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fiscalização e medição dos serviços por parte da CONTRATANTE;

V) Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela CONTRATANTE, que

deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços;
w)Apresentar relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade dos serviços executados;

x) 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;

y) No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de seus subcontratados,

resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do Trabaltio.

10.2 - A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de pessoas estranhas aos mesmos salvo
autorização expressa da CONTRATANTE.

10.3 - Se a CONTRATANTE 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.

10.4 - Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA será responsável, ainda:
a)Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;

b) Perante a CONTRATANTE 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;

c) 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;
d)Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste Contrato;
e) Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os sen/iços objeto deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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11.1- Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante;
a) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;
b) Liberar as áreas destinadas ao serviço;

c) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;

) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos;
e) Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas;

f) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não regularização, processar
a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em legislação
pertinente;

y

r-

a

v

g) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste Edital.
h) Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou com imperfeição, presentes as
Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;

ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, sendo reservado à

CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÂO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou
instruções verbais recebidas;

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

k) Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de
multa{s), quando essa discordar da CONTRATANTE;

I) Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo da etapa correspondente ao serviço for
recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

m) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA dando-lhe ciência do ato, por escrito, e

comunicar ao Órgão Financeiro da CONTRATANTE para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA,

n) 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;

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

a
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p) Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a outros órgãos/entidades,
necessárias à execução dos serviços contratados;
q) Designar a fiscalização do contrato ou da obra;

r) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART da fiscalização antes da emissão da ordem de serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da
Contratante, para este fim especialmente designado.

12.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente
habilitado para gerenciar cada contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complementares.

12.3 - Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos, são atribuições do
fiscal de obra:

a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às
especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
b) Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: projetos, licitação,
contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos,
Projeto como Construído (As Bulit), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc.

c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;

d) Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas
memórias de cálculo;
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e) Solicity, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na
mesma, formar JUizo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores
providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;

f) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado a fim
de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

g) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a
execuçãoe de
serviço/etapa
será aferido,
cada medição,
consoante
FISICO-FINANCEIRO, previarnente ^aprovado
quecada
a aferição
dos prazos
se dará em
mediante
a comparação
entreCRONOGRAMA
o valor total da

etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

~
controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da
Contratada
e nem confere a oContratante
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou

danos na execução dos serviços contratados.

r

^

a

^0'^"*"RATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em

desacordo com o presente Contrato e o Edita! que o originou.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - Ficará Impedido de licitar e contratar com a CONTRATANTE e toda a Administração Pública Federai e Estadual pelo prazo

fu®ndamTn?aVa"d°eVsro IMe

cominações legais, garantida prévia e

13.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida neste contrato e anexos ou apresentar documento falso;
13.1.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
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13.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;
13.1.5 - Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 13.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou
13.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.

13.1.7.1 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se a este
Contrato.

13.2 - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza moratória e
punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.

13.3 - 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.

13.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE poderá ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

13.4.1 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido 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:

13.4.1.1 - 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;
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13.4.1.2 - 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 início da execução do
objeto;

^

13.4.1.3 - 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.

13.4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, sendo a advertência
registrada e fundamentada em documento específico.

13.4.2 - MULTA; É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por

atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos
seguintes percentuais:
13.4.2.1 - Nos casos de atrasos:

13 4.2.1.1 - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o

valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta)
dias de atraso;

13.4.2.1.2 - 0,66 %(sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da

CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.4.2.1.3 - 5% (cinco porcento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação sem
prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 13.4.2.1.1 e 13.4.2.1.2;
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13.4.2.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:

13.4.2.2.1 -15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudlcatário em assinar o
Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto
da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

13.4.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento
de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

13.4.2.3 - 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:

13.4.2.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
13.4.2.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
13.4.2.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

13.4.2.4 - 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 Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, pro raia tempore, mediante a
aplicação da fórmula constante no subitem 7.12 deste contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE 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.

13.4.2.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabitiefedoDrefeíto@çzmai[.c()in -CNP.I n"CNPJ: 13.761.531/0001-49

326

^RfffrTURA

ot

HDVA
Cons!n:indo umar.ovci I:'S!.-h:^!

13.4.2.5.1 - O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

13.4.2.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
13.4.2.6 - 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 razoabilidade.

13.4.2.7 - 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 da CONTRATANTE em admitir atraso
superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 13.4.1.1 e 13.4.2.1.

13.4.3 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a

Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

13.4.3.1 - 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;

13.4.3.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o

Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.
13.4.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

13.4.3.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para

outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
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13.4.3.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

13.4.3.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 13.4.2 e não efetuar o pagamento.
13.4.3.4 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

13.4.3.4.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito
do procedimento licitatório; e

13.4.3.4.2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do

objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábil
que venha substituí-lo.

13.4.3.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada no SIGAF.

13.4.5 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pela Prefeitura Municipal de
Nova Viçosa-BA, à vista dos motivos informados na instrução processual.

13.4.5.1 - 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.

13.5 - Disposições gerais

13.5.1 - As sanções previstas nos subitens 13.4.3 e 13.4.4 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que
em razão do Contrato:
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13.5.1.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.5.1.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as conseqüências previstas neste
instrumento e na legislação pertinente;

14.2 - Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pela CONTRATANTE:
a) O não cumprimento de prazos;

b)O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos;
c) A lentidão na execução dos serviços, que leve a CONTRATANTE a presumir sua não conclusão no prazo contratual;
d) O atraso injustificado no início dos serviços;

e)A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) A sub-contratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste contrato;
g) A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa
autorização da CONTRATANTE;

h) A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida neste Contrato ou no Edital
que originou o mesmo;

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

k) A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CONTRATANTE, inviabilize
ou prejudique a execução deste Contrato;

329
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I) O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da
CONTRATADA;

m) 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;

n) O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;
o) O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;

p) Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a execução dos serviços

contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por força do Contrato;
q) Razões de interesse público;

r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
14.3 - Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:

a) A supressão de serviços, por parte da CONTRATANTE, sem anuência da CONTRATADA, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, 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;
c) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE relativos aos serviços já recebidos e
faturados;

d)A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
e) Quando a CONTRATADA não apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma do disposto no item deste Contrato
que trata das Garantia.

14.4 - Nos casos relacionados nas alíneas de "a" a "c" do subitem 14.3 a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos até então
sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:
a) Devolução da garantia prestada;

^ ^
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h) Pagampntn dns spn/ir^ios niip fíxfír.i itni i dnstip niip arpiín*:^ Rtp r Hata Ha rpciri^ãn Hn nnntratn pnrx/gantura ainda não pagos.
14.5 - A rescisão do Contrato, efetivada pela CONTRATANTE, com base no ajuste constante nas alíneas de "a" a "p" do subitem

14.2, acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei:

a) Assunção imediata, pela CONTRATANTE, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e no local em que se encontram por
ato próprio seu;

b) Ocupação e utilização, pela CONTRATANTE, do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução

dos serviços, indispensáveis à sua continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA
mediante avaliação prévia da CONTRATANTE;

c) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

d) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados pela CONTRATADA;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

f) 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 a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.

14.6 - A rescisão do Contrato, seja decretada pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, não impedirá que a CONTRATANTE

dê continuidade à execução dos serviços, mediante contratação de terceiros;

14.7 - 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;

Endereço; Av. Oceânica, 2.994, - Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
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momento da sua paralisação e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indiaue seu

representante.

14.8.1 - 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.

14.8.2 - Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de arrolamento feito.

convenha à CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a ação ou omissão da
CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento
de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses até que a
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

14.9.1 - 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

15.1 - Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as
partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não seja possível evitar ou impedir, nos termos do parágrafo
unico do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as obras^erviços contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

16.1 - A CONTRATANTE reserva a si direito de introduzir modificações no projeto, mesmo durante a execução dos serviços,

sempre que julgar necessário. No exercício deste direito, porém, a CONTRATANTE se empenhará no sentido de evitar preiuízos à
CONTRATADA:

^ ^
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16.1.1 - As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças orçamentos olantas
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16.2 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária
os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada à época da licitação'

ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e Lrvicos Stídòs em

sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços principais, ou seja os considerados oara

efeito de atestaçao da capacidade tecnico-operacional e técnico profissional como relevantes.

originou eÍeSato^^^

atestação da capacidade técnico-operacional e técnico profissional constam no edital que

17^2 - A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, com parecer técnico da fiscalização ao aual

cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.

17.2.1 - O Contratado originário deve submeter à apreciação da Contratante o pedido de prévia anuência para subcontratação

S,Sr„ScS.tof

íe d...

y.2.2 - Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios da Contratante, deverá a mesma ser autorizada oor
despacho da autoridade competente, com amparo em cláusula contratual autorizativa da providênciaautorizada por
17.2.3 - A Subcontratante e subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação,' no qual a CONTRATANTE

comparecera na condição de interveniente anuente, contendo todos os elementos de praxe.
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17^2.3.1

A subcontratante é a CONTRATADA deste Contrato e a subcontratada é a empresa que executará os serviços

subcontratados.

i-

^

y

17.3 - Enri qualquer hipótese de subcontratação. permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução

contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS
18.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente da CONTRATANTE
poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

18.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da CONTRATANTE pelo responsável por

seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado.

18.3-0 termo circunstanciado citado no item anterior deve. quando:

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos. explicitar esse fato no texto, que deverá ser
datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.

b) os seviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes,

explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.

18.4 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o

vidos, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à
FISCALIZAÇÃO não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos l Nova Viçosa - BA,45920-000
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mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a

adequação do objeto aos termos contratuais.

18.6 - São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentação pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito-CND;

b) Projeto Como Construído {As BuHt), utilizando as especificações do CREA/BA (ou similar) para a elaboração do referido projeto

e

c) Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra.

18.7 - A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são
cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas
pela CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste

Contrato.

18.7.1 - A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início dos prazos previstos no artigo 618, do
Código Civil não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este
Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CONTRATANTE, dentro dos prazos de
garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

18.8 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e se

em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme procedimentos descritos na cláusula deste Contrato que trata de garantias.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

19.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a

execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.
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comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.

19.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais a
CONTRATANTE poderá suspender o contrato, permanecendo a CONTRATADA com as obrigações descritas no ato de
suspensão.

19.3.1 - Com base na cláusula deste contrato, que trata das obrigações da CONTRATADA, a CONTRATANTE no ato da
suspensão deve elencar as obrigações que permanecerão para CONTRATADA.

19.4 - Em caso de paralisação da obra. a CONTRATADA deverá apresentar á FISCALIZAÇÃO, em até 5 (cinco) dias úteis, cópia

da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social- GFIP com o código de paralisação e o respectivo
comprovante de entrega.

19.4.1 - A FISCALIZAÇÃO deverá encaminhar cópia do documento mencionado ao setor financeiro da CONTRATANTE para o
arquivamento e anotações necessárias.

19.5 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar a
rescisão do Contrato.

19.6 — As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão pagas na primeira mediação de
reinicio dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos
pagamentos, no que couber:

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as
relacionadas com a manutenção do canteiro);

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo

empregado, guias de encargos, etc);

c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
d)outros que a fiscalização considerar necessários.
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CLÁUSULA VÍGESIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

20.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão resolvidos pelas Leis 8.666/93, 12.642/2011 e 12.688/2012 e pelo Decreto
Municipal n° 831/2019 e demais legislação pertinente.

20.3 - Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a
possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

20.3.1 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das
determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas,
relacionadas com a execução das obras ora contratadas.

20.4 - E vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido contra a CONTRATANTE;
20.4.1 - O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas neste Instrumento.

20.5 - 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.

20.6 - Compete à CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste
Instrumento;

20.7 - 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 pela CONTRATANTE;
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liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras;

20.8 - A CONTRATANTE obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações por ela
assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro do Município de Nova Viçosa -BA.

21.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes.
Nova Viçosa - BA,

de

de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA
Manoel Costa Almeida
CONTRATANTE

EMPRESA

REPRESENTANTE
CONTRATADA
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AN EXOIII

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 006/2020

MODALIDADE - RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
TIPO - MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia, voltado a reforma das escolas

municipais. ESCOLA AILTON MARQUES e ESCOLA ANÍSIO MARQUES,conforme projeto em anexo e demais peças gráficas.
CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

Através da presente, credenciamos o (a) Sr.{a)
6 CPF sob nT

^ portador (a) da Cédula de Identidade n°.

, a participar da licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

VIÇOSA -BA. na modalidade RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N°. 006/2020 supra referenciada, na
qualidade de REPRESENTANTELEGAL. outorgando-lhe. dentre outros poderes, o de renunciar o direito de interposição de
Recurso.

NOVA VIÇOSA - BA,

de

de 2020.

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

jk
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A N E X O IV

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO EDITAL

Declaro para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente da licitação de n°. 006/2020, na modalidade RDC ■ REGIME

DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, Tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA POR LOTE, que tem como objetivo à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, VOLTADO A REFORMA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA AILTON MARQUES E ESCOLA ANÍSIO MARQUES, CONFORME PROJETO EM ANEXO

E DEMAIS PEÇAS GRÃFICAS, conforme planilhas e especificações disponibilizadas em mídia, sob o regime de menor preço por
lote, com data da reunião marcada para o dia XX/XX/2020, às XXiOO horas na sala de reunião da COPEL, que estou ciente e
concordo com todas as exigências do Edital, assim como estou cumprindo todos os requisitos da habilitação exigidos. Por ser a
expressão da verdade, firmo o presente.

NOVA VIÇOSA -BA,

de

de 2020.

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

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊN
CIA FATOS IMPEDITIVOS

A (nome da empresa)
CNPJ, r\°
, com sede à
declara, sob as penas
da lei. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatórío RDC 006/2020,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

NOVA VIÇOSA - BA,

de

de 2020.

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

íÂ.
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A N E X O VI

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 006/2020

MODALIDADE - RDC - REGIME DiFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
TIPO - MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, VOLTADO A

REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ESCOLA AILTON MARQUES E ESCOLA ANÍSIO MARQUES, CONFORME PROJETO
EM ANEXO E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS.

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, INCISO XXXill, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR
A signatária
representante legal

inscrita

no

CNPJ

n°

portador da Carteira de Identidade n'

por

intermédio

de

seu

e CPF n°

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

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( )

NOVA VIÇOSA-BA,

de

Não( )
de 2020.

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabincledonrefeito@timail.com - CMM n" CNPJ: 13.761.531/0001-49
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ANEXO VII

MODELO PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA-BA,situada na Avenida Oceânica, n ° 2994, Abrolhos 1, Nova Viçosa-BA.
REF.: RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N°006/2020.

Objeto: Constitui objeto à contratação de empresa para Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
engenharia, voltado a 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 referência a publicação da RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 006/2020, dessa Prefeitura, apresentamos

a nossa PROPOSTA para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada assinada

(CARIMBADO - CNPJ), e acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO também devidamente assinado. Carimbado
(CNPJ).

O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e sobre o valor global do

lote do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referencia é "R$"(

nosso
{

prazo

máximo

Declaramos expressamente que:

para

conclusão
integral
)dias corridos.

dos

serviços

^

é

de

)e o

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta Padrão do
Contrato de Empreitada por preço por lote dessa Prefeitura,(Anexo 11);

b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de

(_

)djas_ contados da sua apresentação e

abertura;

c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a equipe

técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços,

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinete(loprefeUo@gmail.coiii - CNPJ n" CNPJ: 13.761.531/0001-49
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