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I ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampsio, 0t Ceítro - Bahi. CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.5í/000I -98 - Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSN" 137/2O22PS-PMSS

CONTRATO que entre si fazem a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES e a empresa ECOPAV
ENGENHARIA EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, empresa pública, inscrita no CNPJ sob n"

13.922.554/0001-98, com sede na Avenida José Sampaio, n" 08, Prédio, Centro, na cidade de Souto Soares,

Estado da Bahia, neste ato representada pelo prefeito, o Sr. André Luiz Sampaio Cardoso, brasileiro, solteiro,
CPF: 916.397.195-04 e RG: 746013930 SSP/BA, residente e domicíliado na Rua Glória Sampaio, n'47, Centro,
nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa, ECOPAV ENGENHARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n" 13.797.55610001-00, com sede na Rua José Vitor de Carvalho, n'251, CenÍo,
Lapào,TlA, CEP: 44.905-000, neste ato representada por Rafael Câstro Campos Neves, portador da Cédula de
Identidade n' 08.406.256-85 SSP/BA, inscrito no CPF/lvÍF sob o no 813.951.755-00, resolvem assinar o
presente contrato, de acordo com a autorização da Secretaria de Obras e Urbanismo, da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, sob as seguintes cláusulas e condições:

2. Cláusula Segunda - DOS DOCIIMENTOS

Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este ínstÍumento e demais

documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

a) Edital de TOMADA DE PREÇO n'004/2022 e seus anexos;

b) Termo de RefeÉncia;

c) Proposta da conkatada, e sua documentação;

2.1. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e os termos doste

contrato, prevalecerão os termos deste último.

3. Cláusula Terceira - PRAZO

A vigência do contrato teú o prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos, ou seja de 29 de Juúo a 29 de

Setembro de 2022, sendo o prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente edital de l5 (quinze)

dias, contados a partir da emissão da Ordern de Serviço, com validade e eficácia legal apôs a publicação do

l. Cláusula Primeira - OBJETO

I.1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA AVENIDA JOSE SAMPAIO,
LocALIzADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES BA. Os serviços se encontram
descritos e caracterizados no item L2.1 do edital e quantificados planilha orçamenlária, constante no

editâI.

l.l. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei n.'8.666, de 2l de jurlo de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública, Decreto n.'6.20412007 e suas alterações

posteriores, Lei Complementar n.o 123/2006, Insmrção Normativa n" 01, de l9 de janeto de 2010, da

SLTyÀ/IPOG, Decreto no 7 .746 de 05 de juúo de 2012 e Decreto 7.983, de 8 de Abril de 2013, sob

regime de empreitada por preço global.



extrato do contrato no Diário Oficial da União, podendo ser prormgado, mediante manifestação expressa das

partes, na forma do art. 57, §§ l'e 2" da Lei n'8.666/93.

3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da confatada, somente será apreciado pela

PREFEITURA MUNICIPAI DE SOUTO SOARES se manifestado expressamente, por escrito, pela

contratada, até l0 (dez) dias antes do vencimento desie instrumento

3. I .1. O documento de que trata o subitem anterior deverá estar protocolado na PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES até a data limite estabelecida para o pedido.

4. Cláusula Quarta - VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de RS 222.731,90 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta ê um

reais e noventa centavos);

4.2. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrâto será analisada consoante os

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n' 8666/93.

4.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empeúo emitida peta PREFEITURA MIINICIPAL DE SOUTO

SOARES não podení ser ultrapassado pela contratâda, salvo no caso de expedição de empenho

complementar.

4.4. A infringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de participar de novas licitações

ou assinar contratos com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, pelo prazo de 06

(seis) meses, a partir da verificação do evento.

4.5. Nos preços propostos estão incluidos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e tributos,

encargos sociais e previdenciários, mão-de-obra, fomecimento de materiais, ferramentas,

equipamentos necessários à sua execução, tÍansporte até o local da obra/serviço/fomgcimento, carga

e descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir,

direta ou Índiretamente, sobre dos serviços objeto deste conkato. No caso de omissão considerar-se-

ão como inclusas no valor global do contraÍo.

5. Ctáusula Quinta - RECURSOS

As despesas com a execução dos serviços correrão à conta da Dotação Orçamentária:

SNTDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 SECRETARTA MUN1CTPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E

URBANISMO
Ação:15.451.0090.1009 CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃOEPAVMENTAÇÃODEVIASPUBLICAS
Elemento de despesa: 44.90.51.00 - Obras e lnstalações.

Fonte de Recursos: 0

6. Cláusula Sexta - DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo l" do artigo 65 da Lei 8666/93, os serviços eventualmente

necessários e nâo previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de

Alteração Contratual .

6.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo evennrais alterações que ocoÍrerem duÍante a

execução do contrato, especialmente, os referentes a serviços extras motivados pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

6.1.1 Os serviços extras contratuais não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter serls

preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente

àutórizadas/aprovadas pela PREIEITURA MLTNICIPAL DE SOUTO SOARES ou por preposto por

ela designado.

7. Cláusula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS



7.1 Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta.

Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

*=rr[I'-'oll-rol
Onde:

"R" é o valor do reajustâmento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I I " é o índice correspondente ao mês do aniversâ:io da proposta;

"I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

7.2 Os índices a serem considerados no reajustamento serão exhaídos das tabelas publicadas na revista

Conjgntura Econômica, editada pela Fundação Geúlio Vargas - Col 18 = ctlsto nacional construção civil
e obras públicas - por tipo de obra/serviço/fomecimento teÍraplanagem - código 40157956 -FGV.

7.3 Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base

original utilizando-se a seguinte fórmula:

,Mês2 .- , Mês1

'YÉi'= 
'"'iâr'o"

Sendo:

IBIBêi2 : Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

l$§!2 : Ínaice ao mês de reajuste com a nova data base.

tffii1 = Índice do mês em que mudou a tabela" na data base original.

8 Cláusuta oitavâ - C0NDIÇÔES DE PAGAMENT0

8.1 Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as medições, com

base nos preços unitrírios propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela

fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES formalmente designada, acompanhada do

relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência,

observando-se o disposto nos subitens seguintes.

7.2 Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final

do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.3 O pagamento das medições será no valor apresentado na propost4 respeitado o valor máximo constante

da planilha de preços unitiírios que integraÍn este edital,

7.4 Não serão pagos serviços não executados.

7.5 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste edital e ser

entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse

cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação

fisicaã financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou de

outro documento hábil.

7.6 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela conhatáda do

recolhimento:

a) Previdência social, através da GPS - Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.2'\2, de

Z4/07/gl), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários

identificados no Cadastro Específico do INSS CEI, do serviço objeto da presente licitação;

a. I ) No primeiro fatuÍamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso ll c,/c arl.

47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF - Guia de Recolhimento do

FGTS com autenticação eletrônica, via bancária;



c) ISS. Câso o municipio onde serão executadas os serviços, não disponha de convênio com a

Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a contratada deveú apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM - Documento de Anecadação Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação
do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida auteDticação Bancária,
conforme Lei Complementar no. I 16/2003;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a
apresentação da Cenidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor.

7.7 As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à

competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado
em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parre da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, a retenção do ISS, por íntermédio do SIAFI.

7.8 A PREFEITURA MT NICIPAL DE SOUTO SOARES fará a compensação dos valores pagos a maior,
se íor o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nanreza (ISS), quando a alíquota de

ISS apresentada pela contratada no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota efetivamente
paga pela empresa contratada ao município que recebe o imposto.

7.9 A Nôtâ Fiscal,/Fatura deverá destacar:

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos

serviços realizados em atendimento à [-ei 8.212191, bem como a IN
971109 - SRF;

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos

serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003:,

c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de
retenção na fonte, de acordo com o art. l', § 6' da INiSRF n.'
48012004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e
Íespectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de

renda e das contribuições sobre o valor total do docurnento fiscal, no
percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

7.10 A fatura deverá vir acompaúada da documentação relativa à aprovação por parte da fiscalização do
serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que seú considerada como data final de

adimplemento da obrigação, conforme eslabelece o Art. 9' do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de

1994.

7.1I A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES considera como data final do período de

adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos

serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 8.2, para pagamento, conforme

estabelecido no AÍigo 9', do Decreto n' I .054, de 7 de fevereiro de 1994.

7.12 Somente serão pagos os serviços executados.

7.13 As faturas só serão liberadas paÍa pagamento depois de aprovadas pela iárea gestora, e deverão estar

isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolüdas à licitante vencedora

para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

7.l4Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de

Empeúo, emitidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLITO SOARES' e, que cubram a

execução dos serviços.

7.15 Caso â contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota

Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,

conforme legislação em vigor.

7.16Ê, de inreira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOUTO SOARES dos documentos de cobrança acompaúados dos seus respectivos anexos de forma

clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES dos prazos estabelecidos.



7.17Não constituem motivos de pagamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
serviços em excesso, desnecessários à elaboração do projeto e que forem realizados sem autorização
prévia da fiscalização. Não tfií fatuamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento

estabelecida neste edital.

7.18 A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do conüato, todas as condições de hóiliação
e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7. l9 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de

comprovada repercussão nos preços contatuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos,
conforme o caso.

7.20 Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por suanatlureza
jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam dketamente nos preços do objeto
contratual.

7.21 Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 8.2, caso em
que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES efetuará atualização financeira, aplicando-
se a seguinte fórmula:

AM=PxI,onde:

AM = Atualização Monetáia;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I : Percentual de atualização monetána, assim apurado:

, = [{t#)'-'l'o 
x(!tg'o)d^zho x ".x (trry)d-"/sol-r

onde:

i: Vaiação do Índice de Preço ao Consumidor Ámplo - IPCA no mês "m";

d = Número de dias em dtraso no m^ "m";

m : Meses considerados para o cálculo da analização monetáia

7.21.1

7 .2t .2

Não sendo coúecido o índice para o periodo, será utilizado no cálculo, o último índice coúecido.

Quando utilizar o último índice coúecido, o cálculo do valor ajustado seú procedido tâo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer Íemuneração

a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

9 Cláusula Nonâ - CAUÇÃO

9.1 . Como garantia para completâ execução das obrigações contratuais e da liqüdação das multas

convencionais, Íica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do

valor do contrato, a ser integÍalizada previamente à assinatura do mesmo, podendo ser em especie, em

Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por

documento hábil expedido pela CVM - Comissão de Valores Mobiliririos, Seguro Garantia ou Fiança

Bancária, a critério da contrâtada.

9.2 Quando se tratar de garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo

Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei n' 11.079' de 2N4\.

A contratada deverá manter atualizada a garantia conúatual até go(noventa) dias após o recebimento

provisório do objeto conFatado.

A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela

PREFEITURA MTINICIPAL DE SOUTO SOARES, em contâ remunerada que poderá ser

movimentada somcnte por ordem da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

9.4

9.3.



9.5

9.6.

9.7 .

A não integralização da garantia no prazo estabelecido inviabilizani a assinatura do conb?to ou de

seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da contratada, sujeitando-a ás penalidades

previstas nos art.s 86 e 87 da Lei 8.666193.

Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a

manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores

e prazos pactuados.

Após a assinatura do Termo de Enceíamento Definitivo do Conaato sení devolvida a "Garantia de

Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

9.8. Não haverá qualquer restiruição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto

na cláusula de rescisão do contrâto, hipótese em que a garantia reverteni e será apropriada pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

l0 Cláusula Decima - MULTA

l0.l Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaísquer das cláusulas ou condições

contratadas, à licitante vencedora seÉ aplicada a multa no percentual de 0,1 % (um décimo Por cento) ao

dia, sobre o valor global contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará

ensejo a sua rescisão.

lO.Z O atraso na execução das obras/serviços/fomecimentos, inclusive dos prazos parciais constantes do

cronograma fisico, constitui inadimplência passível de aplicação de mult4 conforme o subiteÍn l0.l acima.

10.3 ocorrida a inadimplênci4 a multa será aplicada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO

SOARES, após regular processo adminisÍativo, observando-se o seguinte:

10.3.1 A multa será deduzida do valor líquido do fatuÍamenlo da licitante vencedora. Caso o valor do

fanuamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para

complementaçãô do seu valor no prazo de l0 (dez) dias a contâr da data da convocação, ou ainda, quando

for o caso, cobrado judicialÍnente sem prejuízo de outras apenações preüstas em Lei;

10.3.2 Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a

recolher ao setor dJconiabilidade/finanças da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES o valor

total da multa, no prazo de l0 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

10.4 ocorrido o inadimplemento, a penalidade será aplicada pela PREFEITURA MUMCIPAL DE

SOUTO SOARES, utruuér d. uto du Assessoria Jurídica, baseado no relatório da comissão constituída para tal

Íim, observando o seguinte:

10.5 Cientificada da recomendação da cominação de penalidade, a contratada poderá apresentar defesa

previa no prazo de l0 (dez) dias.

10.6 Após o procedimento estabelecido acima, a defesa sení apreciada pela PREFEITURA MUNICIPAL

DE SôUTO SOARES e, ouvida a Assessoria Jurídica, deverá a autoridade competente decidt sobre a

aplicação ou úo da sanção.

10.7 A contratada tená um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a paÍir da cientificação da aplicação da

penalidade pela autoridaàe competente, para apresentar recurso à PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOUTO SOARES.

l0.g Ouvida a Comissão e a Assessoria JurÍdica, podení o Superintendente Regional relevar ou não

aplicação da pena.

10.9 Caso seja mantida a sanção, os autos deverão ser remetidos a Diretoria Executiva da PREFEITURA

MUNICIPAL DE SOUTO SOARES para julgamento do recurso.

10. l0 Caso a Díretoria Executiva manteúa a multa' não caberá mais recurso'



l0.ll Em caso de relevação da multa, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES se reserva o
dircito de cobrar perdas e danos porvenfura cabíveis em razâo do inadimplemento de outras obrigações,
não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

I I Ctáusula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

lt.l A Coordenação do contrato, bem como a fiscalização da execução da obra/serviço/fomecimento será

realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOIJIO SOARES, por tecnicos designados na forma do

Art. 67, da Lei 8.666193, a quem compete veriÍicar se a licitante vencedora está executando os trabalhos,

observando o contato e os documentos que o integram.

ll.2 A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a licitante
vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação

e qualiÍicação exigidas na licitaçâo.

I1.3 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando serviços que

esdverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica

consagrada pelo uso, obrigando-se desdejá a contratada a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos

serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempeúo de sua missão.

I I .4 A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo ex@utado denüo

dos termos do contrato, dando coúecimento do fato à secretaria de obras da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, responsável pelo acompanhamento do contrato.

ll.5 Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratuâI. A flrscalização informará ao setor competente quanto ao faio, instruindo o seu

relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

I l.ó Das decisões da fiscalização, podeú a contratada recoÍrer à Secretaria de obras da PREFEITURA
MTINICIPAL DE SOUTO SOARES, responsável pelo acompaúamento do contrato, no prazo de l0 (dez)

dias da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista no item 9

do edital.

ll.7 A ação e/ou omissão, totâl ou parcial, da fiscalização nâo eximirá a contratada da integral

responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

I I .8 Fica assegurado aos técnicos da PREFEITURA MTNICIPAL DE SOUTO SOARES o direito de, a

seu exclusivo cítério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretarnente ou atrâvés de

terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trâbalho

para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necesúrios à execução dos serviços.

I1.9 Com tundamento nos arts. 54, § l', in fine, e 55, inciso XI, da Lei n' 8.66611993, a PREFEITURA

MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, por meio do fiscal designado, terá poderes para fiscalizâr

periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lançados na proposta contratada, mediante a

verificação das folhas de pagamento referentes aos meses de realização dos serviços, de cópias das

carteiras de trabatho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancririos, entre ou§os

meios de fiscalização cabíveis, conforme o Acórdão 112512009 - Plenário do TCU.

12 Cláusula Décima Segunda - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

l1.l A ticirânre vencedora deverá apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES antes

do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Garantia con§atual;

b) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO

SOARES;

c) Cronograma fisico - financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea

acima;

d) Relação dos sewiços especializados que serão subcontratados, considerando as condições

estabelecidas no subitem 2.4 do editâli



d. I ) A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante

a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua

subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas, quando relacionadas com
o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sôcios não constam fi.mcionários,
empregados ou ocupantes de cargo ou fimção gratificada na PREFEITURÂ MLINICIPAL DE SOUTO
SOARES.

12.2 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos
trabalhos, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

12.3 Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técoica - ART's e Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT'S referentes ao objeto do contÍato e especialidades peÍinentes, nos
termos das Leis n". 6.496/77 e 12.378110.

12.4 A conüatada deverá. sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a PREFEITURA
MLINICIPAI DE SOUTO SOARES.

12.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte intemo e extemo do pessoal e dos equipamentos
até o local dos serviços.

12.6 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados à estruturas, construçôes, instalações
elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES e â terceiros, existentes no local, ou decorrentes da execução dos serviços, objeto
desta licitação.

12.7 Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos serviços.

12.8 Colocar tantas frentes de serviços quantâs forern necessárias (mediante anuência prévia da
fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo conkatual.

l2-9 Responsabilizar-se pelo fomecimento de toda a mão-de-obr4 sem qualquer vinculação empregatícia
com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, bem como todo o material necessário à
execução dos serviços obieto do contrato-

12.10 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concementes à legislação tribut:i,ria, Íabalhistâ,
securitiiria, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamenios, os quais,

exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA ou CAU
do local de execução dos serviços.

l2.l I Todos os acessos necessários paÍa peÍmitir à chegada dos eqúpamentos no local de execução dos
serviços deverão ser preüstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de
qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da contratada.

12.12 A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES, no local dos serviços, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93).

12.[3 Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento

integral das despesas do canteiÍo referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
tributos que venham a ser cobrados.

12.14 No momento da desmobilização, para liberação da últimâ fatura, faz-se necessária a apresentação da

certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos ê

quaisquer outros fributos que venham a ser cobrados.

12.15 A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, feÍramentâs e instnunentos
adequados para a boa execução dos serviços.

12.16 Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnicâ somente quando caracterizada
a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita
por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

l2.l 7 Durante a execução dos seriços cabení à empresa contratada, as seguintes medidas:

a) Prever no projeto I (uma) placa de identificação da obra com as seguintes infonnações: nome
da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n' do contrato e contratante
(PREFEITURA MLINICIPAL DE SOUTO SOARES), conforme Lei n' 5.194/19óó e

Resolução CONFEA n' 198/1971 ;



b) A placa de identificação da obra deve ser no padrão definido pela PREFEITURA
MLTNICIPAL DE SOUTO SOARES

c) Manter no canteiro um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes

ao andamento dos serviços, como também reclamações, advertências e principalmente
problemas de ordem tecnica que requeiram solução por uma das paÍes. Este diário,
devidamente rubricado pela fiscalização e pela contratada em todas as vias, Íicaní em poder
da contÍatante após a conclusão dos sewiços;

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garanria a salubridadê e a

segurança no canteiro:

e) Responder financeiramente, sern prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por

quaisquer danos causados à UDião, Estado, Município ou terceiros, ern razão da execução dos

serviços; e

f) Fazer com que os componentes da equipe de mãode-obra operacional (openf ios) exerçam as

suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos

equipamentos de segurança requeridos parâ as atividades desenvolvidas, em observância à

legislação pertinente.

12. l8 Na execução dos servíços objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas

c práticas complementares:

b) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de

concessioniírias de serviços públicos, e as nornas te€nicas da PREFEITURA MUMCIPAL DE
SOUTO SOARES;

c) Instnrções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU-CONFEA;

d) Normas tecnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos

mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, e

e) Atendimento à condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do
Empreendimento, emitidas pelos órgãos competentes, relativas à execução dos serviços, Decreto
7.74612012 e a IN no 0t de 19 de Janeiro de 2010 os quais dispõe sobre os critérios de

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços e execução de obras pela

Administração Pública Federal direta, autarquia e firndacional e dá outras providências.

13 Cláusula Décima Terceira - ADIIAMENTO CONTRATUAL

A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a veriÍicação da regularidade em relação aos

encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Públicas.

14 Cláusula Décima Qusrta - DAllo MATERIAL OU PESSOAL

A contratada seú responúvel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prcjuízos provenientes de erros na

execução dos serviços contratados causados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES ou a

terceiros.

l4.l Correrão por conta da contratada âs despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, para reparação desses danos ou prejuízos.

14.2 Não serão indenizados os prejuizos que possam advir de eno ou qualquer equivoco de sua proposta

ou administração.

l5 Cláusula Decima Quinta - RESCISÃO

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela PREFEITURÁ MUMCIPAL DE

SOUTO SOARES, com a consequente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do aÍ. 78,

incisos I, X, XII e XVII, da Lei rf 8666193 observadas as disposições dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei.

16 Cláusula Décima Sexts - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídos os serviços, a conuatada solicitará à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES,

através da fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de l5 (qünze) dias da data

da solicitação.



16.l A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES terá até 90 (noventa) dias para" através de
comissão, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer

conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

16.2 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um pÍazo para que a contratada, às suas

expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a

PREFEITUR,A MTINICIPAL DE SOUTO SOARES emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos
mesmos que deverá ser assinado por representante autorizado da contratad4 possibilitando a liberação da

caução contratual.

16.3 O Termo de Encerramento Físico do conúato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES sobre todas os serviços executados.

16.4 A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento
Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

16.5 Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações
obtidâs e os métodos desenvolvidos no contexto dos mesmos, serão de propriedade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

17 Cláusula Décima Sétimr - PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MLNICIPAL DE SOUTO SOARES providenciará a publicação do presente contrato, em
extrato, no Diário Oficial da União - Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatuÍa, para

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, panágÍafo único da Lei 8666/93.

l8 Cláusula Decima Oitava - FORO

O Foro da Comarca de SOUTO SOARES,tsA, será competente para dirimh questões oriundas da presente

convocação, renunciando as paÍes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por eslarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento confatual, em
03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas panes e pelas

testemunhas.

SOUTO SOARES/BA, 29 DE JUNHO DE 2022

CÁ. u
ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:
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RAFAEL CASTRO CAMPOS NE!'ES

Nome:
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EXTRAÍO DE CONTRATO
PREFEITURA ÍtIUIICIPAL OE SOUTO SOARES

CNPJn F: í3.922.55/í000í-98

contrato t{'137I2022PS-P SS - Processo de Tomada de Preço no 004/2022
Contratant€: Preíeitura Municipalde Souto Soares- Bahia
ObiETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUO NA AVENIDA JOSE SAMPAIO,
LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOUTO SOARES- BA.
Contr.tado: ECOPAV ENGENHARIA ElRELl, insqila no CNPJ sob o no 13.797.556/0C10í-00,
com sede na Rua Jogé Vitor de Caívalho, no 251, Centro, Lapào/8A, CEP:44.90m00.
Valor Homologado: R$ 222.731,90 (duzentos e vinte e dois mil. selec€ntos e trinta e
um reais e noventa cenlavos).
Embasamento Log.l: Confome Lei n.o 8.666/93 e sua§ posteriore§ alteraçóes.
UIIIDAOE ORçAÍIIENÍÁRA: 02,08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E
URBANISMO.
açáo: 15.451.0090.1009- CONSÍRUÇÂO, RESTAURAÇÁO E PAVIMENTAÇÁO DE VIAS
PUBLICAS
Elgmgnto do desporg: ,{4.90.51.00 - Obras e ln§tâlaçóes.
Fonto do RgcuÍsor: 0
Prazo de vlganclâ: 29/0612022 a 29109n022

Esre documsnto Íor assnado dlgrL6lmento poí SERASA Erp€riân
BqFCBI 2407F9ED552C025F0Â75D35969

Diório oÍiciot ao Munlcípb [@

Prefeitura de Souto Soares
Contrato

Rua Eulacio Vieira Viana I 0 | Centro I Souto Soares-Ba


