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CONTRATO N® 0185/2021

TOMADA DE PREÇOS N°. 14/2021

A Prefeitura de Dias d'Ávila, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n13.394.044/0001-95, com sede à Praça dos Três Poderes, S/N°, Lessa Ribeiro, CEP: 42.850-000 Dias d'Ávila Bahia, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ALBERTO PEREIRA CASTRO, maior,

brasileiro, capaz, inscrito no CPF sob o n® 543.517.665-49, residente nesta Cidade de Dias D'ÁviIa - Bahia, com
interveniência do Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. PAULO ROBERTO CARNEIRO,
brasileiro, inscrita no CPF sob n® 884.767.155-87, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e, do

outro lado, a Empresa HG CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI ME,pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n- 24.390.506/0001-12, estabelecida à Fazenda Santo Antonio, S/N, Petim, no

Município de Castro Alves-Ba, CEP: 44.500-000, através de seu Representante Legal, Sr. HUGO GERALD

GRECO MOURA FONSECA, portador de cédula de identidade n'^ 15.135.603-36 SSP/BA e CPF n^
074.814.155-36, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente
Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°. 014/2021,
pelo Prefeito Municipal em 01/12 /2021: Processo Administrativo n°. 2703/2021, sujeitando-se os contratantes
à Lei Federal n®. 8.666/93 (com suas modificações), pela Lei Complementar n®. 123/06, Lei Federal n®.
11.598/07 e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

O objeto do presente Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para obras
Requalificação urbana no Distrito do Futurama e no Bairro Balneário (Imbassay), no Município de Dias
d'ÁvÍla/BA.

Parágrafo Único: O processo, normas, instruções, Edital, anexos e especificações, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 014/2021, passam a fazer
parte integrante deste instrumento contratual independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA -DO PRAZO

2.1. A vigência do presente Contrato será de 07(sete) meses a contar da data de sua assinatura.
2.2.0 prazo de execução dos serviços, objeto do presente contrato, será em regime parcial, em 06(seis) meses a
partir da Ordem de Serviço expedida.

2.3. Os serviços objeto do presente contrato serão prestados nas Ruas: Mangaba no Distrito do Futurama e

Travessa São José no bairro do Balneário no Município de Dias d'Ávila.
CLÁUSULA TERCEIRA-DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. O presente Contrato subordina-se ao regime de execução por empreitada por preço global, sendo dele
decorrentes as seguintes obrigações:
A-da CONTRATADA:

I. executar os serviços na forma ajustada;
II. aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
até 25®/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
III. manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
IV. apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
V. responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar^ ao
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CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão,N^pl

VI.

a, na

e estiver
execução do Contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou
sujeita;
responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal,
Estadual e Municipal), previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente

Contrato;

a) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a CONTRATADA

VIL

VIU.

IX.
X.

adotará as providências necessárias no sentido de preservar a CONTRATANTE e de
mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer
natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará ao
CONTRATANTE as importâncias que este tenha sido obrigada a pagar, dentro do
prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo p^amento
Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE qualquer dificuldade eventual que inviabilize a
execução dos serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis;
Submeter à análise e aprovação da CONTRATANTE se necessária a alteração de qualquer
integrante da Equipe Técnica indicada para a prestação do serviço e apresentada no processo
licitatório, devendo ser observado que o substituto tenha acervo técnico equivalente ou superior ao do
profissional anterior;
Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato a terceiros;
Arcar com todos os encargos de naturezas tributária, social, parafiscal, as obrigações trabalhistas e
previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da CONTRATADA com
a CONTRATANTE;

XI.

Arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho quando forem
vítimas os seus empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependências da
CONTRATANTE;

XII.

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
não transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE,nem poderá onerar o objeto

XIII.
XIV.

Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada a este
Contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência.
Arcar com despesas decorrentes de qualquer infi-ação desde que praticada por seus empregados nas

XV.

Atender, com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua

deste Contrato.

dependências da CONTRATANTE;
correção sem ônus para a CONTRATANTE;
XVI.
XVII.

XVIII.

Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem
qualquer vínculo empregatício com esta;
Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo, na execução deste Contrato;
Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução deste Contrato,
salvo, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
desde que devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao

CONT^TANTE no prazo máximo de até 2(dois) dias da ocorrência.
XIX.

Apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA/BA, referente ao
objeto desta licitação, referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de
engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações
técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro, e outras peças técnicas em
conformidade com a Súmula TCU 260;

XX.
XXI.

XXII.

Executar os serviços de acordo com os elementos que integram o Edital, a legislação pertinente e a
proposta apresentada.
a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fomecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado;
Fica o CONTRATADO obrigado a conceder livre acesso de servidores da CONTATANTE, bem
como dos órgãos de controle interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros
contábeis e locais de execução, referentes ao objeto contratado.
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XXIII. Nos preços contratados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços,
transporte dos equipamentos, instalação, montagem, desmontagem, frete, seguro, taxas, combustível,
impostos e demais encargos incidentes, incluindo também as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem dos funcionários não cabendo quaisquer reclamações posteriores; constituindo-se,
portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
XXIV. Apresentar à Contratante, semestralmente e ao final do Contrato, cópias da Relação de Empregados
registrados no CNO, com referência aos serviços, objeto do mencionado Contrato, assim como as
Rescisões Empregatícias ocorridas no mesmo período.
XXV. Substituir em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, as máquinas e equipamentos que por ventura
apresentem qualquer tipo de defeito que impossibilite a perfeita execução dos serviços;
XXVI. Refazer as suas expensas e sem qualquer ônus à CONTRATANTE, os serviços que não tenham sido
executados de maneira satisfatória;

XXVII. Arcar com os custos inerentes a: combustível, revisões obrigatórias e periódicas dos veículos e
equipamentos empregados na execução dos serviços.
XXVIII. Os prestadores de serviço deverão exercer suas atividades devidamente uniformizadas e equipadas
com todos os equipamentos de segurança necessário
XXIX. Substituir em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, as máquinas e equipamentos que por ventura
apresentem qualquer tipo de defeito que impossibilite a perfeita execução dos
XXX. Refazer as suas expensas e sem qualquer ônus à CONTRATANTE, os seryíç
n sido
executados de maneira satisfatória;

XXXI. Arcar com os custos inerentes a: combustível, revisões obrigatórias ^%èaódicãSdiín eícufps e
equipamentos empregados na execução dos serviços.

XXXII. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
XXXm. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
DISPOSIÇÕES GERAIS
Discrepâncias, prioridades e interpretações
Em caso de divergência entre a especificação e o(s) memorial (is) descritivo(s), prevalecerá (ão)
este(s) último(s).

Em caso de divergência entre o memorial descritivo, as especificações ou normas de execução e os
desenhos dos projetos especializados — estruturais e instalações, prevalecerão os últimos.
Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala
maior.

Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das especificações, das normas ou
quaisquer documentos técnicos relacionados à obra ou serviço deverá ser consultada a Secretaria
Municipal de Obras.
Responsabilidade e Garantia

A Contratada assumirá total responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
efetuar, de acordo com a documentação fornecida, responsabilizando-se também pelos danos
decorrentes da má execução destes trabalhos.

Fica estabelecido que a realização, pela Contratada, de qualquer elemento ou seção de serviços
implicará a tácita aceitação e ratificação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos
adotados e preconizados no documento técnico pertinente fornecido.
Com relação ao disposto no artigo 1.245 do Código Civil, entende-se que o prazo de cinco anos,
nele referido, é de garantia, não de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação cível é de
vinte anos, conforme artigo 177 do Código Civil.
Licenças e Franquias

A Contratada é obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços
que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e, observando as leis, regulamentos e
posturas referentes á obra e à segurança pública, bem assim atender ao pagamento do seguro do
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força, que

digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigado, outrossim, ao
cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, à sua custa, das multas porventura

SaoAb
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impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos

ispos;

ejam

atribuídas à Contratante.
Acidentes

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho
de execução das obras e serviços contratados, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a aceitação definitiva da mesma pela
Contratante, bem como as devidas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.
Critérios de Analogia
Se as circunstâncias ou as condições locais tomarem aconselháveis a substituição de algum dos
materiais especificados, esta substituição obedecerá ao disposto a seguir e, somente se processará
mediante expressa autorização, por escrito, da Secretaria Municipal de Obras, para cada caso
particular.
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se
desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas nas
especificações à que se refiram.
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se
desempenhara idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas
nas especificações à que se refiram.
Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver compensação
financeira entre as partes; na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a
equivalente compensação financeira para uma das partes, conforme disposto no instrumento
contratual.

O critério de analogia será estabelecido em cada caso, pela Fiscalização, sendo objeto de anotação
no Diário de Obra.

NORMAS DE EXECUÇÃO
A fiscalização da obra estará a cargo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos.

Os preços unitários propostos deverão incluir todos os custos diretos ou indiretos de execução, de
transporte e de fornecimento de materiais.

Fica convencionado que as Normas Brasileiras deverão ser obedecidas como se fossem parte
integrante do presente documento.
Todas as partes ou etapas deverão ser executadas rigorosamente em acordo com estas
especificações, com os projetos em anexo quando for o caso e respectivos detalhes. Dúvidas ou
omissões deverão ser sanadas através de contato com a fiscalização.
Todas as alterações de projeto ou especificações somente poderão ser executadas se acordadas com
a fiscalização e registradas em diário de obra. Alterações que impliquem em ônus fmanceiro
poderão ser objeto de alteração contratual, dentro dos limites da legislação em vigor.

SERVIÇOS TÉCNICOS
Documentação de Obra

Os seguintes documentos, ou cópias dos mesmos, deverão estar arquivados junto à obra, durante
todo o período de execução da mesma:
ARTfs^ ou RRT(s): Original ou cópia autenticada;
Matrícula(INSS): Original ou cópia autenticada;

Diário de obra: Bm 3 vias, sendo 1 para a empresa contratada, 1 para a fiscalização da Secretaria de
Obras e 1 para manutenção na obra.
Demais documentos necessários a obra(sondagens, orçamentos, cronogramas, etc.), se for o caso.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários designados para a realização do serviço.
Uniformes, EPfs(Equipamentos de Proteção Individual), equipamentos indispensáveis à segurança
bem como, qualquer tipo de material que se faça necessário à perfeita execução do mesmo;
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Manter em boas condições de funcionamento, durante o período de execução dos
veículos, máquinas e equipamentos utilizados;
Substituir em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, as máquinas e equipamentos que por ventura
apresentem qualquer tipo de defeito que impossibilite a perfeita execução dos serviços;

Comunicar a Prefeitura Municipal de Dias d*Ávila, imediatamente, toda e qualquer situação que
venha a interferir direta ou indiretamente na execução do serviço;

Refazer as suas expensas e sem qualquer ônus à CONTRATANTE, os serviços que não tenham
sido executados de maneira satisfatória;

Efetuar sempre em dia o pagamento dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços, bem
como os pagamentos referentes a encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos, seguros
contra riscos de acidente de trabalho, impostos e outros que se façam necessários;
Fazer com que se cumpra o horário de trabalho, bem como todas as normas de segurança;
Arcar com os ônus decorrentes de incidências dos tributos federais, estaduais e municipais,
inclusive o ISS(Imposto Sobre Serviço), apresentando prova de quitação sempre que solicitado;

Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos causados a terceiros em razão de imperícia,
imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, no exercício das atividades inerentes a
execução dos serviços;
Indenizar, inclusive a terceiros, em conseqüência de eventuais danos materiais ou institucionais,
causados pelo CONTRATADO ou seus prepostos, na execução de suas atividades;
Arcar com os custos inerentes a: combustível, revisões obrigatórias e periódicas dos veículos e
equipamentos empregados na execução dos serviços;
Fornecer café da manhã e almoço de boa qualidade aos seus funcionários;
Realizar as atividades inerentes aos serviços constantes no item 1.0, de modo que não interfira ou
impeça o trânsito de veículos e transeuntes;
Havendo necessidade de interdição do local, manter sempre sinalizado e se necessário delimitar
perímetro suficiente, para a execução de serviços de modo que não apresente qualquer tipo de risco
que comprometa a segurança das pessoas;
Possuir no quadro da empresa, até finalização do serviço, um Engenheiro Civil responsável pelo
serviço;

Manter, durante todo o período de execução do serviço, todas as condições exigidas no instrumento
contratual;

j

Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo
prontamente a qualquer reclamação;
Aceitar nas mesmas condições, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de
25%(vinte e cinco por cento)dos quantitativos inicialmente contratados.
XXXIV. Endereço eletrônico (e-mail) hgconstrucoe$20@hotmail.com, para fim exclusivo de
comunicação entre as partes, dispensando-se comunicação mediante correspondência física, a
CONTRATADA responsável pela manutenção e funcionamento do endereço eletrônico
fornecido.

XXXV. No ato da assinatura do Contrato, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo
relacionados devidamente vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual
e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;

b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;e
c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão
de Débitos Trabalhistas(CDT).
B - do CONTRATANTE:

I.
II.

III.
IV.

V.

efetuar o pagamento ajustado;
fiscalizar a execução deste Contrato;
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dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste Contrato.

verificar e aceitar as Notas Fiscais/ Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
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inexatas ou incorretas.

Parágrafo Único: E obrigação comum o cumprimento dos prazos avançados neste instru
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. A Prefeitura Municipal de Dias d'ÁviIa pagará à Contratada, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
após aprovação das medições mensais, de acordo com os serviços efetivamente executados, com apresentação
de Relatório Fotográfico, contando o "antes" e "depois", e após o recebimento, conferência e aceite dos
serviços executados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta,
mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências
administrativas em vigor, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, e também com a
apresentação de:
a) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO), quando couber.
b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da CONTRATADA;
c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do contrato e número de
medição;

d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado da obra objeto do presente Edital;
e)Certidões comprobatórias de regularidade fiscal (FGTS e Municipal)
f)Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP - Informações à Previdência Social e da Relação da
GFIP, já pagas.
g)PlaniIha Discriminativa, conforme Resolução - TOM n° 1323/2013.
4.1.1. O valor total deste Contrato é de R$ 412.990,94 (quatrocentos e doze mil novecentos e noventa reais
e noventa e quatro centavos), conforme Planilha Referencial e Cronograma Físico Financeiro, os quais
acompanham este Contrato.
4.1.2. A conferência dos serviços executados se dará em conformidade com as medições mensais e deverão ter a

aprovação da Secretaria de Obras - SEOSP da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila.
4.1.3. A Ordem Bancária será emitida em nome da CONTRATADA para o Banco Bradesco, Agência
n''.3513, Conta Corrente n°. 11445-6.

4.1.4. A CONTRATANTE antes de efetuar o pagamento poderá verificar a regularidade da CONTRATADA
junto aos órgãos fazendários e trabalhista, a regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, através da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas e a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante consulta "on line", cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento.
4.1.5. O valor do Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses, a
■'-w/

partir da data da proposta, tomando-se por base a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação
Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do

Município de Dias d'Ávila, à conta da seguinte programação financeira, respaldada na Lei Municipal N°
611/2020:

Órgão / Unidade:
Atividade:

Elemento de despesa:
Sub-elemento:
Fonte de recursos:

07/701
15.451.006.1020
449051.00
01

24; 42

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL e DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
6.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
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I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidadè^dà-G^ídíísão dos
serviços, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início dos serviços solicitados;
V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1^ do art. 67 desta Lei;
VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX - a dissolução da sociedade;
X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
Contrato;

XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato;

§ 1" Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

§ 2°. Poderá a CONTRATANTE, por meio de comunicação escrita e fimdamentada da autoridade competente,
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, rescindir unilateralmente ou amigavelmente, este instrumento,
desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, com fulcro no art. 79, §§ 1® e 2®, da
Lei Federal n.® 8.666/93.

6.2. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do artigo 65 da lei 8666/93.
6.3. Quando a rescisão deste Contrato ocorrer com base nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n®.

8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será esse ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda o direito as hipótese previstas nos incisos I, II e III do art. 79, § 2° da mesma Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.® 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará
sujeito às seguintes penalidades:
7.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços, dentro do prazo estipulado,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15%
(quinze por cento) do valor total do pedido;
7.1.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data fixada para o início ou
conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total do pedido;

7.1.3. A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila poderá reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências junto à Prefeitura Municipal de Dias d'Avila.
7.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou parcela de pagamento relativa ao evento
em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
7.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito ou
motivo de força maior.

7.4. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o direito ao
contraditório e à ampla defesa.

7.5. Independentemente das multas aqui previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
7.5.1. Advertência;

7.5.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2(dois) anos;
7.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do Art. 87,
IV, da Lei Federal n® 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. No curso da execução deste instrumento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel

observância das disposições contratuais, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA.

/>
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§ 1°. A fiscalização e o gerenciamento do Contrato ficará a cargo de servidores qé *

publicada no Diário Oficial do Município.
§ 2°. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua oü ao Responsável
pelo acompanhamento do Contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade
decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do Contrato.
CLÁUSULA NONA -DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO
9.1. Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, sob a
modalidade de Seguro Garantia no valor de R$ 20.649,55 (vinte mil seiscentos e quarenta e nove reais e
cinqüenta e cinco centavos), correspondente a 5%(cinco por cento) do valor do Contrato, conforme art. 56,§ I®,
da Lei 8.666/93, Apólice n° 05-0775-0305673, efetivada em data de 06/12/2021, com vigência até 06/07/2022,
que integra o presente instrumento.

Parágrafo Único - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de
modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5%(cinco por cento) do valor faturado a preços
iniciais e reajustamentos, se os houver.
9.2. A garantia prestada somente será devolvida, mediante requerimento do interessado, após a execução do
Contrato, ou seja, quando cumpridas todas as cláusulas contratuais, conforme autoriza o artigo 56, parágrafo 4®
da Lei 8666/93.
CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Para todas as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da Comarca de Dias d'ÁviIa,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir, firmam
o presente Contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Dias d'ÁviIa,06 de dezembro de 2021.
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO

CONTRATANTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL QÍTOBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAULO ROBERTO CARNEIRO
INTERVENIENTE

HG CONSTRUÇ

PROJETOS EIRELI ME
NTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
CNPJN®.13.394.044/0001-95

EXTRATO DE CONTRATO N.° 0185/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 2703/2021

MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS N«. 014/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para obras Requalificaçâo urbana no
Distrito do Futurama e no Bairro Balneário (Imbassay), no Município de Dias d'Avila/BA.

NOME DA CONTRATADA:HG CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI ME
CPF/CNPJ:. 24.390.506/0001-12

VIGÊNCIA: Será de 07(sete) meses a contar da data de sua assinatura.
VALOR GLOBAL:RS 412.990,94 (quatrocentos e doze mil novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos).

Órgão/Unidade: 07/0701; Atividade: 15.451.0006.1020; Elemento de despesa: 44.90.51.00; Subclemento: 44.90.51-01;
Fonte: 24 e 24.

DATA DA ASSINATURA:06 de dezembro de 2021

Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.

Publicado por: Karynne Dórea -Presidente da COPEL do Município de Dias D'Ávila
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal
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