio ou terceiros.

13 . A Contratada devefa arcarcom todas as despesas deeorrentes de eventuais trabalhos notumos e em domingo s
e feriados, inclusive as de iluminacao.

CLAUSULA TECEIRA -FISCALIZAC`A0
1. 0 representante da Administracao anotara em registro pr6prio todas as ocorr6ncias relacionadas com a

execu¢fo do contrato, determinando o que for necessario a regularizaGao das faltas ou defeitos observados.
2 . As decis6es c providencias que ultrapassarcm a competencia do representante deverho ser so lie itadas a seus
superiores em tempo habil para a adogfo das medidas convenientes.

3 . A fiscalizacao sera exercida no interesse exclusivo da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS, nao
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregu]aridade, sendo que na ocorrchcia n5o devera implicar co-responsabilidade do p o de r pdbli co ou d e seus
agentes e prepostos, salva seja caracterizada a omissao funcional por partes destes.
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CLAUSULA QUARTA -VALOR
Pela execu€5o dos serviaps descritos na Clausula Primeira, a CONTRATADA, recebera a importanc ia de R$
3.279.53323 (rfes milh6es, duzentos e setenta e move mil, quinhentos e trinta e tres reais e vinte e tres centavo s) .

0 reajustamento s6 ocorrera no caso de haver atraso na liberacao do pagamento das medic6es devidas.

CLAUSULA QUINTA -PAGAMENT0
I.
O pagamento dovalor decada medicao sera efetuado mensalmente com basenas medic6es quinzenais
dos servicos exeeutados, atestada pela fiscalizapao do CONTRATANTE e apds apresentagao de Nota Fisc al p or

parte da CONTRATADA, sendo o recurso devido da medi¢ao repassado ate 20 (vinte) dias ap6s sua
apresentap5o.

2.

Do valor de cada fatura serao abatidos os impostosdevidos ao municipio (ISs e lR) e a retenq;5o f`eita

para o INSS, conforme lnstruefro Normativa n° 003/2cO5 e Dec. 3048/98 .

CLAUSULA SEXTA -PRAZ0
1. 0 prazo para realizapao dos servicos sera de 08 meses, conforme ordem de servi¢os. Podendo ser p ro rrogado
por iguais e sucessivos periodos, no interesse da Administrac5o, limitada a urn total de 60 (sessenta) me ses , cm
conformidade com o disposto no inciso 11, do Artigo 57 da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es, combinada com a
Lei n° 9.648 de 27/05/1998, tendo validade e eficacia legal ap6s a publicapfo do seu extrato.

2. Os prazos de inicio de etapas de execu¢o, de conclusfro e de entrega admitem prorrogacfro. mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econ6mico-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I -alteraeao das especificaq6es dos serviaps, pela Admmistra¢o;
11 - superveniencia de fato excepcional ou imprevisfvel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condic6es de cxecuG5o do contrato;

111 -interrupcao da execu¢ao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administrac5o;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, mos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execu¢ao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracao em
documento contemporineo a sua ocon.6ncia;

VI -omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracao, inclusive quarto aos pagamentos previsto s d e

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

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

CLAUSULA SETIMA -TRANSFERENCIA
1 -Fica estabelecido que a CONTRATADA nfro poderd transferir no todo ou em parte, os servicos obj eto de ste

/

Contrato, ficando determnado que esta continua como a tinica responsavel perante a CONTRATANTE.

LAusuLA olTAVA -RncISAO

/1

Praea Municipal, n° 10 -Centro -Balan6polis -Bahia.

Fone / fax: 77 -3617-2200
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I. - A inexecu¢ao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ6ncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.
2 - Constituem motivo para rescisao do contrato:

I -o n5o cumprimento de clausulas contratuais, especificap6es, projetos ou prazos;

11 -o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificapdes, projetos e prazos:
Ill -a lentidao do seu cumprimento, levando a Administrapao a comprovar a impossibilidade da conclusao da
obra, do servi¢o ou do fomecimento, mos prazos estipulados;
TV -o atraso injustificado no inicjo dos servicos;

V -a paralisa¢ao dos servi€os, sem justa causa e pr6via comunicaqao a Adlninistragao;

VI -a sub-contrata¢ao total ou parcial do seu objeto, a associa¢ao do contratado com outrem, a cessao ou
transferchcia, total ou parcial, bern como a fusfro, cis5o ou incorporapfo, nao admitidas no edital e neste contrato;

VII -o desatendimento das determnap6es regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execuGfro, assim como as de seus superiores;

VIII -o cometimento reiterado de faltas na sua execngao, anotadas na forma do § 19 do art. 67 desta Lei;
IX -a decretacfro de falencia ou a instauracao de insolvencia civil;

X - a dissolu95o da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI -a altcrac5o social ou a modificapao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a ex ec uq: ao d o
contrato;

XII -raz6es de interesse phblico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esf`era administrativa a que es fa subordinado o contratante e exaradas no processo

administrativo a que se refere o contrato;

X[ll -a supressao, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras, acarretando modifica¢o do v alor
inicial do contrato al6m do limite permtido no § I f do art. 65 desta Lei;

Paragrafo tinico. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados mos autos do processo, assegurado
o contradit6rio e a ampla defesa.

3 - A rescisao do contrato podera ser:
I -determinada por ato unilateral e escr]to da Administracao, mos casos previstos no Art. 77 da Lei 8 .666/93 ;

11 -amigavel, por acordo entre as partes, redurida a termo no pracesso da licita9ao, desde que haja convenien cia
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4 - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizaeao escrita e fundamentada da

autoridade c ompetente.
5 -Quando a rescis5o 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 -devolucfro de garantia;

11 - pagamentos devidos pela execap5o do contrato ate a data da rescisao;
Ill -pagamento do custo da desmobilizapfro.

6 -Ocorrendo impedimento, paralisapfro ou sustacfro do contrato, o cronograma de ex ecucao sera prorrogado
automaticamenteporigualtempo.

7 -i permitido a Administrapao, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o
controle de determinachs atividades de servi¢os essenciais.

CLAUSULA NONA -PENALIDADFS
I. -0 regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracao, em rela¢ao a
eles, a prerrogativa de:
I - modifica-]os, unilateralmente, para melhor adequacao as finalidades de interesse phblico, respeitados os

direitos do contratedo;
11 -rescindi-los, unilateralmente, mos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e suas alterac6es;
111 -fiscalizar-lhes a execucao;

IV -aplicar sanc6es motivadas pela inexecugfo total ou parcial do ajuste;

V - nos casos de servigos essenciais, ocupar provisoriamente bans m6veis, im6veis, pessoal e serviaps vinculados

ao objeto do contrato, na hip6tese da necessidade de acautelar apuracao administrativa de faltas contratuais p elo
contratado, bern como na hip6tese de rescisao do contrato adrmnistrativo.

2 -As clausulas econ6mico-financeiras e monetarias dos contratos administrativos n5o poderao ser alteradas sem
pr6vja concordincia do contratado.
3 -Na hip6tese do inciso I deste artigo, as clausulas econ6mico-financeiras do contrato deverao ser revistas p ara
que se mantenha o equilibrio econ6mico-financeiro do contratunl.

4. -A declara¢ao de nulidade do contrato admimstrativo opera retroativamente impedindo os efeitos juridicos que
ele, ordinariamente, deveria produz]r, a]em de desconstituir os ja produzidos.

5 -A nulidade nao exonera a Administrapfro do clever de indenizar o contratado pelo que este houv er executado
e seja
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CLAUSULA DECIMA -DIREITOS ADMINISTRATIVOS
I. -Os contratos regidos por esta Lei poderfo ser alterados` com as devidas justiflcativ as. mos seguintes casos:
I -unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagac> do projeto ou das especificac6es, para melhor adequa¢5o t6cnica aos seus
objetivos;

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

a) quando conveniente a substituicao da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacao do regime de execucao da obra ou servico, bern como do modo de
fomecimento, em face de veriflcacao t6cnica da inaplicabilidade dos tcrmos contratuais originarios;
c) quando necessaria a modificap5o da f.orma de pagamento, por imposicao de circunstan ci as sup erveni e nte s,

mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do pagamento, com relaGao ao cronograma financ eiro

fixado, sem a correspondente contraprestapfo de fomecimento de bens ou execugfro de obra ou servico;
d) para restabelecer a relacao que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribui c ao
da Administracao para ajusta remunerapao da obra, serviap ou fomecimento, objetjvando a manutencao do

equ"brio econ6mico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou
previs{veis, poiem de consequchcias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢ao do ajustado, ou
ainda, cm caso de forga major, caso fortuito ou fato do principe, configuTando area econ6mica extraordin aria e
extracontratual.

2 -0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acrescimos ou supres s6e s que se
fizerem nas obras, servicos 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 equiparnento, ate o limite de 50% (cinqtienta por cento) para o s
seus aciescimos.

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

4 - Quaisquer tnbutos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bern como a superveniencia de

disposi¢des legais, quando ocorridas ap6s a data da apresentag5o da proposta, de comprovada rep erc ussao n o s
precos contratados, implicarfro a revisao destes para mais ou para memos, conforme o caso.
5 -Em havendo alterac5o unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administrapao d evera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio econ6mico-financeiro inicial.

6 - A variac5o do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no pr6prio contrato, as
atualiza?dos, compensagives ou penalizac6es financeiras deeorrentes das condic6es de pagamento nele pre vi stas ,

ao
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caracterizam alterapao do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila , d ispensando a c elebraq;ao d e
aditamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DOTACA0 0RCAMENTARI0
drgao: 02.05.000 -Secretana Municipal de lnfraestmtura e Serviaps P`lblicos

Projeto/Atividade: I.021 -Pavimentapfo e recuperapfo de ruas e logradouros
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 -Obras e lnstalapdes

CLAUSULA DECIMA SEGUNI)A -ORDEM DH SERVIC0
I -A expedigao de ordem de servi¢os dos servieos ora contratadas sera vinculach a assinatura deste Contrato.

cLAusuLA DEclMA TERCEnA -FORo
I - Eleger-se-a o Foro da Comarca de Baian6polis - BA, renunciando as partes a qualquer outro por mats
privilegiado que seja, para a solucao de drividas ou quest6es decorrentes do presente Contrato.

2 -E, por assim estaremjustos e contratados, assinan o presente instrumento em 04 (Quatro) vias de igual teor e

forma, para o mesmo fim, na presenca das testemunhas a que tudo assistiram, sendo o original transcrito em livro

pr6prio da CONTRATANTE.

BAIANOPOLIS (BA), 18 de Fevereiro de 2020.

Sr. ORIEL MAIA DIOGENES
CONTRATADA
TESTnMUNHAS:

NOME

NOME

CPF:

CPF:

Praga Municipal, n° 10 -Centro -Balan6polis -Bahia.

Fone / fax: 77 -3617-2200
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