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- se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/INSS sobre a mão de ob
empregada, conforme determina o Contrato;

*Obs.; Atentar sempre para as datas de recolhimento/retenção de tributos (fSS, INSS, etc.)
g) atestar a execução do sen/iço efetivamente realizado, observando Inclusive o cumprim

das obrigações acessórias;

h) encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o

pagamento;

|

i) acompanhar a elaboração e a entrega do "as builfóa obra/reforma (como construído), a fim
de subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou reformas;

j) buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas
competentes para que se efetue corretamente a atestação;

k) informar o descurr|primento das cláusulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, com
o fim de aplicação das sanções cabíveis;
I) manter contato regular com o Preposío/Representante da Contratada, com vistas a permitir o
fiel cumprimento do Contrato; e
m) cuidar para que o projeto original conste devidamente do bojo dos autos, antes de seu
arquivamento, para efeito de patrimoniamento e/ou contabilização.

9.14- O acompanharriento e a fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste Contrato,
serão feitos pela servidora Jéssica de Oliveira, Gestora dos Contratos Administrativos do Poder
Executivo, conforme Portaria n®. 003/2017 lotado, a quem caberá a responsabilidade de fazer

cumprir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem como,
comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de

medidas de ordem legal e/ou administrativa.
9.15- A execução do presente Contraio será acompanhada/fiscalizada pela Secretaria
fvlunicipal De Educação, Cultura e Desportos nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, que

deverá atestar a realização dos serviços contratados.

9.16 - A Secretaria Municipal de Educação. Cultura e Desportos designara o servidor Sr.

xxxxxxxxxxxxxx, mat/icula n®

inscrito no CPF n-

e portaria n®

para

acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o Município de Nova Viçosa poderá
aplicar sanções de natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento
das cláusulas contratuais.

10.2. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no

montante equivalente'ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do
artigo 416, do Código Civil.
I

10.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, o Município de
Nova Viçosa poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes
sanções:
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10.3.1. ADVERTÊNCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contrai
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

10.3.1.1. Pelo Prefeito Municipal, quando o descumprimento da obrigação correr no â
procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial do Município de Nova
registrada no SICAF^ nos seguintes casos:
10.3.1.1.1. quando a iicitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os
documentos e anexos exigidos, por meio eietrônico, de forma provisória, ou, em original ou

cópia autenticada, d^ forma definitiva:

10.3.1.1.2. quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e
solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas;

10.3.1.1.3. quando a^ licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo;
I

10.3.1.1.4. quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da

licitação.

I

10.3.1.2. Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da
licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida
desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:
10.3.1.2.1. quando a iicitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato,
por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou
assinatura;

10.3.1.2.2. quando ai licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar
ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis
contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

10.3.1.2.3. quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a
15 (quinze) dias np cumprimento das metas em reiação ao Cronograma Aprovado, não

justificado pela emprèsa contratada.

10.3.1.2.4. quando a licitante descumprir quaiquer outra obrigação atinente ao objeto da
licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.

10.3.2. MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, peio Prefeito Municipal,

por atraso injustificacilo na execução do objeto da licitação ou inexecuçâo do mesmo, sendo

esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:
10.3.2.1. Nos casos de atrasos:

10.3.2.1.1. 0,33% (triíjita e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

10.3.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do

objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à
parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do Município de Nova Viçosa, quando o

atraso ultrapassar 30!(trinta) dias;
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10.3.2.1.3. 5% (Cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do
de entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 10.3.

10.3.2.1.2;

'

10.3.2.2. Nos casos|de recusa ou inexecução:
10.3.2.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro

do prazo estabelecido pelo Município de Nova Viçosa ou inexecução parcial do objeto da
licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

10.3.2.2.2, 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto
da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

10.3.2.3. No caso de subcontratação não autorizada pelo Município de Nova Viçosa será
aplicada a multa de 15%(quinze por cento) sobre o valor total contratado.
10.3.2.4. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo
8®, da Lei n® 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à
Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3® do artigo 86 da Lei n®

8.666/93, observadaia seguinte ordem:
10.3.2.4.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

10.3.2.4.2. Mediante'desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
10.3.2.4.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
10.3.2.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice Geral de
Preços de Mercadó - IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Município de Nova V ou cobrados judicialmente. O atraso, para
efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazoide entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no
primeiro dia útil seguinte.

10.3.2.6. Em despact)o, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
10.3.2.6.1. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e
10.3.2.6.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança.

10.3.2.7. A multa pòderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

10.3.2.8. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo

com o objetivo de anulação da nota de empentio e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto

se houver justificado interesse do Município de Nova Viçosa em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 10.3.1.2.2 e 10.3.2.1.

10.3.3. SUSPENSÃO; É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitações e contratar com o Município de Nova Viçosa e toda a Administração Pública Federal,
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e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos,

bem como das derriais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, de acordo
com os prazos a seguir:
10.3.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo

estabelecido no Edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma

provisória, ou, em priginal ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem
justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação:
10.3.3.2. Por até 5(cinco) anos, quando a Contratada:

10.3.3.2.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato,
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011;

10.3.3.2.2. deixar ide entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar

documento falso;

I

10.3.3.2.3. ensejar b retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;

i

10.3.3.2.4. não mdntiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,

devidamente justificado;

10.3.3.2.5. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;

10.3.3.2.6. comportam-se de modo inidóneo ou cometer fraude fiscal, ou
10.3.3.2.7. der causa à inexecuçâo total ou parcial do Contrato.
10.3.3.2.8. a aplicação da sanção de que trata o subitem 10.3.3.2 deste Edital implicará ainda o

descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores • SICAF;

10.3.4. as sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se a esta licitação e ao Contrato decorrente.

10.4. A autoridade competente para a aplicação da penalidade de suspensão será o Prefeito
Municipal de Nova Viçosa.
I

10.4.1. A penalidade ,de suspensão será publicada no Diário Oficial do Município e registrada
no SICAF.

10.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada à vista
dos motivos informados na instrução processual.
I

10.5.1. Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei In^ 8.666/93.

10.6. Disposições gerais.

10.6.1. As sanções previstas no item 10.3.3 e 10.5 poderão também ser aplicadas às empresas
ou aos profissionais que, em razão do Contrato:
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10.6.1.1. Tenham sôírido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.1.2. Tenham pi^aticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.6.1.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
10.7. Do direito de défesa.

10.7.1. a CONTRATADA terá O prazo de 05(cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a
partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:
10.7.1.1, da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n= 8.666,
de 21 de junho de 1993;
I

10.7.1.2. da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade,

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

administração públick.
10.7.2 O recurso será dirigido ao Prefeito fviunicipal, por intermédio da autoridade que aplicou a

sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento
do recurso, sob pena de responsabilidade.
10.7.3. Na contagem: dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário;

10.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal,
a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser
publicado no Diário Oficial do Município, devendo constar;

10.7.4.1. A origem e i número do processo em que foi proferido o despacho.
10.7.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

10.7.4.3. O fundamer^to legal da sanção aplicada; e
10.7.4.4. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da
Receita Federal.

l

10.7.5. Após o julgarnento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua Interposíção, a
autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão
competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, Inclusive
para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.
10.8. Do assentamento em registros,

10.8.1. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Município as sanções
aplicadas com fundamento nos itens 10.3.1 e 10.3.2, as quais se formalizam por meio de
simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8®, da Lei n®
8.666/93.
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10.8.2. Os prazos rèferidos neste documento só se iniciam e vencem em Òí^.d&^eitpejírente no
órgão ou na entidade.
10.9. Da sujeição a perdas e danos.

10.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no Edital, a Contratada
ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao Município de Nova Viçosa
pelo descumprimento das obrigações iicitatórias.

10.9.2. a CONTRATADA terá 0 prazo de 05(cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a
partir da data de intimação ou da iavratura da ata, em face:
10.9.2.1. da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n- 8.666,
de 21 de junho de 1993;

10.9.2.2. da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade,
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS
11.1. A inexecução, lotai ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as
conseqüências previstas neste instrumento e na legislação pertinente;

11.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pelo
Município de Nova Viçosa:
11.2.1.0 não cumprimento de prazos;

11.2.2. O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos
projetos;

11.2.3. A lentidão naiexecução dos serviços, que leve ao Município de Nova Viçosa a presumir
sua não conclusão no prazo contratual;

11.2.4. O atraso injudtificado no início dos serviços;
11.2.5. A paraiisaçâojinjustificada dos serviços;
11.2.6. A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste

Contrato, sem a prévia e expressa autorização do Município de Nova Viçosa;
11.2.7. A cessão ou transferência do presente Contrato;

11.2.8. O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para acompanhar e
fiscalizar a execução dos serviços;

11.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;
11.2.10. A decretação de falência;

11.2.11. A dissolução Ida sociedade;
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11.2.12. A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da Cüin IlHATADA
que, a juízo do Município de Nova Viçosa, inviabilize ou prejudique a execução deste Contraio;
11.2.13. O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos,
que caracterizem a insolvência da CONTRATADA;

11.2.14. A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade

arrecadador^redor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;
11.2.15. Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos do Município de Nova
Viçosa, para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por força do Contrato.
11.2.16. Razões de interesse público;

11.2.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execução do Coritrato.
11.2.18. Quando a CONTRATADA não apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na

forma do disposto ni subitem 3.1.
11.3. Constituem mqtivos para rescisão deste Contraio pela CONTRATADA:
11.3.1. A supressão de serviços, por parte do Município de Nova Viçosa, sem anuência da
CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do limite permitido
em lei;

11.3.2. A suspensãò de sua execução, por ordem escrita do Município de Nova Viçosa, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra ou ainda por força de ato governamental;
11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo Município de Nova

Viçosa relativos aos serviços já recebidos e faturados:
11.3.4. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do Contrato:
I

11.4. Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA será ressarcida

dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:
11.4.1. Devolução da garantia prestada;

11.4.2. Recebimentoldos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do
Contrato, porventura ainda não pagos.

11.5. A rescisão do llontrato, efetivada pelo Município de Nova Viçosa, com base no ajuste
constante nos subitens 11,2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei:
11.5.1. Assunção Imediata, pelo Município de Nova Viçosa, dos serviços objeto deste Contrato,

no estado e no local ém que se encontram, por ato próprio seu;

11.5.2. Ocupação q utilização, pelo Município de Nova Viçosa, do local, instalações,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução dos serviços. Indispensáveis à sua
continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA,
mediante avaliação prévia, nos termos do item 10.9, deste documento;
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11.5.3. Execução, ^imediata, da garantia contratual constituída para s^essàrcir de danos,
Inclusive multas aplicadas:

11.5.4. Retenção dós créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados
pela CONTRATAD/^;

11.5.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo'prazo de até 5 (cinco) anos;

11.5.6. 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 peranteia própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.6. A rescisão do Contrato, seja decretada pelo Município de Nova Viçosa ou pela

CONTRATADA, não impedirá que o Município de Nova Viçosa dê continuidade à execução dos
serviços, mediante contratação de terceiros;
11.7. A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso fortuito

ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao
recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos;
11.8. Ocorrendo a rescisão do Contrato, o Município de Nova Viçosa constituirá "Comissão"

para arroiamento dai situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá prazo
corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante.
Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante ou não comparecendo

o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo arroiamento. Em
quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de
arroiamento feito;

11.9. Caso não convenha o Município de Nova Viçosa exercer o direito de rescindir o Contrato,
quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a
execução do mesmo,a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou
intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até
que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida;
11.9.1. Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em conseqüência da
adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da
CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia
constituída.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O recebimento da obra será levado a efeito em conformidade com artigo 73 da Lei n.°

8.666/93, observado ò disposto no art. 69;
12.2. Concluída a obra, a CONTRATADA fará uma comunicação escrita à CONTRATANTE,
que em 15 (quinze) dias da mesma, lavrará o Termo de Recebimento Provisório,
circunstanciado, assinado pelas partes, isto é, pelo responsável por seu acompanhamento e
por profissional habilitado ou preposto indicado.
I

12.3. Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, observado o Art. 69

da Lei n® 8.666/93, ejse atendidas todas as solicitações e reclamações relativas a defeitos ou

imperfeições verificados e aceitos por profissional habilitado ou preposto indicado, e
Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,4S920-000
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comprovado o pagamento da contribuição devida à Previdência Social relàliy^ ao^peaadoíde
execução da obra, será então lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, cir

stancíadí>fQue

será assinado também pela CONTRATADA.

12.4. Antes da adsinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve
solucionar todas as pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para o Município de

Nova Viçosa.

^

12.5. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA

das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato,
nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo Município de
Nova Viçosa, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo
não for estipulado neste Contrato.

12.5.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início dos
prazos previstos no artigo 618, do Código Civil e Súmula n® 194-STJ, não exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por

este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo
Município de Nova Viçosa, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei,
se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

12.6. Os serviço^ registrados no Relatório de Medição serão considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

12.7. Desde o Recebimento Provisório, o Município de Nova Viçosa poderá utilizar o objeto
deste Contrato. Este fato será levado em consideração quando do Recebimento Definitivo.
12.8. O atestado deicapacidade técnica relativo aos serviços executados no Contrato somente
será concedido após a assinatura do recebimento definitivo, mediante solicitação formal pelo
responsável técnico da execução da obra.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços principais,
ou seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico
profissional como relevantes, até o limite de 30% do orçamento.

13.2. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
perante o órgão licitánte quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.
13.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.

13.4. Uma vez aproJrado o limite da subcontratação, conforme critérios do CONTRATANTE,
deverá a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

14.1. Os termos, clálisulas e condições deste ajuste poderão ser alterados mediante Termo
Aditivo, nas situações e limites permitidos pela Lei n.^ 8.666/93, observando o interesse

público.

I

14.2. Alterações contratuais serão processadas mediante termo aditivo ou apostilamento, se for
o caso, devidamente Justificado e autorizado pela CONTRATANTE.
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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14.3. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço glÒMr'de cefôre/cia poderá

ser reduzida para| a preservação do equilíbrio econômico-financeiro aí>-.contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam
os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013,

assegurada a manètenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitação.

14.4. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá
apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por
ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de

referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos
no § 1® do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
15.1. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie,

pelas Leis n® 8.666/93,12.462/2011 e Decreto n® 7.581/2011;
15.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste
Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento
de outras;

15.3. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendência ou
submeter o assunto :à Justiça do Trabalho;

15.4. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de
pessoas estranhas áos mesmos, salvo autorização expressa do Município de Nova Viçosa;

15.5. O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA reserva a si direito de introduzir modificações no
projeto, mesmo durante a execução dos serviços, sempre que julgar necessário. No exercício
deste direito, porém, o Município de Nova Viçosa se empenhará no sentido de evitar prejuízos
à CONTRATADA;

15.6. É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido
contra o Município de Nova Viçosa;
15.7. O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações
ajustadas neste Instrumento.

15.7.1. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas

partes, em razão deáte, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição
e lhe são anexos;

15.8. Compete o Município de Nova Viçosa dirimir divergência, de qualquer natureza, havida
entre os documentos integrantes deste Instrumento;
15.9. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas
as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e
aceitas pelo Município de Nova Viçosa;

15.10. O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA poderá, respeitadas outras condições contratuais,
tendo presente o seii fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro dos serviços;
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15.11. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da_

equipe técnica, indicada para execução dos sen/iços, mormente em se tratando

Responsável (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da resp
capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submet
análise e aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu superior;

15.11.1. A capacitèção técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo co

critérios estabelecidos no Edital de Licitação, e deverá ser, no mínimo, igual a do substituído;
I

15.12. Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex-empregado
da CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste instrumento e na quai seja
citada o Município de Nova Viçosa na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, fica o
Município de Nova Viçosa autorizado a fazer a retenção do valor reclamado e dos pertinentes
aos depósitos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da

Garantia de Cumprimento do Contrato, até_o trânsito em juigado da iide, cujos fatos serão

levados ao conhecimento da FiSCALIZAÇAO pelo Órgão Jurídico do Município de Nova
Viçosa;

|

15.13. Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à
satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a compiementar o valor
devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente;
15.14. Sendo julgada improcedente a Reciamação Trabaihista, depois de transitada em julgado
a decisão, o vaior reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA atualizado

com base no índice|Nacionai de Preços ao Consumidor Ampio - IPCA "pro rata tempore" pela

fórmula prevista nas condições deste Contrato, exceto o pertinente aos depósitos recursais, os

quais serão devoivicjos nos termos do subitem 14.15 destas Condições Contratuais;

15.15. Os valores |relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do

pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso o
Município de Nova Viçosa seja excluída do feito em instância Superior, o quantum dos

depósitos recursais 'será devolvido à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo
valor liberado.
I

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO CONTRATUAL

16.1. Fica eieito o fO|ro da Comarca do Município de Nova Viçosa/BA, para dirimir as questões

oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a quaiquer outro, por mais privilegiado
que seja.

,

16.2. E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido

lido juntamente com!seu (s) anexo (s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas
partes.

Nova Viçosa • BA,

de

de 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prefeito Municipai
Contratante

I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Gestora do Fundo Municipal de Educação
Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxxx
EMPRESA

Contratada
TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:.
CPF:

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova V/içosa - BA,45920-000
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A N E X O III

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a)
portador (a) da Cédula de Identidade n°.

e CPF sob n-.

participar da licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA -

BA, na modalidade RDC- Eletrônico - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
N2. 003/2020 supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTELEGAL.

outorgando-lhe, dentfe outros poderes, o de renunciar o direito de Interposição de
Recurso.

NOVA VIÇOSA - BA,

de

de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa).

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
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A N E X O IV

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DE ACEITAÇÃO
DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL
Declaro para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente da licitação de
n®. 003/2020, na modalidade RDC- Eletrônico - REGIME DIFERENCIADO DE

CONTRATAÇÃO, Tipo MAIOR DESCONTO, que tem como objetivo à
contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia
para execução da reforma e ampliação da Escola Municipal João Martins

Peixoto, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desportos, ficando a cargo da Empresa Contratada todas as

despesas de mobilização e desmobilização de equipamentos e demais
serviços pertinentes, conforme planilhas e especificações disponibilizadas em
mídia, sob o regime de menor valor, com data da reunião marcada para o dia
20/08/2020, às 10:00 horas na saia de reunião da COPEL, que estou ciente e
concordo com todas as exigências do Editai, assim como estou cumprindo todos os
requisitos da habilitação exigidos. Por ser a expressão da verdade, firmo o
presente.

NOVA VIÇOSA ■ BA,

de

de 2020.

(nome,carimbo e assinatura com firma reconhecida do responsável legal da
empresa).

Obs: Eventuais descumprimentos ou falsas Informações podem implicar em
responsabilidade da empresa, conforme art. 90 da lei 8.666/93.

Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS
A (nome da empresa)

CNPJ,
, com sede à
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório RDC- Eletrônico

003/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

NOVA VIÇOSA - BA,

de

de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa).

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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ANEXO VI

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 72,
INCISO XXXIM, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

signatária
n°

I

inscrita
,

por

intermédio

de

seu

no

representante

, portador da Carteira de Identidade n^

CNPJ
legal
e CPF

n®
, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou Insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Slm( )
NOVA VIÇOSA -BA,

Não( )
de

de 2020.

(nome,carimbo e assinatura do responsável legal da empresa

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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ANEXO VII

MODELO PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA-BA, situada na Avenida Oceânica, n 2994, Abrolhos I, Nova VIçosa-BA.

REF.: RDC- Eletrônico - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N®003/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para
execução da reforma e ampliação da Escola Municipal João Martins Peixoto, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos,
ficando a cargo da Empresa Contratada todas as despesas de mobilização e
desmobilização de equipamentos e demais serviços pertinentes.
Em

referência a

publicação da RDC- Eletrônico - REGiME DIFERENCIADO DE

CONTRATAÇÃO 003/2020, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa PROPOSTA para

execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada
(CARIMBADO - CNPJ), e acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO também
devidamente assinado Com firma reconhecida, Carimbado (CNPJ).

O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da
Prefeitura e sobre o Valor global da planilha do orçamento da obra, indicado no Edital da

licitação em referência é
Valor Global Estimado

E 0 nosso prazo máximo
í

oara

Desconto em

Valor global da Proposta com

Percentual(%)

Desconto - R$

conclusão

1

inteoral

dos

serviços

é

de

)dias corridos.

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação,

estabelecidas na Minuíá Padrão do Contrato de Empreitada por menor preço dessa Prefeitura.
b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de
(
)dias,
contados da sua apresentação e abertura:
c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e
utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta
e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde
já, a substituir ou aurnentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim
exija a Fiscalização da'Prefeitura;
d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas

Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura,
assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de
conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a
prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem
considerados necessários.

NOVA VIÇOSA -BA,

de

de 2020.

Atenciosamente,

(nome,carimbo e assinatura do responsável legal da empresa).
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