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TERMO DE INDICAÇÃO - PESSOAL TÉCNICO: ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL

ATESTADO/DECLARAÇÃO DE VISITA: ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL

REL EXPLIC. E DECL FORMAL - CANTEIRO, PESSOAL E EQUIP.: ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL

CONCLUSÃO:

DIANTE O EXPOSTO, ENTENDEMOS QUE A LICITANTE ATENDEU RIGOROSAMENTE AOS ITENS

PREVISTOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NO ENTANTO,
ESSE PARECER TEM CARÁTER INFORMATIVO E SUBSIDIÁRIO, CABENDO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DELIBERAR SOBRE O ASSUNTO.

NOVA VIÇOSA - BAHIA, 19 DE MAIO DE 2020

ADEBALD^JIODRIGUEÈ DOS SANTOS
ENG2 CIVIL CREA/B/V N2 18.459/D

C & C Consultoria e Projetos de Construção Civil Eireli ME Avenida Aziz Maron, ns 1.117, Edf. Artumiro Fontes, Térreo, Sala 10
Jardim Vitória - Itabuna - Bahia-CEP; 45.605-415

CNPJ:14.807.962/0001-61

Tel/Fax.:(73) 3212-5035

E-mail: c.cengenharia@holmail.com
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PREFEITURA MUNCIPAL DE NOVA VIÇOSA - BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RDC PRESENCIAL N9 006/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ENGENHARIA, VOLTADO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA AILTON

MARQUES E ANÍSIO MARQUES

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
LOTE 01(ESCOLA AILTON MARQUES)

DA LICITANTE: RRK CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 12.125.040/0001-49

CERTIDÃO DO CREA - LICITANTE: ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL

CERTIDÃO DO CREA - RESPONSÁVEL{IS)TÉCNICO(S): ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO GUILHERME NUNES RODRIGUES
JORGE ALBERTO ALARCÃO SOBRAL
ANDERSON DE ALMEIDA LOPES

CAT E ATESTADOS {TÉCNICO - PROFISSIONAL/OPERACIONAL): ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL
•

Atendeu aos tópicos de relevância previstos no Item 8.9 "b" do presente edital, sendo alguns
deles com similaridade.

COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO: ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL

DECLARAÇÃO INFORMADO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL

AUTORIZAÇÕES DOS PROFISSIONAIS: ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL

C & C Consultoria e Projetos de Construção Civil EireÜ ME Avenida Aziz Maron, ns 1.117, Edf. Artumiro Fontes,Térreo, Sala 10
Jardim Vitória - Itabuna - Bahia - CEP: 45.605-415

CNPJ:14.807.962/0001-61

Tel/Fax.:(73) 3212-5035

E-mail: c.cengenharia@hotmail.com
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TERMO DE INDICAÇÃO - PESSOAL TÉCNICO: ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL

ATESTADO/DECLARAÇÃO DE VISITA: ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL

REL EXPLIC. E DECL. FORMAL- CANTEIRO, PESSOAL E EQUIP.: ATENDEU AO ESTABELECIDO NO EDITAL

CONCLUSÃO;

DIANTE O EXPOSTO, ENTENDEMOS QUE A LICITANTE ATENDEU SATISFATORIAMENTE AOS ITENS

PREVISTOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NO ENTANTO,
ESSE PARECER TEM CARÁTER INFORMATIVO E SUBSIDIÁRIO, CABENDO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DELIBERAR SOBRE O ASSUNTO.

NOVA VIÇOSA - BAHIA, 19 DE MAIO DE 2020

ADEBALDÍHIODRIGUES DOS SANTOS

ENG2 CIVIL CREA/BA N9 18.459/D

C & C Consultoria e Projetos de Construção Civil Eireli ME Avenida Aziz Maron, ns 1.117, Edf. Artumiro Fontes, Térreo, Sala 10
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CNPJ:14.807.962/0001-61

Tel/Fax.:(73) 3212-5035

E-mail: c.cengenharia(S)hotmail.com
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Claudia 2020 <rdcd350@gmail.com>

PARECERES RDC - ATA - DATA CORRIGIDA
1 mensagem

Fabiano Carneiro <fabianocameiro.adv@gmail.com>

31 de maiô^

Para: Rdc8350@gmail.com

Prezada,

Por equívoco no envio, os arquivos foram datados com o mês de Março, segue em anexo, de forma correta.
Atenciosamente,
FABIANO CARNEIRO DE LIMA

ADVOGADO - OAB/BA - 58019

CONTATOS: (71) 99668-2551 - 98506-8285
Sujeito o priviiégio Legai de comunicação advogado/ciiente.
Privileged attonney/client commünicationPrivileged attorney/client communication
3 anexos

—^ ParacerATARDC 006.2020.pdf
679K

PARECER RDC 008.2020.pdf

^ 729K

-s*] Paracer ATA RDC 007.2020.pdf
691K

https://maíl.google.com/mail/u/0?(k=5476d17011&view=pt&search=allSpermthÍd=thread-f%3A1668252308237850537&simpl-msg-f%3A1668252... 1/1

25/06/2020

Gmail - RDC 006-2020

Claudia 2020 <rdc835

com>

RDC 006-2020
1 mensagem

Claudia 2020 <rdc8350@gmail.com>
Para; fabianocarneirQ.adv@gmail.com

21 de

Nova VIçosa-BA, 20 de maio de 2020.
Da: Comissão Permanente de Licitação
Para: Empresa Maria de Oliveira Sociedade Individual de Advocacia
Estamos encaminhado a ATA de Sessão de Recebimento e Abertura dos Enveiopes de Propostas de Preço do

Regime Diferenciado De Contratação - RDC Comum N®006/2020, Vinculado ao Processo Administrativo N°
799/2020. Cujo objeto é a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de engenharia,

voltado para reforma das escolas Municipais: Ailton Marques e Anísio Marques. Para analise e manifestação jurídica
dos atos até aqui praticados.
Claudia O. C. Moreira.

Comissão Permanente de Licitação

^ rdc 006-2020.pdf
^ 2858K

https;//mail.google.com/maii/u/0?ik=5476d17011&view=pt&search=all&permthld=thread-a%3Ar-2389282956575693252&simpl=msg-a%3Ar-2387... 1/1

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação do Municípioije Nova Viçosa/BA

ASSUNTO: Regime Diferenciado de Contratação para contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de engenharia, voltado à reforma das
Escolas Municipais: Ailton Marques e Anísio Marques.

PARECER JURÍDICO RDC N° 006/2020 - NOVA VIÇOSA - BAHIA

EMENTA: ATA

DE SESSÃO

DE

RECEBIMENTO E ABERTURA DE
ENVELOPES DE PROPOSTAS DE

PREÇO E HABILITAÇÃO. RDC
CONVÊNCIONAL.
DECLARAÇÃO
REGULAR.

1.

DO OBJETO:

Chega para análise desta Assessoria, a ata de sessão de recebimento e abertura
dos envelopes de propostas de preço do regime diferenciado de contratação - RDC
COMUM N° 006/2020, vinculado ao processo administrativo n° 799/2020, que tem por

objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
engenharia, voltado à reforma das escolas municipais: ESCOLA AILTON MARQUES E
ESCOLA ANÍSIO MARQUES, acompanhada dos anexos I e II, que tratam de
parecer técnico da engenharia do município acerca da análise da proposta de
preços. Lote I e Lote II da empresa classificada e vencedora do referido certame.

Avenida Tancredo Neves, n.2 620, Caminho das árvores, sala 3302 CEP 41820-020, endereço eletrônico:
assessorlamarlaoiiveira@gmaii.com. Tel. 7199979-6392.

2.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

A licitação por meio de Regime Diferenciado de Contratação objetiva alcançar maior
celeridade e ampla competitividade ao certame, garantindo a Administração o acesso à
proposta mais vantajosa sob o aspecto técnico e financeiro, e está albergada pelo
permissivo da Lei 12462/2011, conforme parágrafo 3° do artigo primeiro, conforme
transcrição a seguir:
"Ari. Io É instituído o Regime Diferenciado de Contratações

Públicas (RDC), aplicàvei exclusivamente às licitações e
contratos necessários à realização:

§ 3° Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é
aplicável às licitações e aos contratos necessários à realização
de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas

públicos

de

ensino

e

de

pesquisa,

ciência

e

tecnologia. (Redação dada pela Lei n° 13.190, de 2015)

Nessa esteira, em obediência aos princípios administrativos, nos termos do art. 3° da
lei federal n° 12.462/2011, esclarecemos que:

Art. 3- As licitações e contratações realizadas em conformidade com
o

RDC

deverão

observar os principies

da

legalidade,

da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo.

Avenida Tancredo Neves, n.s 620, Caminho das árvores, sala 3302 CEP 41820-020, endereço eletrônico:
assessoriamarlaoliveira@gmail.com. Tel. 71 99979-6392.

Assim, e por óbvio, esta assessoría não poderia adentrar nos juízos de conveniência e
oportunidade sobre a realização do presente certame, por constituírem elementos não

rigorosamente jurídicos, dado que integram a competência estrita dos servidores ou
autoridades que se manifestaram na fase interna do processo íicitatório.

Incumbe-nos, especificamente, a análise da juridicidade dos pressupostos necessários
a condução do certame, de modo meramente opinativo, desse modo informamos que
análise se dará acerca dos documentos que foram apresentados (Ata e parecer técnico
de Engenharia), tendo como fundamentação a Lei 12.462/2011, que instituiu o Regime
Diferenciado de Contratação e o Decreto Municipal n° 831/2019, que regulamento o

Regime Diferenciado de Contratação no âmbito municipal

3.

DO RELATÓRIO:

A sessão ocorreu no dia 19/05/2020, conforme descrito em ata, o certame iniciou-se

no horário previsto com todas as precauções necessárias para segurança dos íicitantes
e membros da CPL, em razão da pandemia do Coronavírus, tendo o município

disponibilizado materiais de higiene (álcool em gel, água, sabão e máscaras) a todos
os presentes além de todos os objetos utilizados durante a sessão terem sidos
higienizados.

Em seguida, conforme relatado, houve o processamento regular da fase de

credenciamento, estando presente às empresas R.R.K CONSTRUÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 12.125.040/0001-49, representada pelo Sr. Idalecio Pereira

Mendes e a empresa N & V CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
09.613.099/0001-71, representada pelo Sr. JEFERSON ROCHA DOS SANTOS.

Avenida Tancredo Neves, n.9 620, Caminho das árvores, sala 3302 CEP 41820-020, endereço eletrônico:
assessoríamartaolíveira@gmail.com, Tel. 71 99979-6392.

Conforme determina a legislação, houve a abertura das propostas de preços das

empresas credenciadas e dado início a fase de lances, tendo a empresa R.R.K
CONSTRUÇÕES LIDA classificada com o menor valor para os Lotes I, Lote II. A
presidente da CPL registra que houve a tentativa de negociação com a licitante, porém
a mesma não a mesma não reduziu o valor além dos lances proposto, tendo a

Presidente tendo aceitado o preço do melhor classificado por estar abaixo do valor
estimado pelo município. Após esse momento, a presidente da CPL solicita o
realinhamento da proposta e demais anexos, conforme o disposto no item 7.5 do Edital
de Convocação. Em seguida, encaminhou a proposta de preços para a consultoria de

engenharia do município para que fosse analisada de forma cautelosa, tendo a
engenharia dado o seguinte parecer:

"LOTE I ESCOLA AILTON MARQUES: Mediante as informações

acima prestadas, entendemos que a licitante atendeu a todos os
itens da proposta técnica exigida no instrumento convocatório. No
entanto, esse parecer tem caráter informativo e subsidiário,
cabendo à comissão de licitação deliberar sobre o assunto."

"LOTE II ESCOLA ANISIO MARQUES: Mediante as informações
acima prestadas, entendemos que a licitante atendeu a todos os

itens da proposta técnica exigida no instrumento convocatório. No
entanto, esse parecer tem caráter informativo e subsidiário,
cabendo à comissão de licitação deliberar sobre o assunto."

Estando em conformidade a proposta, a presidente da CPL procedeu à abertura do

envelope de habilitação da empresa R.R.K CONSTRUÇÕES LTDA, tendo analisando
os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e a

qualificação econômico-financeira, e que encaminhou todos os documentos de

Avenida Tancredo Neves, n.- 620, Caminho das árvores, sala 3302 CEP 41820-020, endereço eletrônico:
assessoriamarlaoiiveira(5)gmail.com. Tel. 71 99979-6392.

qualificação técnica para equipe de engenharia. Após a

entende que a

empresa está apta a vencer o certame, vez que atendeu a todos os requisitos
constantes no edital de convocação. Registrou por fim que franqueou a palavra aos
presentes apara que pudessem se manifestar, mas que os presentes abdicaram desse
direito e que não havia interesse em manifestar recurso.

Diante de todo o relatado em Ata, o processo licitatório na modalidade RDC 006/2020,
ocorrido em 19 de maio de 2020, na saía de licitações no Município de Nova Viçosa,

Bahia, que teve por vencedora a empresa R.R.K CONSTRUÇÕES LTDA no valor de
R$ 298.659,36 para o lote 1, R$ 329.861,47 para o lote 2, seguiu todos os ditames
estabelecidos pela lei Federal n° 12.462/2011 bem como o Decreto Municipal n°
831/2019.

É o parecer.
Salvador, 21 de maio de 2020.

/

^jiV

MARLA MÁIARÀ OLIVEIRA DE JESUS
/

'

OAB/BA N° 30.807
ASSESSORIA JURÍDICA

Avenida Tancredo Neves, n.s 620, Caminho das árvores, sala 3302 CEP 41820-020, endereço eletrônico:
assessorlamarlaolivGÍra@gmail.com. Tel. 71 99979-6392.
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ADJUDICAÇÃO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC COMUM N^006/2020
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 799/2020.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE NOVA VIÇOSA, BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, baseando-se no Parecer emitido pelo Assessor Jurídico, onde foram cumpridas
todas as formalidades da Leí 12.462/2011 e subsidiariamente a Lei Federa n° 8.666/93, ante a RDC

COMUM N°006/2020 - ADJUDICA o objeto Contratação de Empresa especializada para
Prestação de Serviços de engenharia, voltado reforma das escolas Municipais: ESCOLA
AILTON MARQUES E ESCOLA ANÍSIO MARQUES, conforme projeto em anexo e demais peças

gráficas, sob o regime de menor preço por lote, em favor da 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. Idalecio Pereira Mendes, portador da carteira de Identidade n°
0764483129 - SSP/BA, CNH 02548224600 DETRAN/BA e inscrito no CPF/NF sob o n" 921.843.91549, residente domiciliado a Rua Ligia Fagundes, n° 206,Mirante do Rio, Teixeira de Freitas - BA.
Com o valor global para o Lote 01- Escola Ailton Marques com o valor de R$ 298.659,36 (duzentos e
noventa e oito mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e trinta e seis centavos) e LOTE 02- Escola
Anísio Marques com o valor de RS 329.861,47 (trezentos e vinte nove mil e oitocentos e sessenta e
um reais e quarenta e sete centavos). Nova Viçosa, Bahia, 20 de Maio de 2020.
Comissão Permanente de Licitação - DECRETO N® 867/2020

Cláudia Otto Cruz Moreira
Presidente

1^:

Roseané^ascimento dos Santos
Membro

lana PatríciaTrajano da Silva
Secretaria

Endereço; Av. Oceânico, 2.994, - Abrcihcs 1 rjcva Viçosa - BA, 45920-000

Fone: 733208-1124 E-mail; gabinetedoprefeito@novavicosa.ba.gov.br

CNPJ: 13.761.531/0001-49
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ADJUDICAÇÃO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC COMUM N®006/2020
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 799/2020.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE NOVA VIÇOSA, BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, baseando-se no Parecer emitido pelo Assessor Jurídico, onde foram cumpridas
todas as formalidades da Lei 12.462/2011 e subsidiariamente a Lei Federa n® 8.666/93, ante a RDC
COMUM N°006/2020 - ADJUDICA o objeto Contratação de Empresa especializada para
Prestação de Serviços de engenharia, voltado reforma das escolas Municipais: ESCOLA

AILTON MARQUES E ESCOLA ANÍSIO MARQUES, conforme projeto em anexo e demais peças

gráficas, sob o regime de menor preço por lote, em favor da 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. Idaleclo Pereira Mendes, portador da carteira de Identidade n°
0764483129 - SSP/BA, CNH 02548224600 DETRAN/BA e inscrito no CPF/NF sob o n° 921.843.915-

49, residente domiciliado a Rua Ligia Fagundes, n° 206,Mirante do Rio, Teixeira de Freitas - BA.

Com o valor global para o Lote 01- Escola Ailton Marques com o valor de R$ 298.659,36(duzentos e
noventa e oito mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e trinta e seis centavos) e LOTE 02- Escola
Anísio Marques com o valor de R$ 329.861,47 (trezentos e vinte nove mil e oitocentos e sessenta e
um reais e quarenta e sete centavos). Nova Viçosa, Bahia, 20 de Maio de 2020.
Comissão Permanente de Licitação • DECRETO N® 867/2020

Cláudia Otto Cruz Moreira
Presidente

Roseane Nascimento dos Santos
Membro

lana Patrícia Trajano da Silva
Secretaria

Endcroçc»; Av. Ocoanica, 2.5?^,-

1 mdvm

- BA,

Fone: 733208-1124 E-mail; g.ibinetedofjrcfçitoOnov.ivícüíia-ba.guv.br - n'-' CNPJ: 13.701.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; 2BMPZGWPTQD+UBMYPSKGYQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

^ütftxfufkk

Of

NDV#.
Coi^jfri/lfirfo \ma novo hisiõiiai

RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC COMUM N°006/2020, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 799/2020

O município de nova viçosa - BAHIA, no uso da competência que lhe outorga o art. 26, da

Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, RATIFICA o Ato de
Regime Diferenciado de Contratação RDC COMUM n° 006/2020, confomie Ata da Comissão
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Município, que logo se
Manifestou a Comissão de Licitação, no uso de sua competência que lhe ourtoga a Lei 12.462/2011 e

subsidiariamente a Lei Federa n" 8.666/93, em favor da 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. Idalecio Pereira Mendes, portador da carteira de Identidade n° 0764483129 SSP/BA, CNH 02548224600 DETRAN/BA e inscrito no CPF/NF sob o n° 921.843.915-49, residente
domiciliado a Rua Ligia Fagundes, n° 206,Mirante do Rio, Teixeira de Freitas - BA. Com objeto
Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de engenharia, voltado
reforma das escolas Municipais: ESCOLA AILTON MARQUES E ESCOLA ANÍSIO
MARQUES, conforme projeto em anexo e demais peças gráficas, sob o regime de menor preço
por lote. Com o valor global para o Lote 01- Escola Ailton Marques com o valor de R$ 298.659,36
(duzentos e noventa e oito mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e trinta e seis centavos) e LOTE 02Escola Anísio Marques com o valor de R$ 329.861,47 (trezentos e vinte nove mil e oitocentos e
sessenta e um reais e quarenta e sete centavos). Nova Viçosa, Bahia, 20 de Maio de 2020.

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

Fone: 733208-1124 E-maM: gabinetedoprefeito@novavico5a.ba.gov.br n® CNPJ: 13.761.531/0001-49
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC COMUM N°006/2020, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 799/2020

O município de NOVA VIÇOSA - BAHIA, no uso da competência que lhe outorga o art. 26, da
Lei Federal n® 8.666/93 de 21 de junho de 1993 c suas alterações posteriores, RATIFICA o Ato de
Regime Diferenciado de Contratação RDC COMUM n" 006/2020. conforme Ata da Comissão

Permanente de Lieitação e Parecer Jurídico emitido pela Asscssoria Jurídica do Município, que logo se
Manifestou a Comissão de Licitação, no uso de sua competência que lhe ourtoga a Lei 12.462/2011 e

subsidiariamenie a Lei Federa n" 8.666/93, cm favor da Empresa: R.R.K. CONSTRUÇÕES LTDA
inscrita no CNPJ n° 12.125.040/0001-49, Endereço Avenida Presidente Gciulio Vargas. 3421, Edif.
Esmeralda, Andar 5, Sala 505, Bairro Bela Vista Teixeira de Freitas, Bahia, neste ato representado
pelo procurador, o Sr. Idalccío Pereira Mendes, portador da carteira de Identidade n° 0764483129 SSP/BA, CNH 02548224600 DETRAN/BA e inscrito no CPF/NF sob o n° 921.843.915-49, residente
domiciliado a Rua Ligia Fagundes, n° 206,Mirante do Rio, Teixeira de Freitas - BA. Com objeto
Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de engenharia, voltado
reforma das escolas Municipais: ESCOLA AILTON MARQUES E ESCOLA ANÍSIO
MARQUES, conforme projeto em anexo e demais peças gráficas, sob o regime de menor preço

por lote. Com o valor global para o Lote 01- Escola Ailton Marques com o valor de RS 298.659,36
(duzentos c noventa e oito mil seisccntos e cinqüenta e nove reais e trinta e seis centavos) e LOTE 02Escola Anísio Marques com o valor de RS 329.861,47 (trezentos c vinte nove mil e oitocentos e
sessenta c um reais e quarenta c sete centavos). Nova Viçosa, Bahia, 20 de Maio de 2020.

Manoel Costa Almeida

Prefeito Municipal,
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Fone: 733208-1124 E-mail; gabinetedoprcfehoÊdnovsvicosa.ba.gov.br - nS CNPJ; 13.761.531/0CK)l-49
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VÍÇOSA

HOMOLOGAÇÃO DO ATO FORMAL DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO -RDC
COMUM N°006/2020, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N"799/2020.

HOMOLOGO o Processo Administrativo n° 799/2020, vinculado ao Regime Diferenciado de

Contratação RDC COMUM n°006/2020, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e determino a

contratação da 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. Idalecio Pereira

Mendes, Portador Da Carteira De Identidade N° 0764483129 - SSP/BA, CNH 02548224600
DETRAN/BA e inscrito no CPF/NF sob o n° 921.843.915-49, residente domiciliado a Rua Ligia

Fagundes, n° 206,Mirante do Rio, Teixeira de Freitas - BA. Com objeto Contratação de Empresa
especializada para Prestação de Serviços de engenharia, voltado reforma das escolas Municipais:
ESCOLA AILTON MARQUES E ESCOLA ANÍSIO MARQUES,conforme projeto cm anexo e

demais peças gráficas, sob o regime de menor preço por lote. O valor do contrato para o Lote 01Escola Ailton Marques com o valor de R$ 298.659,36 (duzentos e noventa e oito mil seiscentos e
cinqüenta e nove reais e trinta e seis centavos) e LOTE 02- Escola Anísio Marques com o valor de R$
329.861,47 (trezentos e vinte nove mil e oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos).
Nova Viçosa, Bahia, 20 de Maio de 2020.
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Nova Viçosa

Diário Oncial do

município

HOMOLOGAÇÃO DO ATO FORMAL DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC
COMUM N°ü06/202«>, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N"799/202«.

HOMOLOGO o Processo Adminisiralivo
799/2020, vinculado ao Regime Diferenciado de
Contratação RDC COMUM n°006/2020, para que surta os seus efeitos jurídicos c legais c determino a

contratação da 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. Iclaleelo Pereira
Mendes, Portador Da Carteira De Identidade N° 0764483129 - SSP/BA, CNH 02548224600

DETRAN/BA e inscrito no CPF/NF sob o n° 921.843.915-49, residente domiciliado a Rua Ligia
Fagundes. n° 206,Mirante do Rio. Teixeira de Freitas - BA. Com objeto Contratação de Empresa
especializada para Pre.stação de Serviços de engenharia, voltado reforma das escolas Municipais:
ESCOLA AILTON MARQUES E ESCOLA A.NISIO MARQUES, conforme projeto em anexo e
demais peças gráficas, sob o regime de menor preço por lote. O valor do contrato para o Lote 01Escola Ailton Marques com o valor dc RS 298.659.36 (duzentos c noventa c oito mil scisccntos e

cinqüenta c nove reais c trinta e seis centavos) c LOTE 02- Escola Anísio Marques com o valor de RS
329.861,47 (trezentos e vinte nove mil e oitocentos c sessenta c um reais e quarenta c sele centavos).
Nova Viçosa, Bahia. 20 de Maio dc 2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNCIPAL

Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- AiKolho.s I Nova Viçosa - BA, 45920-000

Fone; 733208-1124 E-msil: üabinetedopiefeitoíSinovâvicosn.ba.gov.br - n® CNPJ: 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2BMPZGWPTQD+UBMYPSKGYQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO N9 3110/2020
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS QUE
CELEBRAM

ENTRE SI O

MUNICÍPIO DE

NOVA VIÇOSA COM COOPARTICIPAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO
OUTRO A EMPRESA: R,R,K CONSTRUÇÕES
LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av.
Oceânica, n^ 2.994, Bairro Abrolhos I, 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 São 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, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, n^
3.421-EdifícIo Esmeralda 5- andar Sala 505- Bairro Bela Vista- Teixeira de Freitas/BA, inscrita no
CNPJ/MF sob n^. 12.125.040/0001-49, neste ato presenteado pelo Sr. IDALECIO PEREIRA
MENDES, portador da carteira de Identidade n° 0764483129 - SSP/BA, CNH 02548224600
DETRAN/BA e inscrito no CPF/NF sob o n° 921.843.915-49, residente domiciliado a Rua Ligia
Fagundes, n" 206, Mirante do Rio, Teixeira de Freitas- BA, CEP. n^ 45.994-874 a seguir
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Contratação de
execução de serviços, devidamente autorizado mediante RDC - REGIME DIFERENCIADO DE

CONTRATAÇÃO

006/2020 e Processo Administrativo

799/2020, Tipo MENOR PREÇO POR

EMPREITADA POR LOTE, que se regerá pela Lei Federal n^ 12.462, de 05 de agosto de 2011, com
redação dada pela Lei Federal n^ 12.722, de 03 de outubro de 2012, no Decreto Municipal n^

831/2019, e, subsidiarlamente, nas regras da Lei Federal nS 8.666/93, quando e no que
aplicáveis, a ser procedida com observância das exigências, condições e especificações expressas
neste contrato.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato fundamenta-se na Lei n" 12.462/2011, Lei n" 8.666/1993 e no Decreto n^

831/2019, e vincula - se ao Edital n.s 006/2020 e seus anexos, e a proposta do licitante
vencedor, ora contratante, constante do Processo Administrativo ne 799/2020.
As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, instruído no Processo

Administrativo n9 799/2020, cujo resultado foi homologado em data de 20/05/2020 pela
autoridade competente, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,-Ahrolho.s 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de engenharia,

voltado para á reforma da: ESCOLA MUNICIPAL AILTON MARQUES, conforme projeto em
anexo e demais peças gráficas, sob o regime de menor preço por lote I.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Poder

2

Executivo

Órgão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

501

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.069

Elemento

33.90.39.00

Gestão das ações do precatório do FUNDEF
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídicas

Fonte

95

Precatórios FUNDEF

2.1.1 - As dotações acima citadas poderão ser acrescidas, suprimidas ou modificadas mediante
apostilamento, nos termos da Lei Federal 4.320/64 e Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1 - O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados do LOTE 01: é o valor de

R$ 298.659,36 (duzentos e noventa e oito mil e seiscentos e cinqüenta e nove reais e trinta e
seis centavos ), conforme Planilha de Preços anexo I deste Contrato.

3.2 - Os serviços objeto deste Contrato serão executados de forma indireta pelo regime de
EMPREITADA POR PREÇO POR LOTE

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA

4.1 - O prazo de execução do objeto desta licitação será de 180(cento e oitenta) dias, contados
da assinatura da Ordem de Serviços, sendo:
4.2 - O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será até 31 de dezembro de
2020, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no
§19, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93.

4.3 - A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a publicação do extrato
do Contrato no Diário Oficial.

4.4 - O local da obra: Município de Nova Viçosa - BA:
Escola Ailton Marques de Souza, Rua Nova Amizade, 375- Castelo - Posto da Mata.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1 - A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias úteis após a
homologação do objeto deste certame, e antes da assinatura do Contrato, a Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (CINCO por cento) do seu valor ou seja R$
14.932,96 (Quatorze mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) global
2
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{importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao ptTizo de vigência do Contrato,
numa das modalidades indicadas no subitem 15.1.1 do instrumento convocatório que precedeu
este Contrato, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento.
5.1.1 - A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações

estipuladas neste Contrato.
5.1.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

5.1.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (DEZ) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.
5.1.3.1 - Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao
documento em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do
valor das mesmas.

5.1.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de
30 (trinta) dias da solicitação da contratada.
5.1.4.1 - Quando da liberação da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, respeitadas
as demais condições contratuais, será acrescida do valor correspondente a remuneração do

índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore, entre a data em que
foi prestada e a da liberação, de acordo com a fórmula estabelecida a seguir:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30 -1] x VP
Onde:

AF = Atualização Financeira;

IPCA = Percentual atribuído ao índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento.
6.2 - O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços,
quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

6.3 - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das atividades e o
correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:
6.3.1 - Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto
contratado no prazo pactuado;

6.3.2 - Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das
etapas da obra, sobretudo do caminho crítico.
6.3.2.1 - O caminho crítico é a seqüência de atividades que devem ser concluídas nas datas
programadas para que a obra possa ser concluída dentro do prazo final estabelecido.
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abroilios I Nova Viçosa - BA,45920-000
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6.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá representar
todo o caminho crítico 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.
6.5 - O cronograma deverá representar o Integral planejamento do empreendimento, inclusive

das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados,

bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.
6.6 - A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a título de multa,
Incidente no percentual não realizado de cada etapa da obra, conforme na CLÁUSULA DÉCIMA
TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

6.7.1 - 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 QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA deste contrato.

6.8 - Além das obrigações descritas na CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
deste contrato, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa,
de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

6.9 - O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que
o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.
6.10 - A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físicofinanceiro dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 - Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados
e medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais.

7.2 - Concluída cada período de etapa constante do CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, o órgão

de FISCALIZAÇÃO terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA,
para a conferência do Relatório de Medição.

7.2.1 - Após a conferência e aprovação do Relatório de Medição, a CONTRATADA deverá
compatibilizá-lo com os dados da(s) planilha(s) das obras/serviços e preços constantes de sua
proposta.

7.2.2 - Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição,
serão retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a FISCALIZAÇÃO recebê-los.
7.3 - O boletim de medição, assinado pelo Eng.^ Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada,
será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da área de execução de contratos
ou de obras e pelo diretor da área técnica, que assinarão o mesmo como revisores. Na ausência
4
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dos revisores citados, poderá o boletim ser revisado pelo Secretário de Obras ou seu imediato
superior.

7.3.1 - Devem ser identificados no Boletim de Medição os assinantes e os revisores do boletim
pelo nome completo, título profissional, n^ do CREA e cargo que ocupa.

7.3.2 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuandose as medições inicial e final.
7.3.3 - No Boletim de Medição devem constar:
a)todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;
c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, acumulado
e o saldo contratual;

d)o número do contrato;
e) o número de ordem da medição;
f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.
7.3.4 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e
fotos dos serviços executados.

7.4 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade
com o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o
mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.

7.4.1 - Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que
ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no
Livro de Ocorrências.

7.4.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
7.5 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
7.5.1 - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e seus anexos (memória de cálculo

detalhada,fotos e outros documentos que evidenciem a efetiva execução dos serviços).
7.6 - 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 LIDA, mediante AUTORIZAÇÃO DE
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.

7.6.1 ~ O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela,
ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e
anexos para a efetivação do pagamento.

7.7 - A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes
comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
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a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de
Responsabilidade Técnica - ARI efetuada no CREA-BA, nos termos da Resolução 425 de 18.12.98
do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida;
b) Também na primeira medição, o CEI-Cadastro Específico do INSS para a obra objeto desta
licitação com indicação do número do contrato correspondente;
c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da cópia autenticada da folha de
pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições
previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da
última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução
contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n^

9.711 - IN INSS/DC N^ 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de
Previdência Social - RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n°
8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

7.8 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente

até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.

7.9 - Será retido quando do pagamento de cada medição:

a) 11 %(onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em
atendimento a LEI m 9.711/98 - IN INSS N^ 971/2009;

b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei
Complementar nS 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

7.9.1 - O CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, além das

discriminadas anteriormente 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.
7.9.2 - As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao
documento de cobrança, a que se refere à IN SRF 1.234/2012 e IN SRF 1.244/2012, ou outras que
as substituírem, 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.

7.9.3 - Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex empregado da
CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja citada a
CONTRATANTE na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, fica a CONTRATANTE
autorizada 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 julgado da lide, cujos fatos serão levados ao conhecimento da

FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico da CONTRATANTE;
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7.9.3.1 - Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à
satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor devido
ao empregado, caso a retenção seja insuficiente;

7.9.3.2 - 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 7.11.3.1 desta Cláusula;

7.9.3.3 - Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do
pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso a
CONTRATANTE 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.
7.10 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data

prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP
Onde:

AF = Atualização Financeira;

IPCA = Percentual atribuído ao índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

7.13 - É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço,
contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições
subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA será deduzido dos
créditos que a CONTRATADA fizer jus.
7.10.1 - Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do
CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, mediante
adoção da fórmula e índices tratados no subitem 7.12 deste instrumento.

7.11 - Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor do CONTRATANTE, ocorridos após a

liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo
sobre a parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e índices
constantes do subitem 7.12 deste Contrato.

7.12 - O pagamento referente à última medição ficará condicionada à entrega do documento
comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEÍ.

7.12.1 - O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item deste Contrato que trata desse ato,
podendo o CONTRATANTE realizá-lo até o 30^ (trigésimo) dia útil, contado da data de entrada no

protocolo do CONTRATANTE, da documentação de cobrança, desde que os documentos estejam
corretos.
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