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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 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 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 á 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

quatrocentos 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:
Poder

Executivo

Endereço: Av. Oceânica,2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920^)00
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Órgão

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VICOSAA'^ lOEí^-

5

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport|^ÍC

Secretária

501

Unidade

50101

Atividade

2.069

Gestão das ações do precatório do FUNDEF

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiro - P. Jurídica

Fonte

95

Precatórios FUNDEF

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

{^/l

WvJ
X-IK

>

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 Serviço 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 Serviço 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 inicio 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 minima 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 pluviométrica ocorrido no periodo considerado o fiscal da
obra deverá:

2.4.1.1. O periodo considerado deverá ser o inten/alo entre o inicio da obra e o da soiicitação 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 o 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 responsabilidside 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 Físico-Financeiro,

quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o andamento normal da obra e dos

serviços, decorrentes de fatos alheios à 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 FísicoFinanceiro pela CONTRATADA, com as alterações necessárias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, a fim de ser aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, pelo
Gestor do Contrato e pelo Ordenador de Despesas do Município de Nova Viçosa.

I

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

/ ,
OI

3. CLÁUSULA TERCEIRA-GARANTIAS
V'^ ^
/
3.1. A CONTRATADA deverá entregar ao Município de Nova Viçosa, até 10 (dez) dias úteVapós]^,'
recebimento de uma vja do Contrato, a Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 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 FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento.
4.2. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos sen/iços,
quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

4.3. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressara 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 finai.

4.4.1. O cronograma 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 integrai planejamento do empreendimento, inclusive

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

bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA - DÁS 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

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a titulo
Endereço: Aw. Oceânica, 1.994,- Abrolhos l Nova Viçosa - BA,45920-000
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multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa da obra, còrtfoíme na 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 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.
4.10. A Contratada deverá providenciar e manter a placa indicativa do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pelo Município 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 Fislco-Flnanceiro,
exceto quando houver atrasos justificados, nos quais o Contratado não tenha dado causa,

hipótese em que a parcela mensal devida a titulo de Gerenciamento de Obra será paga
conforme cronograma 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 sítio oficial correspondente. Caso a

CONTRATADA não 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 Município 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 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.
5.4. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser obsen/ado, ainda, se a CONTRATADA encontra-

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

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fjne:(73)
3208-1124 E-mail: rdcaBSOfSigmail.cpin - CfJPJ 13.761.531/0001-49

Página 04

NDVA
r <^is

n/« •"" I »1.1-o h,}

5.5. O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA fará a retenção, com repasse aoDf^o 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 á 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 Confratada 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 CONTRATADAiatenda à cláusula infringida:

5.9.5. Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o
Município de Nova Viçosa;

5.9.6. 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 à política econômica brasileira, se delas divergentes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO PREÇO

6.1 - Não haverá reajustamento 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 MÊS/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 (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do re

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 adimplemento 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 coho encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
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 os seguintes critérios:
I

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 tísico-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
á 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.
I

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA
7.1. A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe á

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

poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Além dos encargos de ordem legal 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;

I
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8.1.4. Comunicar por escrito ao setor do Município de NovV^^Í/içasa''responsável peio
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 exercido das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de
sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços 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 muita a que vier a ser imposta pelo Município de Nova Viçosa, de
acordo com as disposições deste Contrato;

8.1.10. Responsabilizár-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 serviços, 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 iicitatório, 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, ho 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 CAL), 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-profissionai, 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 reaiizá-lo nas
condições contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a
CONTRATADA de refazê-io, 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, vicio 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 motivada 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 servidores 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 ás 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 05.07.2002/a
CONTRATADA deverá providenciar a desíinação ambientalmente adequada ^os
I
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seguintes procedimentos;

b.1) resíduos Ciasse A (reutilizáveís ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados oiü 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 Ciasse 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 Ciasse D (perigosos, contaminados ou prejudiciais á saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.

c) Em nenhurha hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da
contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos
d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
d) Para fins de fiscalização do fiei 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, ABNT NBR 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 Sen/iço-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 buiít" da obra antes da assinatura do Termo de

Recebimento Definitivo.

8.13. A CONTRATADA concorda em executar, às 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 Orderiador de Despesas e do dirigente máximo da instituição.

9. CLÁUSULA NONA - 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:
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9.2.1. Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, èspeeíft^^^es técnicas

ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplir^tvets';'"

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 à 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 muita(s) á 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 á CONTRÁTADA os pagamentos dos serviços executados e efetivamente medidos
e faturados, nas condições estabelecidas neste instrumento.
9.4. Realizar a medição dos sen/iços executados, emitindo o respectivo Relatório de Medição,

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

9.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à 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 à 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 FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado.
9.9.2. A aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista
no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

9.10. Responsabilidades do Gestore do Fiscal de Contrato
9.10.1. ADMINISTRATIVA: O Gestor e o Fiscal de Contrato, assim como todo servidor, devem

ser leais á 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 funcional"
descumprindo regras e ordens legais.
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9.10.2. PENAL; Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada cor7fti~C^e, 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 le/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 á 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

juízo. Compete ainda a Secretaria de Obras, Viaçâo e Serviços Públicos a gestão do Presente
contrato, designar a servidora. Engenheira Silvana Ribeiro Reis de Melo, CREA 314.27/D 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 relativas:

a) à prorrogação de Contrato junto à 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 à área competente, antes de findo o

estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;

c) ao pagamerito de Faturas/Notas Fiscais;
d) à comunicação ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na
execução contratual, que tenham implicações na atestaçâo;
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 reequilíbrio
econômico-financeiro ou repactuaçào. 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 à alteração unilateral
do Contrato pela Administração;

9.11.6. Alimentar os sites do Governo, os sistemas informatizados da Casa, responsabilizando-

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; '
/
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