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CONTRATO N° 3204/2020

CONTRATO

DE

EMPREITADA

POR

PREÇO

GLOBAL.

DECORRENTE DO RDC ELETRÔNICO N° 003/2020 QUE ENTRE SI

CELEBRAM
O
MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA COM
COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO
OUTRO A EMPRESA: R.R.K CONSTRUÇÕES LTDA PARA
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL JOÃO MARTINS PEIXOTO.

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA • BA, pessoa Jurídica de direito púbiico
interno, com sede a Av. Oceânica, n° 2.994, Bairro Abrolhos 1, inscrito no CNPJ sob número
13.761.531/0001-49, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. MANOEL COSTA
ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF sob o n". 050.967.745-20, domiciliado na Rua

Sâo Benedito n®. 255, Centro, Distrito de Posto da Mata CEP: 45.928-000, Nova Viçosa-BA, com

COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica da Administração
Pública, inscrito no CNPJ n®. 29.725.551/0001-02, com sede na Rua Inglaterra, n° 07, Centro, Posto

da Mata Distrito do Município de Nova Viçosa- BA. neste ato representado por sua gestora, a Sra.
Natália Carolino Costa Pereira, inscrita no CPF 704.946.497-04, portadora do RG 574884 SSP/ES,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa: R.R.K.

CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ n® 12.125.040/0001-49, Endereço Avenida Presidente
Getulio Vargas, 3421, Edif. Esmeralda, Andar 5, Sala 505, Bairro Bela Vista Teixeira de Freitas,
Bahia, neste ato representado pelo procurador, o Sr. Deusdélio Kretii Teixeira Júnior, brasileiro,
comerciante, casado, portador da cédula de Identidade n® 0666380546, SSP/BA, e inscrito no CPF
sob o n° 655.510.285-34, residente domiciliado a Rua Jardim do Edem 95 - Jardim Beira Rio -

Teixeira de Freitas/BA, a seguir denominada CONTRATADA, considerando o contido no Processo
Administrativo n®. 834/2020, celebram este Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir

estabelecidas, e que se regerá pelas disposições da Lei n° 12.462/2011, Lei n" 8.666/1993 e no

Decreto n° 7.581/2011, e vincula - se ao Regime Diferenciado de Contratação RDC-E ELETRÔNICO
N®. 003/2020 e seus anexos.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO E DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
1.1.

O objeto da presente licitação é a 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:

1.2.

O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados para reforma e ampliação da
Escola Municipal João Martins Peixoto é o valor de R$ 1.423.104,48 (Um milhão
quatrocentbs e vinte e três mil cento e quatro reais e quarenta e oito centavos),
conforme Planilha de Preços anexo I deste Contrato.

1.3. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL.

1.4. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta:
I Poder

T

Executivo

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,-Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
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Orqão

5

Secretária

501

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA^
Secretaria Municipal de Educação Cultura e DesportÃ&l

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

j^/

Atividade

2.069

Gestão das ações do precatório do FUNDEF

y-^V

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiro - P. Jurídica

\4.

Fonte

95

Precatórios FUNDEF

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL, DE EXECUÇÃO E LOCAL DE PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS

2.1. O prazo de execução dos serviços é de 120(cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir
da expedição da Ordem de Sen/íço Inicial. O prazo de vigência contratual é de 24 de setembro de
2020 até 26 de fevereiro de 2021, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual;
2.2. A expedição da "Ordem de Sen/iço Inicial" somente se efetivará após a publicação do extrato do
Contrato no "Diário Oficial" da União e a entrega das "Garantias de Cumprimento do Contrato";
2.3. O "termo inicial", para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da data definida na
"Ordem de Serviço", expedida(s) pela CONTRATANTE;

2.4. As Justificativas relativas ao atraso na execução dos serviços, somente serão aceitas quando
decorrerem de casos fortuitos ou força maior, conforme disposições contidas no Código Civil
Brasileiro, ou de fatos de responsabilidade da CONTRATANTE. Se ocorrer, os pedidos de
prorrogação deverão ser encaminhados, por escrito e protocolados na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Desportos, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, com as devidas
justificativas circunstanciadas.
2.4.1. Quando se tratar de solicitação de aditivo de prazo cuja justificativa apresentada pela
Contratada seja o volume de precipitação pluviomètrica ocorrido no período considerado o fiscal da
obra deverá:

2.4.1.1. O período considerado deverá ser o intervalo entre o inicio da obra e o da solicitação do
aditivo ou o intervalo entre o último aditivo e o da solicitação atual.

2.4.1.2. O prazo a ser prorrogado será a diferença, a maior, dos dias de chuva para o período
examinado frente à média histórica do número de dias, somado de dez dias.

2.4.1.3. É arbitrado,© acréscimo de dez dias em face de chuvas excepcionais poderem se concentrar
em dias pontuais, acarretando dificuldades na execução dos trabalhos nos dias seguintes. Dessa
forma, é dada uma maior margem de segurança no prazo em favor da contratada.

2.5. Não se justificará para o retardamento na execução dos serviços, o fornecimento deficiente e
fora do tempo hábil dos materiais, ou a simples ocorrência de chuvas, salvo quando se tratar de
temporais ou períodos longos chuvosos, plenamente comprovados por Boletins Meteorológicos e
aceitos pela Fiscalização.

2.6. É responsabilidade da CONTRATADA, em qualquer estágio dos serviços, e sem prejuízo do
andamento, recuperar atrasos porventura ocorridos em fases anteriores.
2.7. Só se admitirá a prorrogação de prazos parciais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro,
quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o andamento normal da obra e dos
serviços, decorrentes de fatos alheios á responsabilidade da CONTRATADA, atestados e
reconhecidos pela fiscalização, nos termos previstos na Lei n. ° 8.666/93.

2.8. No caso de prorrogação de prazo contratual, deverá ser elaborado novo Cronograma FisicoFinanceiro pela CONTRATADA, com as alterações necessárias, inciuindo-se as parcelas faturadas e

a faturar, a fim dê ser aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, pelo
Gestor do Contrato e pelo Ordenador de Despesas do Município de Nova Viçosa.

Endereço: Av.Oceânica, 2.994,-Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
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2.9. O local da execução dos serviços será na Escola Municipal João Martins Peixoto I
na Rua Caravelas, 314, Centro. CEP:45923-000. Distrito de Helvécia, Município de N
- Bahia.

3. CLAUSULATERCEIRA-GARANTIAS

V" V ^ . /

3.1. A CONTRATADA deverá entregar ao Município de Nova Viçosa, até 10 (dez) dias úteis-^pás^recebimento de uma.via do Contrato, a Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente á 1%
(um por cento) do seu valor global importância segurada), com prazo de vigência superior em 90
(noventa) dias ao prazo de vigência do Contrato, numa das modalidades indicadas no subitem 16.1.1

do instrumento convocatório que precedeu este Contrato, sob pena de aplicação das cominações
previstas neste instrumento.

3.1.1 A CONTRATADA recolhe neste ato a caução de garantia de R$ 14.231,04 (Quatorze mil
duzentos e trinta e um reais e quatro centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor
proposto para a execução da obra;

3.2. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas
neste Contrato.

'

3.3. No caso de alteração do valor do contrato e/ou prorrogação de sua vigência, a CONTRATADA
ficará obrigada a providenciar a renovação do valor e/ou o prazo da Garantia de Cumprimento do

Contrato, nos termos e condições originalmente aprovados pelo Município de Nova Viçosa.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1. O CRONOGRAMA FÍSÍCO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento.
4.2. O CRONOGRAMA fIsICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo inicio dos sen/iços,
quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

4.3. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das atividades e o
correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:
4.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado
no prazo pactuado;
4.3.2. Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das etapas
da obra, sobretudo do caminho critico.

4.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá representar
todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os quais não poderão ser alterados sem
motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da não
alteração do prazo final.

4.4.1. O cronográma deverá identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execução parcial

do objeto contratado e aplicação das sanções descritas na CLÁUSULA DÉCIMA - DAS
PENALIDADES.

4.5. O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive
das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avançados,

bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
deste instrumento,!em caso de seu inadimplemento.

4.5.1. Caso a CONTRATADA Julgue necessário, a sistemática de planejamento,
acompanhamento e controle da execução das obras poderá ser apresentado em relatórios

complementares ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
4.6. A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas n

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a titulo láè
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:(73)3208-1124 E-mail: rdca350fi>email.com- CNPJ nS 13.761.931/0001-49
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multa, incidente no percentual nâo realizado de cada etapa da obra, coítfoímtí'^ia CLÁUSULA
DÉCIMA - DAS PENALIDADES.

4.7. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES da
planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução
da CONTRATADA.

4.7.1. A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a

produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo
estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA.

4.8. Além das obrigações descritas na CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os
prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
4.9. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do

CRONOGRAMA FÍélCO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês em
que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.
4.10. A Contratada deverá providenciar e manter a placa indicativa do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pelo Municipio de Nova Viçosa, enquanto durar a execução
dos serviços, conforme item 16.7 do Edital.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão mensais e proporcionalmente aos serviços executados de acordo
com o Cronograma Físico Financeiro, aprovado pela CONTRATANTE, mediante a apresentação
da Nota Fiscal correspondente.

5.1.1. A parcela mensal devida a titulo de Gerenciamento de Obra será paga proporcionalmente
ao percentual atingido em cada medição parcial, conforme Cronograma FIsico-Financeiro,
exceto quando houver atrasos justifícados, nos quais o Contratado não tenha dado causa,
hipótese em que a parcela mensal devida a titulo de Gerenciamento de Obra será paga

conforme cronograrha pactuado.
5.2. O valor da Nota Fiscal deverá estar expresso em "Reais", o qual será pago mediante Ordem
Bancária de Crédito no prazo de tolerância de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de
sua apresentação.

5.2.1. Os pagamentos serão efetuados após a verificação da Regularidade Fiscal da
CONTRATADA no SICAF e Regularidade Trabalhista, no sitio oficial correspondente. Caso a
CONTRATADA nâo esteja cadastrada no SICAF, os pagamentos serão efetuados após a
comprovação da validade dos documentos de Regularidade Fiscal/Certidão Negativa ou Positiva
com Efeito de Negativa.

5.3. Eventuais atrasos de pagamento por parte do Municipio de Nova Viçosa, sem justificativa,

que extrapolem a tolerância de 30 (trinta) dias, serão corrigidos utilizando-se o índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore, divulgado pela FGV, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal até a data do efetivo pagamento;

5.3.3. Os Boletins de Medições deverão ser realizados preferencialmente entre os dias 25 e 30
de cada mês, sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta Banco Sicoob

Agencia; 3231, Conta Corrente n" 21233-4. R.R.K CONSTRUÇÕES LTDA, mediante
AUTORIZAÇÃO DÉ PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir
da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos.
5.4. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-

se em dia para com suas obrigações fiscais, inclusive no que concerne aos crédij<^s
previdenciários, FGTS/CAIXA e Justiça do Trabalho.

Endereço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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5.5. O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA fará a retenção, com repasse aõo^ão Arrecadador, de
qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que se reserva no
direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo.

5.6. As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao
documento de cobrança, a que se refere à IN RFB 1234/2012, em duas vias, assinadas pelo
representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal. Inclusive o
enquadramento legal, sob pena de se não o fizerem, se sujeitarão à retenção do Imposto de
renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal.
5.7. O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE

RECEBIMENTO PROVISÓRIO, podendo o Município de Nova Viçosa realizá-lo até o 30®
(trigésimo) dia corrido, contado da data de entrada no protocolo, da documentação de cobrança,
desde que os documentos estejam corretos.

5.8. Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito relativa à
regularidade das Contribuições Previdenciárias (CND, CNDT, Certidão Positiva de Débito com
Efeitos de Negativa ou Certidão Negativa de Débito com finalidade de Averbação), sob pena de
aplicação das sanções administrativas cabíveis e retenção dos créditos.
5.8.1. A Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEI realizado perante a
Receita Federal do Brasil (RFB), sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis.
5.9. O Município de Nova Viçosa poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada
pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos;
5.9.1. Execução defeituosa dos serviços;

5.9.2. Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;
5.9.3. Débito da CONTRATADA para com o Município de Nova Viçosa quer proveniente da
execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros Instrumentos
contratuais;

5.9.4. Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até
que a CONTRATADA atenda á cláusula infringida;
5.9.5. Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o
Município de Nova Viçosa;
5.9.8. Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

5.9.7. O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas pelo
Poder Executivo ou Legislativo, no tocante á política econômica brasileira, se delas divergentes.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO PREÇO

6.1 - Não haverá Ireajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os
prazos ultrapassarem o período de 06 (Seis) meses a partir da data base e serão realizados
conforme os procedimentos:

a) O índice de reajuste será o índice Nacional de Custo da Construção Civil - INCC, da coluna 35,
da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica;

b) A data base adotada será MÉS/ANO
c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:
R = V X I - Io = onde:
Io

R - Valor do reajustamento calculado;
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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I - índice (ÍNCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do re^sle-(-Í2 r^ses da data
base);

Io - índice(INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente à data base.
6.2 Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e
caso o adimpiemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da

CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.
6.3 Não se admitirá como encargo financeiro Juros, despesas bancárias e ônus semeltiantes.
6.4 Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS

contratuais serão! reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 8.1 deste Contrato,
obedecendo-se osjseguintes critérios;
6.5 Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;
6.6 Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem
executados.

6.7 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará

à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
6.8 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que
viera ser determinado pela legislação então em vigor.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA
7.1. A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe à
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura
constatada na sua execução.

7.2. A omissão ainda que eventual da FISCALIZAÇÃO, no desempenho de suas atribuições, não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados.

7.3. A CONTRATjADA será representada na obra pelo "Engenheiro Responsável Técnico"
indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos

poderes para deciàir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Além dos encargos de ordem legai e dos demais assumidos em outras cláusulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se,
ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1. Executar os sen/iços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda com as instruções emitidas pelo
Município de Nova Viçosa;

8.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de
que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua
conta exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil,

apresentando, ainda, ao Município de Nova Viçosa, quando solicitado, a relação atualizada
desse pessoal;

8.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICIN
DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente;
Endereço: Av. Oceãnfca, 2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa • BA,4S920-000
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8.1.4. Comunicar por escrito ao setor do Município de Nova'''AfléDSa^ responsável pelo
recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que

antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos
que impossibilitem o seu cumprimento.
8.1.5. Executar, às' suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com
este Contrato e seus anexos;

8.1.6. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos

serviços, que o Município de Nova Viçosa julgar necessárias conhecer ou analisar;

8.1.7. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência deste Contrato;
8.1.8. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das
solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções
contratuais. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de
sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos sen/iços contratados;
8.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos,

componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição,
bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pelo Município de Nova Viçosa, de
acordo com as disposições deste Contrato;

8.1.10. Responsabilizar-se durante a execução dos serviços contratados por qualquer dano que,
direta ou indiretamente, ocasionar a bens do Município de Nova Viçosa ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros;
8.1.11. Constatado dano a bens do Município de Nova Viçosa ou sob a sua responsabilidade ou,
ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder,

o Município de Nova Viçosa lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de
quem de direito.

8.1.12. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e sen/iços, dentro do prazo

estabelecido pela FISCALIZAÇÃO;
8.1.13. Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em
especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;
8.1.14. Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que

propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatòrio, em especial a equipe de
técnicos,

indicados

para

fins

de

capacitação

técnica-profissional,

admitindo-se,

excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo.gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;
8.1.15. Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a

providenciar a renovação do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos
termos e condições originalmente aprovados pelo Município de Nova Viçosa;

8.1.16. Executar os serviços objeto deste Contrato em conformidade com a proposta aprovada e
qualquer outra evidência que seja exigida no Contrato;
8.1.17. Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição o

Profissional indicado para execução dos serviços, o nome e os documentos demonstrativos da

respectiva capacitação técnica de seu substituto à aprovação do gestor do Contrato e ratificação
pelo seu superior. A documentação do profissional será analisada de acordo com os critérios
definidos no Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente,
qualificação técnica, no mínimo, igual a do substituído;
8.1.18. Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal junto ao SICAF.

8.1.19. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades
objeto desta licitação, sem prévia autorização do Município de Nova Viçosa;
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8.2. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, providenciar o
registro do mesmo junto ao CREA/MS ou CAU, com 5 registros originais e assinadas. Este
comprovante é indispensável para o inicio dos serviços.
8.3. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, providenciar a

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA/BA ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT dos mesmos no CAU, entregando uma via de cada anotação à

FISCALIZAÇÃO e outra aos profissionais mobilizados. Estes comprovantes são indispensáveis
para o inicio dos serviços por parte dos profissionais mobilizados.
8.4. Se o Município de Nova Viçosa relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigações da CONTRATADA,tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar
ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma
omissão ou tolerância houvesse ocorrido.

8.5. O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser aquele
indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição
sujeita à aprovação do Município de Nova Viçosa e desde que atendidas as condições originais
de habilitação;

8.6. Sendo necessário refazer o serviço, a CONTRATADA fica obrigada a realizá-lo nas
condições contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a
CONTRATADA de refazé-lo, o Município de Nova Viçosa poderá contratar terceiro para executar

o serviço, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo pagamento,
sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciência dessa contratação.

8.7. Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA será
responsável, ainda;

8.7.1. Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;
8.7.2. Perante o Município de Nova Viçosa ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por
ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços
objeto deste Contrato;
8.7.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da autoridade

competente e motii/ada pela CONTRATADA, às obras/serviços forem embargadas ou tiverem a
sua execução suspensa;
8.7.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste
Contrato;

8.7.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste
Contrato.

8.8. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis,
referentes ao objeto da licitação, para os sen/ldores ou empregados do órgão ou entidade
contratante e dos órgãos de controle interno e externo.

8.9. A CONTRATADA deverá entregar o objeto em pleno funcionamento, inclusive com as
devidas ligações de água, esgoto, energia elétrica e quaisquer outras que se fizerem
necessárias.

8.10. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos

resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução n® 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19.01.2010,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos Art. 3® e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05.07.2002y
CONTRATADA deverá providenciar a destinaçâo ambientalmente adequada pí
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resíduos da construção civil originários da contratação, obedecèndo."!fiS^ue couber, aos
seguintes procedimentos:
b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de

resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;
b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas;
b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.

c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da
contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos

d'águâ, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento

de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa,
que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas ABNT, ABNTNBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.11. Atender as normas complementares estabelecidas pela Instrução de Serviço-PROGEP n"

254, de 12/05/2015, que trata da segurança dos trabalhadores terceirizados na contratação de
serviços de construção, reforma, ampliação, pequenos reparos e serviços gerais tais como
instalação e manutenção de equipamentos.
8.12. A CONTRATADA deverá fornecer o "As built" da obra antes da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.13. A CONTRATADA concorda em executar, ás suas expensas, as adequações do projeto que
integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto até o limite de 10% do valor do contrato, computando-se esse percentual
para verificação do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8666/93, conforme art. 13, inciso II do
Decreto 7983/2013.

8.14. A contratada não poderá realizar serviço estranho ao projeto original sem prévia
justificativa escrita, com expressa concordância do Gestor do contrato, da Fiscalização da obra e
autorização do Ordenador de Despesas e do dirigente máximo da Instituição.

9. CLÁUSULA h^ONA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, DA
PREVISÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO E DO GUIA
PRÁTICO PARA CONTRATOS DE OBRAS

9.1. Constituem direitos e prerrogativas do Município de Nova Viçosa, além dos previstos em
outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas
alterações posteriores, e no que couber, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.
9.2. Caberá ao Município de Nova Viçosa:
Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Mova Viçosa - BA,459204)00
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9.2.1. Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, é^ecift^ões técnicas
ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis":"
9.2.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos
serviços executados, medidos e aceitos;
9.2.3. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou

emergência, sendo reservado á CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO, por
escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;

9.2.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado
que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

9.2.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na
execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção;

9.2.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de débitos
e da suspensão da prestação de serviços;
9.2.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de
multa(s), quando essa discordar do Município de Nova Viçosa;

9.2.8. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA

dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro do Município de Nova
Viçosa para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.
9.3. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e efetivamente medidos
e faturados, nas condições estabelecidas neste Instrumento.

9.4. Realizar a medição dos serviços executados, emitindo o respectivo Relatório de Medição,

conforme estipulado na CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO. Elaborar o Relatório de
Medição referente aos serviços executados no periodo compreendido entre o primeiro dia e o
último dia do mês anterior.

9.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários á compreensão dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e
interpretação dos mesmos;

9.6. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas à
execução dos serviços.

9.7. Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a
outros órgãos/entidades, necessárias á execução dos serviços contratados.

9.8. No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de
qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", bem como a todos
os elementos de informações relacionados com as obras/serviços, pelos mesmos julgados
necessários.

9.9. A FISCALIZAÇÃO deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento.
9.9.1. A execução de cada serviço/etapa será aferida pela FISCALIZAÇÃO, em cada medição,
consoante CRONOGRAMA FÍSlCO-FlNANCEIRO, previamente aprovado.
9.9.2. A aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista
no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.
9.10. Responsabilidades do Gestor e do Fiscal de Contrato
9.10.1. ADMINISTRATIVA: O Gestor e o Fiscal de Contrato, assim como todo servidor, devem

ser leais à Administração, cumprindo suas funções com urbanidade, probidade e eficiência,
executando suas atribuições sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a
resolução administrativa das questões a ele apresentadas, o que, certamente, contribuirá para
se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompatíveis com as
funções de Gestor e Fiscal podem ensejar aplicação de sanções administrativas, logicamente
após o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa. Ou seja, decorre de

gestão/fiscalização irregular do Contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado

que o Gestor e/ou o Fiscal agiu em desconformidade com seus deveres funcionajs,
descumpríndo regras e ordens legais.
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9.10.2. PENAL: Quando a falta cometida pelo sen/idor for capitulada corno~cnrne, dentre os
quais se incluem os previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, diz-se que cometeu
ilícito penal, passível de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja,
os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal. Na hipótese de cometimento

de ilícito penal, o Ministério Público será comunicado, independentemente da abertura de
processo disciplinar.
9.10.3. CIVIL: Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao

erário, o Gestor /e/ou Fiscal será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim,
deverá ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou
imprudência. Se o dano for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em
ação regressiva. Ou seja, se houver danos ao erário, a Administração, através de processo
administrativo, comunicará o Gestor/Fiscal para efetuar o recolhimento da importância
necessária ao ressarcimento do prejuízo. O Gestor/Fiscal poderá se recusar a recolher a

importância, hipótese em que a Administração deverá recorrer ao Judiciário. As sanções civis,
penais e administrativas são cumulativas e independentes entre si. No caso de absolvição

criminal, a responsabilidade administrativa será afastada.
9.10.3.4 - A fiscalização da execução da obra será exercida por engenheiro civil ou arquiteto
urbanista credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou

acompanhamento'da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo
juizo. Compete ainda a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos a gestão do Presente
contrato, designar a servidora. Engenheira Silvana Ribeiro Reis de Melo, CREA 314.27/0 -

MG/9910-BA e o contratado da empresa C.c engenharia, o Engenheiro Sr. Adebaldo
Rodrigues dos Santos CREA- 18.459-D, para está atuando na qualidade de fiscais das Obras

9.11. ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO
9.11.1. Cuidar das'questões reiativas:
I

a) â prorrogação de Contrato junto á Autoridade Competente (ou ás instâncias
competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas
competentes:

b) à comunicação para abertura de nova licitação á área competente, antes de findo o

estoque de bens ^ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;
c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) à comunicação ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na
execução contratual, que tenham implicações na atestação;

9.11.2. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com
o Edital ou Contrato e com a Lei;

9.11.3. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual

deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
9.11.4. Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas
e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio

econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser
comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles
previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
9.11.5. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas â alteração unilateral
do Contrato pela Administração;
9.11.6. Alimentar os sites do Governo, os sistemas informatizados da Casa, responsabilízando-

se por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;
9.11.7. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação,
nos termos da Lei;;
/ v
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9.11.8. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso
administrativas oujuridicas;

técnicas,

9.11.9. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

9.11.10. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos
termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da

Contratada, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o

fato exigir.

'

9.12. ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO

9.12.1. Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à sua execução;

9.12.2. Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua
alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar
competência;

9.12.3. Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a
atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxilio para que efetue corretamente a
atestação/medição;

9.12.4. Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim
de prazo);

9.12.5. Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal,
com prazo). No caso dos autos - obras e prestação de serviços de engenharia anotar todas as
ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e

encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de suas atribuições;
9.12.6. Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas

ao setor competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere
ao objeto que foi efetivamente contratado;

9.12.7. Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e
qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
9.12.8. Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato
e/ou o ato convocatório da licitação, principalmente em relação ao prazo ali previsto;
9.12.9. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, receber provisoriamente o objeto do
Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes (Obs.: o
prazo começa a contar da comunicação escrita do contratado); e
9.12.10. Procurar auxilio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas.
9.13. GUIA PRÁTICO PARA CONTRATOS DE OBRAS

a) ler atentamente o Termo de Contrato/empenho/solicitação de empenho e/ou Edital/
Convite/proposta adjudicatária vencedora/Ata de julgamento/Ata de Registro de
Preço/Informação de dispensa e/ou de inexigibiíidade, assim como os anexos,
principalmente quanto à (ao);
- especificação do objeto;

- prazo e ideal de execução do serviço;
- cronograma fisíco-financeiro dos serviços a serem realizados;

b) juntar ac|s autos toda documentação relativa à fiscalização arquivando, por cópia, o
que se fizer necessário;

I
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c) acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos

registrados I no Termo de Contrato, exercendo rigoroso controie sobre o cronograma
físico-financeiro dos sen/iços a serem executados;
d) arquivar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART enviada pela
Contratada, se assim o Contrato determinar;

e) atentar para as especificações técnicas constantes dos anexos;
f) receber a fatura de cobrança, conferindo;
- se as condições de pagamento do Contrato foram obedecidas;

- se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços pactuados;
- se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

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

*Obs.: Atentar sempre para as datas de recolhimento/retenção de tributos (ISS, INSS,
etc.).

g) atestar a execução do serviço efetivamente realizado, observando inclusive o
cumprimento 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 built" da obra/reforma (como construído),
a fim de subsidiar futuras intervenções a titulo 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 descumprimento das cláusulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, com o
fim de aplicação das sanções cabíveis;

I) manter contato regular com o Preposto/Representante da Contratada, com vistas a permitir o

fiel cumprimento do Contrato; e
m) cuidar para que o projeto originai conste devidamente do bojo dos autos, antes de seu
arquivamento, para efeito de patrimoníamento e/ou contabilização,
9.14- O acompanhamento 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 Contrato será acompanhada/fiscalizada pela Secretaria Municipal

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.
Josivam Nogueira de Oliveira, matricula n® 7281, inscrito no CPF n° 507.772.605-9 e portaria

n® 1240/2020, para acompanhamento e fiscalização da execução deste Contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
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10.1. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o Município de NOvà^íçosa 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.
10.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou Instrumento equivalente, o Município de
Nova Viçosa poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar á Contratada as seguintes
sanções:

10.3.1. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

10.3.1.1. Pelo Prefeito Municipal, quando o descumprimento da obrigação correr no âmbito do
procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial do Município de Nova Viçosa e
registrada no SICAF, nos seguintes casos:

10.3.1.1.1. quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os documentos
e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada,
de 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;

10.3.1.1.4. quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
licitação.
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 licitante 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 a 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 inicio 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 no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado
pela empresa contratada.

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

10.3.2. MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Prefeito Municipal,
por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução 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% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da
licitação, calculado sobre o valor correspondente á 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;
10.3.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de
entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 10.3.2.1.1 e
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
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estabelecido pelo Município de Nova Viçosa ou inexecuçáo parcial Táol^jpto da licitação,
calculado sobre a parte inadimplente;

10.3.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela Inexecuçáo 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, observada a 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 Mercado - 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 prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição Interessada, ou no
primeiro dia útil seguinte.
10.3.2.6. Em despacho, 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 poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza
e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da
razoâbilidade.

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 empenho 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, 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 demais 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

original 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.de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento

falso;

I

10.3.3.2.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
10.3.3.2.4. não mantiver 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;
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10.3.3.2.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou

10.3.3.2.7. der causa à inexecução 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 lícitante, 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 autoridadè competente para a aplicação da penalidade de suspensão será o Prefeito
Municipal de Nova Viçosa.

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.
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 n° 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 ás empresas
ou aos profissionais que, em razão do Contrato;

10.6.1.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.1.2. Tenham praticado 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 defesa.

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;
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 pública.
10.7.2 O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, 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 o 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 fundamento 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.

10.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, 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
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simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, para^afo'8°, da Lei n®
8.666/93.

10.8.2. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente 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, á composição das perdas e danos causados ao Município de Nova Viçosa pelo
descumprimento das obrigações licitatórias.

10.9.2. 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;
10.9.2.1. 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, total 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 ina execução dos serviços, que leve ao Município de Nova Viçosa a presumir
sua não conclusão no prazo contratual;
11.2.4. O atraso injustificado no início dos serviços;
11.2.5. A paralisação injustificada 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 du transferência do presente Contrato;

11.2.8. O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para acompanhara
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 da sociedade;

11.2.12. A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que,
a juízo do Município de Nova Viçosa, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;
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/credor 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 Contrato.

11.2.18. Quando a CONTRATADA não apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na
forma do disposto no subitem 3.1.

11.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:

'
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11.3.1. A supressão de serviços, por parte do Município de Nova Ví$:q^í>s^(TÍ. ànuência da
CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, alem do limite permitido
em lei;

11.3.2. A suspensão 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;
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. Recebimento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do
Contrato, pon/entura ainda não pagos.
11.5. A rescisão do Contrato, 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 em que se encontram, por ato próprio seu;
11.5.2. Ocupação e utilização, pelo Município de Nova Viçosa, do local, instalações,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis a sua
continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA,

mediante avaliação prévia, nos termos do item 10.9, deste documento;
11.5.3. Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos,
inclusive muitas aplicadas;
11.5.4. Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados
pela CONTRATADA;

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 perante a 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 á 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
arrolamento da 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 arrolamento. Em
quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de
arrolamento 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 sen/iços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, at
que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida;
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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 o 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.
12.3. Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, observado o Art. 69 da
Lei
8.666/93, e se atendidas todas as solicitações e reclamações relativas a defeitos ou
imperfeições verificados e aceitos por profissional habilitado ou preposto indicado, e comprovado

o pagamento da contribuição devida à Previdência Social relativa ao período de execução da
obra, será então lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, circunstanciado, que será assinado

também pela CONTRATADA.
12.4. Antes da assinatura 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 arguídas 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 arguídas 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 serviços registrados

no

Relatório

de

Medição serão considerados como

provisoriamente aceites 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 de capacidade técnica relativo aos sen/iços 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 sen/iços principais,
ou seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico
profissional como relevantes, até o limite de 30®/o do orçamento.
13.2. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da CONTRATADA

perante o órgão licitante 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 aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios do CONTRATANTE,

deverá a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
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14.1. Os termos, cláusulas e condições deste ajuste poderão ser alteradbs^ t^édlánte Termo
Aditivo, nas situações e limites permitidos pela Lei n." 8.666/93, observando o interesse público.
14.2. Alterações contratuais serão processadas mediante termo aditivo ou apostilamento, se for
o caso, devidamente Justificado e autorizado pela CONTRATANTE.14.3 A diferença percentual
entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a
preservação do equilíbrio econômico-financeiro do 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

manutenção 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 á Justiça do Trabalho;

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

15.5. O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA resen/a 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 á
CONTRATADA;

15.6. É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo 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 deste, 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 seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro dos serviços;
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 de Responsável (is)
Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s)
substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do gestor do

Contrato e ratificação pelo seu superior;
15.11.1. A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com os
critérios estabelecidos no Edital de Licitação, e deverá ser, no mínimo, igual a do substituído;
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Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em julgado da liâéiicujòs fatos serão
levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico do Município de Nova Viçosa;
15.13. Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado á
satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor
devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente;
15.14. Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em julgado
a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA atualizado

com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA "pro rata tempore" pela
fórmula prevista nas condições deste Contrato, exceto o pertinente aos depósitos recursais, os

quais serão devolvidos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA ■ DO FORO CONTRATUAL
16.1. Fica eleito o foro da Comarca do Município de Nova Viçosa/BA, para dirimir as questões
oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

16.2. E, para firnteza 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,24 de setembro de 2020.

■

ST

ALIA CAROLÍNÓCOSTA PEREIRA

ipa
Contratante

Gestora do Fundo Municipal de Educação
Contratante

W

R.R.K CONSTRUÇÕES LTDA

CNR/n" 12.125.040/0001-49
Deusdélio Kretii Teixeira Júnior
Contratada

TESTEMtINHA
Nome:
\Cv

Nome;

CPF:

CPF: I O0I-
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Diário Oficial do

Qtiana-faira
30 ús Setembro de 2020
3-Ano -N'3794

Nova Viçosa

município

N9VA

EXTRATO DO CONTRATO 3204/2020 DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTR/VTAÇÃO - RDC
F.I.ETRÔMCO N''C03/2010. VTNCLT-ADü AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N'«34/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - pessoa juridicu de direito píiblico

inlemo, CNPJ n" 13.761.531'OOOM9. COM COÜPAKIICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,pessoa jurfdica da Administração Pública, inscrito no CNPJ ii°. 29.725.55 l/OOüí-02.
CONTRATADA' R.R.K. CO.NSTRUÇÒES LTDA inscrita no CNPJ n" 12.125.04Ü'000M9. Endereço
Avenida Presidente Gelulio Vargas. 3421. Ildif. Esmeralda, Andar 5. Sala 505, Baiiro Bela Vista Teixeira de

Freitas, Bahia, neste aro representado pela procurador, o Sr. Deusdélio Krcill Teixeira .liinior, portador da

cédula dc identidade n" 0666380546, SSP/BA, e inscrito no Cl'1' sob o n" 655.510.285-34.
OBJETO Cüiitratacão de empresa espcciali/aila em abras e serviços dc engenharia para c.xccuçâo da reforma e

ampliação da Escola Municipal João Martins Peiiolo. para atender as necessidades da Secretaria .Municipal
de Educação, Cultura e Desportos, ficando a cargo da Empresa Contratada todas as despesas de mobilização e
desmobilizdção de equipamentos e demais serviços pertinentes.
DOTAC.ÀO ORC,VMENTARlA:
PtKlcr

2

Executivo

Urgão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA

Secreiãria

.401

Secretaria Municioal de Educaeão Cultura e Desnortos

FUNDO .MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VIÇOSA
Unidade

50101

.Atividade

2.069

Gestão da.s aeòes do precatório do FUNDEF

Elemento

33.90.39.00

Outros Serviços de Terceiro— P. Juridicu

95

Precatórios FUNDEF

Fonte

1

Valor do Contrato: RS 1.423.104,48(Um milhão quatrocentos e vinte « Irés mil cento e quatro reais e quarenta
c oito ccniavo.s).
Assinatura do Contrato: 24/09/2020.
Vigência: 24/09/2020 a 26/02/2021.

Manoel Cnsla Almeida- l'refeito Mmiicipal.
Natália CaroUno Costa Pereira- Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos
R.R.K. Construções LTDA- Deusdélio Kretii Teixeira Jtlnior

Endereço: Av. Oceânica,3.954,- Abrolhos I Nova Viçosa • OA. 45920-D00

ron^: 73320&-1124 E-mail: ^binetetfo0rételto@>novdvlCQsa.ba.gov.br

CNPJ: 13.761.S31/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J7GC7MAWSPUQTQE/PEGE1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizamos a Contabilidade a Empenhar o Contrato n° 3204/2020 vinculado ao Regime
Diferenciado de Contratação-RDC-Eletronico N°003/2020 oriundo ao Processo

Administrativo N° 834/2020, firmado entre o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, COM

COOPARTICIPAÇÀO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a Empresa R.R.K.
CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ n° 12.125.040/0001-49, Endereço Avenida
Presidente Getulio Vargas, 3421, Edif. Esmeralda, Andar 5, Sala 505, Bairro Bela Vista,
Teixeira de Freitas-Bahia, neste ato representado pelo procurador, o Sr. Deusdélio Kretli
Teixeira Júnior, portador da cédula de Identidade n° 0666380546 SSP/BA, e inscrito no CPF

sob o n° 655.510.285-34. Cujo objeto é 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.. O Valor global do Contrato é
de R$ 1.423.104,48 (Um milhão quatrocentos e vinte e três mil cento e quatro reais e

quarenta e oitd centavos). A partir do dia 24 de setembro de 2020 até 26 de fevereiro de 2021.
Nova Viçosa-Bahia, setembro de 2020.

m

la cartniino'costa Pereira

ec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA, Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Bairro Abrolhos I CEP:45920-000
Fone:(73)3208-li24 E-mall: gabinetedoprefeito@novavicosa.ba.gov.br - CNPJ: 13.761.531/0001-49

^ntftnvnA

01

N^VA
COAíftvíi">dO

dOvd

ORDEM DE SERVIÇO

Fica autorizaka a Empresa R.R.K. CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ n°
12.125.040/0001-49, Endereço Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3421, Edif. Esmeralda,
Andar 5, Sala 505, Bairro Bela Vista Teixeira de Freitas, Bahia, neste ato representado pelo

procurador, oi Sr. Deusdélio Kretli Teixeira Júnior, portador da cédula de Identidade n®
0666380546, SSP/BA, e inscrito no CPF sob o n° 655.510.285-34, a dar inicio aos Serviços
de engenharia para execução da reforma e ampliação da Escola Municipal Abel João

Martins Peix<;)to, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Desportos, ficando a cargo da Empresa Contratada todas as despesas de mobilização e
desmobilÍ2^ção de equipamentos e demais serviços pertinentes. De acordo com os serviços
descritos no Contrato n° Contrato n° 3204/2020 do Regime Diferenciado de Contrataçâo-

RDC-Eletroniio N°003/2020, vinculado ao Processo Administrativo N° 834/2020, O Valor
global do Contrato é de R$ 1.423.104,48(Um milhão quatrocentos e vinte e três mil cento e
quatro reais e quarenta e oito centavos). A partir do dia 24 de setembro de 2020 até 30 de abril

de 2020.

í

Nova Viçosa-Bahia, setembro de 2020.

a Carõlínò Costa Pereira

êítd Mumci

c. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA, Endereço: Av. Oceânica,2994,- Bairro Abrolhos I CEP:45920-000
Fone:(73)320B-1124 E-mall: gabinetedoprefeito@novavicosa.ba.gov.br - CNPJ; 13.761.531/0001-49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSItIva COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
I

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. R. K. CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 12.125.040/0001-49

Ressalvado o diíeito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidadeisuspensa nos termos do art, 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN),
I

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se â situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.90v.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:13:38 do dia 16/04/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 13/10/2020.

Código de controle da certidão: 96D8.3DEE.FF58.6E0F

Qualquer rasura bu emenda invalidará este documento.

to 1 s

Emissão: 06/08/2020 14:10

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida p^ra os efeitos dos arts. 113e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 •Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N": 20202249330

razAo social
R. R. K. :ONSTRtICOES LIDA

-

INSCRIÇ/0 ESTADUAL

CNPJ

088.611.S29 -n.MXAnO

12.I25.040/0001-I9

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria,

Esta certidão engioba t idos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/08/2020, conforme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTI-NTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÂRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba,gov.br

Vál

da com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,

Pásina I dc I

RclCcnidaoNcgaliva.rpl

06/08/2020

hllps://servicC)S.cloucl.el.com.br/Ba-teixeiradefreitas-pm/services/ceni(3aoJmpressao.php?lc=e&cd=NIFEEEEIEJGFGFStpc=GE&lp,

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0016483

Contribuinte: R.R.K. CONSTRUÇÕES LTDA

•r-

Devidamente Inscrito sob o CNPJ n": 12.125.040/0001-49

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, BELA VISTA, 3421 ED. ESMERALDA 5®
ANDAR SL 505 CEP:45990289 TEIXEIRA DE FREITAS, BAHIA - BA

A Prefeitura Municipal, conforme o artigo 198 da Lei Municipal no 308/2003 de Dezembro

de 2003, combln'ado com disposto no Artigo 205 da Lei Federal Número 5.172, de 25 de
Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFCA que o contribuinte acima

identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular
perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de prova contra

cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pública
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25
de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Chave de validação da certidão: 20200016483
Validade 90 dias

Emitida Quinta-Feira, 06 de Agosto de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

htlps://setvicos.cloud.el.com.br/barteixeiracíe(reitas-pm/services/certidaoJmpre5sao.php?tc=eScd=NIFEEEEIEJGFGF&tpc=GE&lpccert=c
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Consulta Regularidade do Empregador

06/00/2020

CAfAA
CAIXA ECONÔMICA PEOERAL

Certi ficado

de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:

12.125.040/0001-49

Razão SocíaliR R K construcoes ltda me

Endereço:

av presidente getuuo vargas 3421 edf esmeralda and s / bela
VISTA / TEIXEIRA DE FREITAS / BA / 45990-289

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisõuer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decor entes das obrigações com o FGTS.

Valid ade:30/07/2020 a 28/08/2020
Certii icação

Número: 2020073004155959644260

Infornação obtida em 06/08/2020 14:13:40

A üti ização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação
wwvv.caixa.gov.br

de

hUps://consulta-crf.caixa.gov-br/cc nsullacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

autenticidade

no

site

da

Caixa;
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: R. R. K. CONSTRUCOES LTDA {MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.125.040/0001-49

Certidão n": 19016188/2020

Expedição: 06/08/2020, às 14:14:21
Validade: 01/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica -se

que

R.

R. k. CONSTRUCOES

LTDA

(MATRIZ

E

FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.125.040/0001-49, NÃO CONSTA dO BancO
Nacional ce Devedores Trabalhistas.
Certidão e mitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais

do

Trabalho

e

estão

atualizados

até

2

{dois)

dias

anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
á todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta çertidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no

portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INTORMAÇAOl IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

necessári cs

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimpler tes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas

em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos j udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhime ntos
previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidae e sugestões; cndtatst.jus.br

OS/08/2020

004364613

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N': OO-ISC-ieiS

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada
(http://esa).tjba.|us.br/seo/abrirConferencia.do).

pela Internet no site do Tribunal de Justiça

i

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,

anteriores a data de 05/08/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

R.R.K.
CONSTrJçÔES LTDA, portador do CNPJ: 12.125.040/0001^9, estabelecida na AV. PRESIDENTE
GETijLIO VARCAlS, 3421, EDIF ESMERALD, OS ANDAR,SALA 505, BELA VISTA, CEP: 45990-289, Teixeira
de Freitas • BA. «i***""******"—

Os dados nformados são de responsabilidade do solicitante. devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela Internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão

Salvador, quarta-feira, 5 de agosto de 2020.

004364613

PEDIDO N":

