ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DF ENTRE RIOS

CONTRATO n° 019/2017 - CONVITE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
DE
MUNICÍPIO
ENTRE RIOS E, DO OUTRO
CONSTRUTORA RDL EIRELI ME.

4*

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n° 14.126.981/0001-22, com sede à Rua da Olinda, s/n°, neste ato representada por
seu Prefeito ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, brasileiro, casado, agente público,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o n° 261 542.265-00, doravante
denominado CONTRATANTE e a CONSTRUTORA RDL EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob n°.
18.495.626/0001-81, localizada na Rua Alto do Bendego, n° 33, Centro, Aramari - BA, CEP:
48.130-000, neste ato representada por VALDEMAR OLIVEIRA DA CUNHA, brasileiro, casado
empresário, portador do RG n° 02.384.122-29, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 251.212.78500, doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo n.° 129/2017
e na Licitação CONVITE n.° 019/2017, resolvem celebrar o presente contrato de serviço
mediante as condições estipuladas nas Cláusulas seguintes e do qual ficam fazendo parte
integrante, independente de transcrição, os documentos a seguir relacionados:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. - O presente Contrato é celebrado com base no CONVITE n.° 019/2017, e
fulcrado na Lei 8 666/93, e suas alterações posteriores

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de compra entre
os contratantes acima mencionados, afim de que a empresa a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA DINÂMICA ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - BAHIA, na forma do Edital
conforme solicitado no Processo Administrativo n° 129/2017, a qual fora declarada vencedora
após homologação e adjudicação no Convite n° 019/2017.
2.2. - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o pessoal contratado,
no que tange á transporte, alimentação, salários e encargos sociais, como, também, taxas e
impostos que venham a incidir sobre o objeto deste contrato
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2.3. - Caso haja necessidade, por motivos operacionais não previstos, ou para
restabelecer o equilíbrio económico-financeiro inicial de acréscimos ou supressão dos
quantitativos e ou serviços, deverá ser obedecido o limite e demais condições pertinentes
estabelecidos no Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas posteriores atualizações.
2.4

! ITEM

: oi

0ÿ

- É parte integrante deste contrato, o Termo de Referência anexo VIII do edital.

j OfSCRIÇÃO DO ITEM

! SERVIÇOS

~

_

QUANT

UNID

_

PRELIMINARES
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico
|
m3
01.001
I e=0,09m sem revestimento
_
Remoção de esquadria de ferro (sem
01.002 I reaproveitamento) _ __
m2
I
Remoção de esquadria de madeira, com ou sem
01.003 1
m2
batente _
_
„
Locação
200m2,
I
de construção de edificação até
!__
inclusive execução de gabarito de madeira_ _
Demolição manuai de piso em concreto simples
I A . r.AC
A
005
101
, m2
e/ou cimentado _____
FUNDAÇÕES
02
Escavação manual de vala ou cava em material j
02.001
de 1a categoria, profundidade até 1,50m
j m3
Aterro de áreas.com material adquirido em
, 02.002
depósito, com espalhamento manual, sem
m3

_

___

'

PREÇO UNIT VALOR TOTAL
1 084,86

0,73

2,80

11,59

32,44

0,02

7,50

20.44

153,26

0,10

5,04

7,40

37,28

0,03

3.21 :

174,90

0,12

686,98

0,47

2 839,44

1,92

_

54,53

_
___

_J
| compactação- _
Reaterro manual de valas com espalhamento s/
. 02.003 I1
compactação
___
_
Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada
no traço 1:5-1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
02.004
m3
areia dim 0,35z0,45x0,23m - Confecção
I mecânica e transporte
. 02.005 i Camada impermeabilizadora, espessura =
m2
10,0cm, cl concreto fck = 21mpa
ELEVAÇÕES
1 03
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm.
!
03.001 ,
m2
e=1 9cm. com argamassa AC-1, junta=2cm
T
Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d
03 002 73/48/60 2 st 12, 5mm sistemas lafarge gypsum m2
(ou similar) __
__
Cintas e vergas em concreto armado pré03.003
m
I,_
| moldado fck=15 mpa. seção 9x12cm_
em alvenaria de tijolo maciço seção 20cm]
: 03,004 | Coluna
m
x 20cm
!
i
Í04
COBERTURA
: Madeiramento em massaranduba/madeira de lei,
' 04.001
peça serrada para telhamento em telha de
m2
vogatex
ou
eternit
4mm
fibrocimento
da
similar
_
I
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada
n. ooo
I m2
04.002 ;
.
esp.= 4mm

j

_

__
_

04 QÒ3
05

Emassamento de algeroz
INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS
__
|
FÊntrada de energia elétrica bifásica demanda
05.001
entre 0 e 10,1 kw
3DLT-01 Caixa para quadro de distribuição,
05 002 I
sobrepor metálico,tratamento anticorrosivo, _
,_ _

|
'

m

__ __

;

12,10

3,98

24,71 I

13,52

73,14 |

3,98

i

_

56,78

i

I

98,35 1

0,07

988,82

0,67

8,21

32,66

0,02

775,53

0,53

944,08

0,64

20.986,55

14,21

3,32

i

233,59

50,00

i

18,88

i

67,92

39,02

2.650,20

1,79

342,54

52,00

17 812.08

12,06

20,40

17.18

350,51 ;

0,24 |

6,00

28,96

173,76

0,12

4.087,19

2,77

75,00

29,83

2237,25

1,51

75.00

23,76

1.782,00

1,21

15.00

4,53

un

1,00

687,10

un

1,00 !

I

2.033,20

67,94 1

0,05

15.766,97

10,68

687,10

0,47

2.033,20!

1,38

I
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05.003
05 004
05.005

05.006

4*

V

i 5.007

espelho interno, porta e trinco pint a pó
polyester/epoxi;chapa: abrigado.aço IP-54, cor
cinza, dimensões 800x600mm-completo-fornec.
e moot - obra; reforma da PGE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto
de pvc flexível sanfonado aparente 0 3/4"
Ponto de interruptor 01 seção embutido com
tomada conjugada (1 $ + 1 t) com eletroduto de
pvc flexível sanfonado 0 3/4" __
Lâmpada fluorescente PL 23W / 127V -

i

Fornecimento
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto
pvc rígido embutido 0 3/4” _
Interruptor 01 seção simples, conjugado com
uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema
“X", ref. 675063 da Piai Legrand ou similar

, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
; Ponto de água fria embutido, c/material pvc
06.001 rígido
:
soldável 0 25mm _
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
I 07
j Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável
07.001 ide 0 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos
_I sifonados, etc...)
! Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável
07.002 Ide 0 50 mm (pias de cozinha, máquinas de

un

57,00

97,61

5.563,51

3,77

un

25,00

92,09

2.302,29

1,56

Un

57,00

9,25

526,99

0,36

un

36,00

120,49

4.337,75

2,94

un

25,00

12,65

316,13

0,21

686,45

0,46

686,45

0,46

1 664,21

1,13

198,70

0,13

06

49,03 !

14 00

un

un

28,39

7,00

-

i lavar, etc...)
Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável
i 07 003 de
1
0 100 mm (vaso sanitário) _
Curva 90° curta em pvc rigido cl anéis, diâm =
07.004
I 1Q0mm
Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m)
dimensões interna 30x30x30cm revestida
07.005
internamente com argamassa 1 :3 e tampa de

un

1,00

41,28

41,28

Pt

6,00

41,38

248,30

un

3,00

12,71

38,12

0,03

un

4,00

57,43

229,71

0,16

m

58,68

15,48

908,10

0,61

30.534,47

20,67

187,67

0,13

concreto

l

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal,
07.006 p/esgoto predial,
d = 100mm
ESQUADRIAS
08
:
Basculante de alumínio, anodizado, cor natural,
i 08.001
tipo modulado, inclusive vidro fantasia 4mm,
conforme
_
|— Janela emprojeto
alumínio, de correr ou abrir, cor fosca,
I 08.002
| tipo moldura, s/band, incluso vidros _
| Porta em alumínio, de correr ou abrir,
08 003 ! cega(chapa lisa), com ferragens, anodizado cor
_ natural
Porta em madeira compensada (canela), lisa,
08.005 semi-ôca, 0.80 x 1.60 m, revestida c/fórmica,
inclusive batentes e ferragens
: REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES
09
Chapisco em parede, rústico, com argamassa
09.001 traço
11-1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015
I Reboco ou emboço externo, de parede, com
09 002 | argamassa traço t5 - 1 :2:8 (cimentoIcal / areia),
espessura 2,0 cm_
i Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34
I x 46 cm. Elizabeth, linha Linho, cor Bianco
09.003
| Brilhante, aplicado com argamassa
I industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive

___

0,03

0,17 :

4-

.
0,60 ;

; m2

312,79

m2

56,20

287,58

16 162,00 ; 10,94

m2

39,42

301,58

11 888,26

8,05

un

5,00

459,31

2 296,54

1,55

27.550,18

18,65

m2

130,84

9,07

1 186,33

0.80

m2

130,84

15,67

2.050.79

1,39

25,71

2.738,58

1,85

r

i

m2

I 106.52

1
3

v

'
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09.004

j 10

! 10.001

regularização de base ou emboço
Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum
estruturado, em chapa gypsum drywall. RT BR
12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e

__

10.003

10 004

10.005
10.006
11
1 1.001

21 574,48

14.61

2 070,60

1,40

160,57

963,41

0,65

9,54

57,23

0.04

2,00

284,62

569,24

0,39

un

4,00

115,04 I

460,17

0,31

un
un

1,00

10,93
9,62;

10,93

0,01
0,01

aplicação
LOUÇAS E METAIS
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada,
ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive
un
assento plástico Amanco ou similar, conjunto de
fixação, anel de vedação e engate plástico
Papeleira de plástico, Akros ou similar
un
Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão
integrado), engate cromado (deca ref C4606180)
un
e registro de pressão (deca linha c40 ref 1416) ou

___
10.002

506,80

m2

similares _
Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem
coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate
PVC e torneira plastica ou similares_
Cabide de louça, PECA A680, branco ou simila r
Chuveiro plástico sem registro

_

42,57

6,00
6,00 t

1,00

351,41

18,33

i

9,62
7.052,66
6.439,76

23,83

25,72 i

612,90

0,41

32142.79

21.76

PAVIMENTAÇÃO _

Piso cimentado desempolado traço 1:5. e = 5 cm m2
Revestimento cerâmico para piso ou parede. 34
x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco
11.002 ' Brilhante, aplicado com argamassa
m2
; industrializada ac-ii, rejuntado exclusive
l
_ j regularização de base ou emboço
12
PINTURAS E TRATAMENTOS
Emassamento de superfície, com aplicação de
12.001 01 demão de massa acrílica, lixamento e
m2

__
__

|

4.78
4,36

241,40

6,93

1 ,672,42

1,13

1.144,69

5,76

6.593,41

4,46

retoques

12.002

12 003

Emassamento de superfície, com aplicação de
01 demão de massa corrida, lixamento e
retoques
i Pintura de acabamento com aplicação de 02
| demãos de tinta PVA latex para exteriores -

+
m2

241,40

7,89

1.904,65,

1,29

| demãos de tinta PVA latex para interiores - cores m2

! 1.144,69

7,71

8.825,56

5,98

506,80

3,95

1

2.000,85

1,35

506,80

8,81

;

.4 464,65

3,02

_ cores convencionais

6

m2

_

;. Pintura de acabamento com aplicação de 02

12.004

convencionais
Preparo de superfície com lixamento e aplicação
; 12.005
m2
de 01 demão de liquido selador
12.006 Aplicação de 01 demão de textura acrílica _ i m2
r
Pintura de acabamento com aplicação de 01
12.007 !l
m2
| demão de esmalte sintético sobre madeira
Pintura de acabamento com aplicação de 02
i 12.008 demãos
m2
de tinta novacor ou similar
Pintura de acabamento com aplicação de 02
12.009 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou
m2

.

similar)

i Pintura de

12.010

___ _

13.001

4,17

84,14

0,06

552,10;

8,13

4.488,57

3,04

283,74

6,23

1.767,42

1,20

30,00

11,37

341,12

acabamento com aplicação de 02

| demãos de esmalte ou óleo sobre superficies

I metálicas, exclusive lixamento

13

!

20,20

I DIVERSOS
; Limpeza geral
: TOTAL DO ORÇAMENTO

m2

0,23 j
1

m2

928,30

1.230,93
1.230,93

1,33

0,83

0,83

147.697,30) 100,00

4

,

L
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PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer acréscimo no objeto deste contrato, só será
realizado mediante solicitação por escrito da Secretaria Solicitante, acompanhada de
planilha detalhada dos serviços e/ou fornecimentos a serem acrescidos, devidamente
aprovados pelo Exmo. Sr. Prefeito, desde que observados os limites estabelecidos pelo
art. 65, §§ 1o e 2o da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. - Constituem obrigações da CONTRATADA:

I- Disponibilizar a estrutura, conforme Termo de Referência e mediante requisições

do preposto autorizado;
II- Assegurar a boa qualidade do serviço;
lll-A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços que trata o item anterior nos
locais das festas;
IV-A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do contrato, não
excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela

CONTRATANTE.

V- Arcar com todas as despesas e custos, seja referente a transporte, encargos
sociais e trabalhistas, seguros, taxas, impostos, e quaisquer outros, direta e indiretamente
relacionados com o objeto deste Contrato;

Vl-Executar com perfeição o objeto do Contrato no prazo de vigência estabelecido
neste instrumento, garantindo serviços e fornecimentos de primeira qualidade;
VII-

Atender no prazo estipulado, às ordens de serviço emitidas pelo

CONTRATANTE;
VIIICredenciar um ou mais
CONTRATANTE, a tramitação das suas faturas.

prepostos

para

IX-Além das obrigações acima a contratada obriga-se

acompanhar,

junto

ao

a;

a) Prestar o serviço licitado nos prazos previstos no presente Contrato;

b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

m&íf
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c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente
dispensa de licitação;
d) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

C>

Nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93, o
PARÁGRAFO PRIMEIRO
CONTRATANTE não arcará com qualquer responsabilidade por encargos sociais de qualquer
natureza, sejam trabalhistas, previdenciários ou tributários decorrentes da contratação de mãode-obra pela contratante para execução desta obra

PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução do presente contrato não criará, em
nenhuma hipótese, qualquer vínculo trabalhista com o Município de ENTRE RIOS, sendo de
inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. - O CONTRATANTE se obriga a:

I. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
II. Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;

III. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após
a apresentação da nova fatura corretas;
IV Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas
neste Contrato;

V. Declarar os serviços efetivamente prestados e fornecimentos entregues.

CLÁUSULA QUINTA -DA EXECUÇÃO
5.1.

- O regime de execução deste contrato será parcelado.

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da
sua assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada, desde que não haja manifestação em
contrário de quaisquer das partes, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, conforme o caso.

6
\
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PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão, obrigar-se-á o CONTRATANTE,
apenas, ao pagamento de parcela dos Serviços efetivamente realizados e aprovados e
fornecimentos entregues.
CLÁUSULA SÉTIMA- DO VALOR

7.1. - O preço global para execução do objeto de que se trata a Cláusula Segunda,
deste contrato, é de R$ 147.697,30 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete
reais e trinta centavos).

m

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS

W0

.

8.1 - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma
das situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado,
mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento,
cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
8.1.2 - Os reajustamentos de preços do objeto contratado, quando e se for o caso,
serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo

Governo Federal.

- Ocorrendo reajustamento

de preços, autorizado pela Administração, os
mesmos serão reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado
para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se
sobre o preço proposto.
8.1.3

t

8.1.4 - A CONTRATADA deverá apresentar documento oficial comprovando o
reajuste, acompanhado de requerimento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso a assinatura do contrato ocorra após o prazo de
validade da proposta (sessenta dias), o termo inicial do período de reajuste será o último
dia desse prazo.
8.2. - A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise
técnica e jurídica do CONTRATANTE, porém somente contemplará os serviços e fornecimentos
realizados a partir da data do protocolo do pedido da CONTRATADA.
8.3. -Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo
analisadas a CONTRATADA não poderá suspender os serviços, obras ou fornecimentos,
devendo os pagamentos ser realizados ao preço vigente.

7
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8.4. -A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar
Termo Aditivo com os preços reajustados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive
para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos
serviços, obras ou fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de reajuste.

8.5. -Aplica-se ao pedido de revisão de preços as cláusulas 8.2, caput; 8.3 e 8.4.
CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO

9.1. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da
apresentação da nota físcal/fatura com atestado de recebimento do objeto expedido por preposto
autorizado da Secretaria solicitante

-

9.2. Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do
cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá
estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade
com as fazendas Federal, Estadual e municipal, sob pena de não pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
enquanto pendente a liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de preços ou correção monetária.

t

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo erro nas faturas ou descumprimento das
condições do ajuste, no todo ou em parte, a tramitação das mesmas será suspensa para que a
CONTRATADA tome as providências necessárias à devida correção. Passará a ser
considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação das faturas depois de
regularizada a situação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte, os
pagamentos
devidos sempre que ocorrer irregularidades na prestação dos
serviços/fornecimentos ou nas faturas apresentadas.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
10.1. - A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato ficarão a cargo
de preposto designado pelas secretarias, sem excluir ou reduzir a responsabilidade da
CONTRATADA na forma das disposições insculpidas na Seção IV, da Lei n.° 8.666/93, alterada
pela Lei 8.883/94.
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PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE, através da sua fiscalização, rejeitará no
todo ou em parte os serviços/fornecimentos executados em desacordo com o previsto neste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRADA ALOCACÃO DE RECURSO
11.1. - A despesa correrá por conta da dotação orçamentária - Projeto/ Atividade:
1.031 - Elemento de Despesa: 3.3.9.0.51.00 Fonte de Recurso: 01/04/19.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL

Este Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE,
12.1.
independentemente de notificação ou interpelação judicial, e sem que assista a CONTRATADO
direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento peia CONTRATADA de quaisquer das CLÁUSULAS e condições

aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “Ordens de Serviços/fornecimentos” e do objeto deste

contrato;
c) Superveniência de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente
comprovada;

d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da CONTRATADA,
requerida ou decretadas;

t

e) Cessão total ou parcial deste Contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia

e escrita autorização do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o Contrato, por quaisquer destes motivos, a
CONTRATADA terá direito, apenas, ao pagamento, dos serviços/fornecimentos efetivamente
prestados e aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficará o presente Contrato rescindido, de pleno direito,
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das
sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei
n.° 8.883/94.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.1. - Este instrumento poderá ser alterado em decorrência de quaisquer dos fatos
estipulados no art. 65, da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com as devidas
justificativas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de ampliar ou
reduzir o objeto deste Contrato, no limite legal, garantindo-se à CONTRATADA o pagamento
dos custos que forem acrescidos.

C

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL

-

As importâncias devidas pela CONTRATADA ou CONTRATANTE serão
14.1.
cobradas através de processo de execução, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção,
sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADE
15.1. - De conformidade com o art. 86, da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei n°
8.883/94, o atraso injustificado na execução dos serviços/fornecimentos objeto deste Contrato,
sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) ao dia até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço ou entrega não realizado. A partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, será observado o percentual de 0,43% (zero virgula
quarenta e três por cento) ao dia até o limite máximo de 15% (quinze por cento) do valor total do
contrato, sem prejuízo das sanções previstas no Parágrafo Único desta Cláusula.

PARÁGRAFO ÚNICO -A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de
inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da
infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8 666/93,
em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório constitucional:
a) Advertência;
b) Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato quando o
contratado, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo estabelecido na sua proposta, conforme
estabelecido na CLÁUSULA 14.1;

c) Multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato por
violação de qualquer dispositivo contratual, dobrável em caso de reincidência;

i
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d) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de licitar e
contratar com o Município de ENTRE RIOS, por prazo não superior a 03 (três) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação.
15.2. - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública será de competências do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as demais
penalidades serão de competência do(s) Secretário(s) da(s) Secretaria(s) solicitante(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. - Os prazos de início da execução do Contrato admitem prorrogação, a critério
do CONTRATANTE, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que
ocorra em dos seguintes motivos;
a) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, alheio à vontade das partes,
que altere, fundamentalmente, as condições da execução;
b) Interrupção da execução do serviço por ordem escrita e no interesse do
CONTRATANTE:

c) Impedimento, total ou parcial, da execução do Contrato pela superveniência de
caso fortuito ou força maior, alegada logo em seguida à sua ocorrência e reconhecida pelo
CONTRATANTE;

V

d) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de
ENTRE RIOS;
e) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
f) omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal de ENTRE
RIOS, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execução do Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Qualquer omissão ou tolerância das partes ao exigir o
estrito cumprimento dos termos e condições deste Contrato, Anexos e Aditivos, ou o exercício de
prerrogativas deles decorrentes, não constituirá renúncia ou novação nem afetará o direito das
partes contratantes em exercê-lo a qualquer tempo;

!
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos que

causar ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução
do presente Contrato
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

V

PARÁGRAFO QUINTO - O presente Contrato não poderá ser objeto de
subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia autorização do
CONTRATANTE
PARÁGRAFO SEXTO - Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-seá, supletivamente, os princípios da Teoria Gera! dos Contratos e as disposições de Direito
Privado,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
17.1. - Fica eleito o Foro da cidade de Entre Rios, Estado da Bahia, para solução de
questões relativas a este Contrato, com expressa renúncia das partes a qualquer outro, por mais
especial que seja.

4r

E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de

igual teor e forma

ENTRE RIOS/BA, 10 de março de 2017,
,o
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Hahin. Ir min cm vjsl.i u nwesÿkhide de rtjdeilUaçiu dn Fdilal e .srri«
mnu ciara óo
aitrxoi. Assim, um «ip\o Edital será republioaiLi e
Sesiâo jnfonnjd.T. eonrorme o prazo legal, u ier divulÿurLi m» I);,».
riiK Díitiais c ncrçjotnais Jc grande circilluçãu Maiores infbrmucóe»»
pndcrilr» sçr ohlitjíis W- Sala do SupcrmECildõnciA <íc Licit íiçòci nu&
dll's ilT4-t ::0 horàuo de flWrOfli:i:n à>; I2li:flilii«n ou jiclo e-nvil
lie iiaeunapu liÿfjcgmail Linn. As demzis fives do certame scijo 0l>blicitiLae no DOM. no sue vcwu..L-un<tpidÍ» bn.jJ'>v.br
I Ainupolic - UA. 5 dc iuJTr ilc 2fT 7
HABIAND DF lEõtrS FERREIRA
Pr\-»ir|.-,:i.-

Jn

( íI.-.I-

PREFEITURA MUNICIPAL, DE FEIRA Dí SANTANA
H JNLJO MUNICIPAL DE SAÚDE
LXTiUTO DE TERMO ADITIVO

ADITJVO N-P 'iioniii, CONTR.VT.\NIE. PMFS-FUNDO MU
Mf.TPAL DE SAÚDE DF FEIRA DE SANTANA. OBJETO: O ,INV
trato ir' 0.VC&I6J 1 1 * nra aditado, coin valor
dc íLt
I.OIB T -1 7,4 5 Çlm miIlido, íris nnl. sêtecentos e qiiftieitrn e sele ieaie>
e quarenta e Cilicí» centavns) . sera pramv'jdo por ma is 0-1 (qualm'i
ntaea. a contar do seu termo (ínal, relcreníe au pçri<'dfj dc
11(14 2(117 4 i2 1)8/21117. i|e y.cmdu eoni o »]uai>l<i
nn*.
nele <i»ra
autOí do proceiSo if 48&7.Í7, ían*«r *n I86TGMT7.
pruIcl'Uki PLIíI proeurlduria Geral do Muuicipio. t’ON [RATADA
LlKfl*- A k Y DISTRIBUIDORA t.TDA, DATA DF ASSINATURA
13 ik Abril tL 20 J 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÍLADELTIA
AVISO DE. l.lUTACÃo
TOMADA DF PREÇOS V II’ OT2/2H1"

Mni«r preço |nÿr lote Prueostí AdrrttriistivtrA» u” I »K" |7
A Prefeitura Vlunicqis! do f tladcllIa*B V. roma púbDeo que
nt.:!un» fha 25.H7./017. as I l-()fl H&, \Vdn prífeitu/o. oto » Av
ACM. ?67. :)n siiía <Je hciUrções. rename com e lilo de contratar
çmprcM psra a Rolmnu c ampliação de Unidade Húsicas de Sjudo
•In Município de Kihn!'Tti«t - HA. cuiitornK itnexn di> cd;t:i|. fis
formações. (74) W -??.*). Ramal ?V6. da» 08:00 a? n:00 e U.Ori
as I :0fl, e-mail: licit jpml*-ÿ|unuj..coni. Valor rln iitiilid: KS lOO.OO.
Ht1ai!élfu»-hA ftfi dr julho de 2llI “.
•

A OIT V U.VMSIA
Ft'ái(xru.:

da

v*n])UM.rhi fíc

LiViUhí»c

PRHFh.miRA MIJNiriPAl. ÍJh fiANDU
AVISO DF LKTTAÇ AO
TOMADA DE PREGOS Nl KÍH17

preparação JJ

»LII)IEIIU»ç4RI e*Li>l;ir, t»ec.» CIMYIM I» alenrliiríeni.i a »:«rcie1aji:i de :iÿsirtêncÍD srvcinl e t:oHfllh<i (CR AS. CREAS. SOFV. conselho lutelar. e
cast dux conselho*!, da Piefeitom .Vlunicipul de KnTie Rios * Bahia.
NqJor Kh 56.l4d.0H. Myroci.i r.c 2VX)3.*0|7 J 27.fl4.2fl] 8.
Conlram de n" 024/201 7. AMSÍ Ti Ml’REHNDIMtN TOS F
SERVIÇOS
Cl
sobíc
lahcrdt»
f/NPJ
LTDA
ME.
08.453.64 1 ’’(JoO I -5 1 ctiio objeto e o prestação dc terviçus de
lucuçjti dc CMitiMiu dc pnLti,
oqotpamcnMs dc ilu¬
minação. sóiióii/nçJu, ia hilário», core a mo ration c dcitiii*
c»]iiipjii::ent«i.s, euiri nrme tenno de rr ferêmia. para a realiza çau

.

m

OBJETO: CONTRA I ACÃÍ1 Db LMI’RKSA OK ENliKNHAkfA PAKA liXbCXÇÃO 17b Sj;HVJCOS 1>J; UMrtZA URBANA COM¬
PRE I NOI NDO SFDF 00 MUNICÍPIO DL ENTRE RIOS. PORTO
OH SALfiPb. SUHAUMA. I AíiOA REDONDA. CINCO ESTR A¬
DA. SERRARIA, SITIO DO Mb IO b POVOADO Dl: M AS SA¬
PANDU PI Ó TODOS DISTRITOS C POVDvDO DEIST E Ml NlCTPTO. írtfimrtar-kos a data para íoulinuuUde do cerLame que será
rvaJiaudu tw Jin l/T/O'-dUr* ás lb* boras. Maunc* informações polo
leleíune: C5] 242U-j35!.

i»-

rir>20JS

Juiinv I* 2617
FACNER DELVID CARNEIRO REIS
Prejioeiro
f anuílo.c B.s, r»

IS3

M'7-706V

AVISO
COMORRÊNCIA N7 0201"

i>t CONTRATOS

Municipal Je Kntre Rnw Hn 1om<t piiblicti ijinr Ftcr.taj

2T fl? 2njM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMIDOS

/SSÁ

d«'* fedejos relntivos a emancipação polinca t)a tricfcde de
Entre R i • TiJ hi;», j ve xeiil'ÿjr nos Jus (0 e U.> ilc iihrrl ilc
2ÍM7. \ al>»F KÍ 49.')88.l10. Vigência tic 2l.ll3.2ul? a
2: l)5.:i>l7

04/07/2U 1 7.

AVISO Oi: L ICITAÇÃO
TOMADA BF PRFCCtó N" l/2ur

ha.ha.go* brfDifl rioJlfKial.

A

O Mnriii :1111 > d< fi.uidij. AVISA a«u iuier. xsjid.t-., <|..f ie.»fl0M7. die 24.'0?/l ?, m C«;00ri: sede da PMG. K. Manoc]
L. dn SJlvíi. 2o. t.enlro. t.4>jeio' •jerv.ços de en§. pr>m eaectrutr obras
dr conclueik' de uma l!ST-l"::id. 5<iúde Tí:UIIIM inlbnn l'MO. TI L
IÍ2CII» l.p

< LV> 3254-0386

ftííi/.p.

UJFKl.Ll SANTOS W: SOL7.\
Poindr.-le IJCI

.

Dncurr.enie assmaJo J«in:c;<”.cnte conforme MP n* 2.200-7 de 74/08.'7001 que in<tnui a
Infraeslr-lLira tie Chaves Fúblicai iiraailein1 - J CP-Brasil.

