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CoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS N'057/2022PS-PMSS

A PREFE]TURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, empresa pública, inscrita no CNPJ sob no

13., com sede na 13.922.554/0001-98, na cidade de Souto Soares, Estado da Bahia, doravante
denominada PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO SOARES, neste ato representada pelo
prefeito, o Sr. André Luiz Sampaio Cardoso, brasileiro, solteiro, CPF: 916.397. 195-04 e RG:
7460í3930 SSP/BA, e do outro lado a empresa wTM - CONSTRUçÔES E TRANSPORTES
LTDA, inscrita no CNPJ sob no 13.582.689/0001-51, com sede na Rua São Jorge, no 190, Vila

Castro, Lapão/BA, CEP: 44.905-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo SP Renato Garrido Medeiros, portador da Carteira de ldêntidade no

00.852.153-09, expedida pela SSP/BA e CPF no 093.914.015-20, resolvem assinar o prêsente

contrato, de acordo com a autorizaçáo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, sob
as seguintes cláusulas e condiçóes:

í. Cláusula Primeira - OBJETO

í,1 .1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLNCO EM CBUO NA RUA BARNABÉ GASPAR
LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICíP|O DE SOUTO SOARES - BA, conforme serviços
descritos e quantificados na planilha orçamentária vencêdora, bêm como no projeto básico.

1.1. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993'
que institui normas para licitaçôes e contratos da Administração Pública, Decreto n.o 6.20412007 e

suas alterações posteriores, Lei Complementar n.o 12312006, Decreto no 7.746 de 05 de.iunho de
2012 e Decreto 7.983, de I de Abril de 2013, sob regime de empreitada por preço global.

2. Cláusula Segunda -DOS DOCUMENTOS

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

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

a) Edital de TOMADA DE PREÇO n'00112022 e seus anexos;

b) Termo de ReÍerência/Pro.ieto Básico;

c) Proposta da contratada, e sua documentâção;

2.1- Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e os
termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

3. Cláusula Terceira - PRAZO

A vigência do contrato terá o prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos, sendo o prazo máximo

para execução dos serviços obieto do presente edital, de 15 (quinze) dias, conforme cronograma

f ísico-financeiro, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, com validade e eficácia legal

após a publicação do extrato do contrato no Diário oficial da união, podendo ser pronogado,

mediante manifestação expressa das partes, na forma do art. 57, §§ 1o e 2o da Lei no 8.666/93'

CONTRATO que entre si fazem a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARESeaempresaWTM
CONSTRUÇÓES E TRANSPORTES
LTDA.
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3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da contratada, somente seÉ
apreciado pêlâ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES se manifestado expressamente,
por escrito, pela contratada, até 10 (dez) dias antes do vencimênto deste instrumento.

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

4. Cláusula Quarta - VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ 274.817,37 (duzentos e setenta e quatro mil,
oitocentos e dêzessete reais e trinta e sete centavos).

4.2- Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-Íinanceiro do contrato será analisada
consoante os pressupostos da Teoria da lmprevisão, nos termos do artigo 65, inciso ll, alínea "d"

da Lei no 8666/93.

4.3. O valor-teto estabelêcido na Nota de Empenho emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES não poderá ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedição
de empenho complêmentar.

4.4. A inÍringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de pârticipar 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 incluídos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e

tributos, encargos sociais e previdenciários, mão-de-obra, fornecimento de materiais, fenamentas,
equipamentos necessários a sua execuÉo, transporte até o local da obraiserviço/fornecimento,
carga e descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer encargos que incidam ou

venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre dos serviços objeto deste contrato. No caso de
omissão considerar-se-ão como inclusas no valor global do contrato.

5. Cláusula Quinta - RECURSOS

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

UN|DADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E

URBANISMO
Ação: 15.451.0090.1009- CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS
Elemento de despesa: 44.90.51 .00 - Obras e lnstalaçóes.
Fonte de Recursos: 0

6. Cláusula Sexta - DOS SERVIçOS EXTRACONTRATUAS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 10 do artigo 65 da Lei 8666/93, os serviços

eveÁtualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços devêráo ter execução
previamente autorizada por Termo de AlteraÇão Contratual.

6.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem
durante a execução do contrato, especialmente, os referentes a serviços extras motivados pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

6.1.1. Os serviços extras contratuais náo contemplados na plânilha de preços da contratada
dêverão ter seus preços Íixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser
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previamente autorizadâs/aprovadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES ou por
preposto por ela designado.

7. Cláusula Sétima - REA,USTAMENTO DOS PREçOS

R=Vx Ir-Io
,o

Onde:

"R" é o valor do reajustamento procurado;

'V" é o valor contratual a ser reajustado;

"l'1" é o índice conespondente ao mês do aniversário da proposta;

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

7.2 Os índices a serem considerados no reaiustamento serão extraÍdos das tabelas publicadas

na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas - Col. 38 = custo
nacional construção civil e obras públicas - por tipo de obra/serviço/fomecimento - tenaplanagem

- 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:

'\í;!: -- 'Yé!1
r )íü! - 

rDB2 x rDBl
rDB 1 - 1OO

Sendo:

Ià§i: = Vanr aesejado. lndice do mês de reajuste com data base original.

IÀt1t = ínaice do mês de reajuste com a nova data base.

Iàtii'= ÍnOice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

8 Cláusula Oitava - CONDTÇÔES DE PAGAMENTO

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

base nos preços unitários propostos, e contra apresentaÉo da Nota Fiscâl devidamente atestada
peta Íiscaiizaaão da pREFETTURA MUN1CIPAL DE SOUTo SOARES formalmente designada,

acompanhadá do rêlatório dos trabalhos desenvolvidos e do rêspêctivo Bolêtim de Medição

referente ao mês dê competência, observando-se o disposto nos subitens sêguintes.

8.2 para efeito de pagamênto será observado o prazo de até 30 (trinta) dias conidos, contado

da data Íinal do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

8.3 O pagamento das medições será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor

máximo conitante da planilha de preços unitários que integram a proposta vencedora e este

contrato,

8.4 Não serão pagos serviços não executados.

B.S O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências do
projeto básico à ser entendido como primeira estimativa de evênto dos serviços objeto desta

7 .1 Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de
apresenlaÉo da proposta. Após este prazo, poderão ser rea,iustados aplicando-se a seguinte
fórmula de reajuste:
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licitação. Com base nesse cronograma do projeto, será ajustado um cronograma de execução de
acordo com a programaÉo Íísica e financeirâ existente por ocasião da emissão da ordem de
serviço, assinalura do contrato ou de outro documento hábil.

8.6 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela
contratada do recolhimento:

a) Previdência Social, através da GPS - Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de
24107151), iuntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários
identificados no Cadastro Específico do INSS - CEl, do serviço obieto da presente licitaçáo;

b) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

c) lSS. Caso o município onde serão exêcutadas os serviços, não disponha de convênio com
a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do lSS, a contratada deverá apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM - Documento de Anecadação Municipal,
conespondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do
número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária,
conforme Lei Complementar no. 1 16/2003;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emltida pelo Banco Nacional
de Devedores Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor.

8.7 As comprovaÇões relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem aprêsentadas deverão
corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando
o serviço for realizado em município conveniado mm a Secretaria do Tesouro Nacional, oconerá
por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, a retenÉo do lSS, por intermédio
do SlAFl.

8.8 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES fará a compensação dos valores
pagos a maior, se for o caso, reÍerente ao lmposto sobre serviços de Qualquer Natureza (lss),
quãndo a alÍquota de ISS apresentada pela contratadâ no cálculo do BDI na proposta for maior
que a alíquota efetivamente paga pela empresa contratada ao município que recebe o amposto.

8.9 A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados
em atendimento à Lei 8.212191 , bem como a lN 971/09 - SRF;

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do lSS, referente aos serviços realizados
em atendimento à Lei Complementar I 16/2003;

c) o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção. na Íonte, de

acordo com o art. 10, § 6" dâ lN/sRF n: 48012o04, ou informar a isenção, não incidência ou

alíquota zero, e respectúo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das

contribuiçóes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual conespondente à natureza do

bêm ou serviço.

8.10 A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da

fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que se1á considerada

como dáta final de atimplemento da obrigaÉo, conforme estabelece o Art. 9o do Decreto í.054,
de 07 de fevereiro de '1994.

8.11 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 obseNado o prazo citado no subitem 8.2, paâ
palamento, conforme estabelecido no Artigo 9o, do Decreto n" 1 .054, de 7 de fevereiro de 1994.

8.12 Somente serão pagos os serviços executados.
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onde:

i = Variação do indice de Preço ao Consumidor Amplo ' IPCA no mês "m";

d = N(tmero de dias em atrcso no mês "m";

m = Meses cons iderados para o cálculo da atualizaçáo monetária

g.21.1 Não sendo conhecido o índice para o perÍodo, será utilizado no cálculo, o último Índice

conhecido.

8.13 As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e
deverão estar isentas de enos ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devotvidas à
licitante vencedora para coneções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

8.14 Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão
da Nota de Empenho, emitidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, e, que

cubram a êxecução dos serviços.

8.15 Caso a contratada seja optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a Íim de evitar a retenção na Íonte
dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

8.16 É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES dos documentos de cobrança acompanhados 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.

8.17 Não constituem motivos de pagamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES serviÇos em excesso, desnecessários à elaboraçáo do projeto e que forem realizados
sem autorização prévla da fiscâlização. Não terá Íaturamento serviço algum que não se enquadre
na forma de pagamento estabelecida neste edital.

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

8.19 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do

contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para

mais ou para menos, conforme o caso.

8.20 Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por

sua natureza ,urídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos

preços do objeto contratual.

8.21 Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem

8.2, caso em que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES eÍetuará atualização
financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM=Pxl,onde:
AM = Atualização Monetáia;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

t = Percentual de atualização monetária, assim apurado:
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8.2í.2 Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor aiustado será procedido tão
logo seja publicado o índice definitivo corÍespondente ao período de atraso. Não câberá qualquer
remuneração a título de coneção monetária para pagamento deconente do acerto de índice.

9 Cláusula Decima - MULTA

9.1 Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas
ou condiçôes contratadas, à licitante vencedora será aplicada a multa no pêrcentual de 0,'l % (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.

9.2 O atraso na execução das obras/serviços/fomecimentos, inclusive dos prazos parciais
constantês do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme
o subitem '10.í acima-

9.3 OcorÍida a inadimplência, a multa será aplicada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOUTO SOARES, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

9.3.í A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor
do faturamento seia insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para

complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou
ainda, quando for o caso, cobrado iudicialmente sem preiu ízo de outras apenações previstas em
Lei;

9.3.2 Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será
convocada a recolher ao setor de contabilidade/finanças da PREFEITURA MUNICIPAL DE

souTo SoARES o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias Gontado a partir da data da

comunicaçáo.

1O.4 Oconido o inadimplemento, a penalidade será aplicada pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOUTO SOARES, através de ato da Assessoria Jurídica, baseado no relatório da comissão
constituída para tal fim, observando o seguinte:

.l0.5 cientificada da recomendaçáo da cominaçáo de penalidade, a contratada poderá

apresentar deÍesa prévia no prazo de 10 (dez) dias.

10.6 Após o procêdimento estabelecido acima, a defesa será apreciada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES e, ouvida a Assessoria Jurídica, deveÉ a autoridade

competentê decidir sobre a aplicação ou não da sanção.

1O.l A contratada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da cientificação da

aplicaçáo da penalidade pela autoridade compêtente, para apresentar recurso à PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

10.8 Ouvida a Comissão e a Assessoria Jurídica, poderá o Superintendente Regional relevar ou

não aplicação da pena.

.lo.g Caso seja mantida a sanção, os autos deverão ser remetidos a Diretoria Executiva da

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES para julgamento do recurso'

10.'10 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá mais recurso'

10.11 Em caso de relevação da multa, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES se

reseÍva o direito de cobraiperdas e danos poruentura cabíveis em @záo do inadimplemento de
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outras obrigações, não constituindo a relevação novaÇão contratual nem desistência dos direitos
que lhe forem assegurados.

11 Cláusula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCAL|ZAçÃO

11.1 A Coordenação do contrato, bem como a fiscalização da execuÉo da
obra/serviço/fomecimento será realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARÉS,
por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a
licitante vencedora êstá executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram.

11.2 A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no deconer da execuÉo do contrato, se a
licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçáo.

1'1.3 A Íiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contÍatada, inclusive rejeitando

serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a

melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegur,lr e íacilitar o
acesso da Íiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao
desempenho de sua missão.

11.4 A ÍiscalizaÇão terá plenos poderes para sustar qualquer seNiço que não esteja sendo
executado dêntro dos termos do contrato, dando conhecimento do Íato à Secretaria de Obras da

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, responsável pelo acompanhamento do

contrato.

1 1 .5 Cabe à Íiscalização verificâr a oconência de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Íiscalização informará ao setor competente quanto ao fato,

iÀstruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicâção do

seu valor.

11.6 Das decisões da Íiscalização, poderá a contratada rêconer à Secretaria de obras da

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, responsável pelo acompanhamento do

contrato, no prazo de 10 (dez) dias da respectiva comunicaÉo. Os recursos relativos às multas

serão íeitos na forma prevista no item 9 do edital.

1j.T A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a contratada da integral

responsabilidade pela execuçáo do objeto deste contrato.

11.8 Fica assegurado aos técnicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES o

direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente,

diretamenie ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora,

com livre acesso ao local de trabalho para obtençáo de quaisquer esclarecimentos julgados

necessários à execução dos serviços.

i1.g A prestação de serviços deste contralo será fiscalizada pelo servidor Rodrigo Vieira

Andrade, inscrito no cPF de n.o 035.303.545-97, portador da Matricula de n.o 57í, para exeÍcer as

atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme

Decreio Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de 2o21, publicado em 26 de agosto de 2021 no

Diário OÍicial do MunicíPio.

11.10 com fundamento nos arts. 54, § 1", in fine, e 55, inciso Xl, da Lei no 8.666/1993, a

PREFETTURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, por meio do fiscâl designado, terá poderes para

fiscalizar periodicamênte o efetivo pagamento dos valores salariais lançados na proposta
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contratada, mediante a verificação das folhas de pagamento referentes aos meses de realização
dos seÍviços, de cópias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancários, entre outros meios de fiscalização cabíveis, conÍorme o Acórdão
112512009 - Plenário do TCU.

12 Cláusula Décima Segunda - OUTRoS ENCARGoS E OBRIGAçÕES OA
CONTRATADA

12.1 A licitante vencedora deverá apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO
SOARES antes do início dos trabalhos, os seguintes documenlos:

a) Garantiacontratual;

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

SOUTO SOARES:

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

alínea acima;

d) Relação dos serviços especializados que sêrão subcontratados, considerando as

condiçôes estabelecidas no subitem 2.4 do edital;

d.1) A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, dêverá

comprovar perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES a regularidade
jurídico/fiscaÍ 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 sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes
de cargo ou Íunçáo gratificada na PREFEITURA MUNICIPAL 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 Anotaçôes de Responsabilidade Técnica - ART',s e

Registro de Responiabilidade Técnica - RRT'S referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das Leis no.6.496n7 e 12-378110.

12.4 A contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

12.5 ASSumir a inteira responsabilidade pelo transporte intemo e externo do pessoal e dos

equipamentos até o local dos serviços.

12.6 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções,

instalações elétricas, cercals, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à

PREFÉITURA MUNICIPAL DE SOUTO SoARES e a terceiros, existentes no local, ou decoÍentes

da execuçáo dos serviços, objeto desta licitação.

12.7 Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos seNiços'

12.g Colocar tantas frentes de serviços quantas Íorem necessárias (mediante anuência prévia

da Íiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

12-g Responsabilzar-se pelo Íomecimento de toda a mãode-obra, sem qualquer vinculação

árpr"gatí"ãco, a pREFEITURA MUNIçIPAL DE SoUTo S6ARES, bem como todo o material

necessário à execuÉo dos serviços objeto do contrato.

12.10 Responsabilizar-se poÍ todos os Ônus e obrigações concementes à legislação tributária'

tr"nini"t ,'"""rritária, pÍevidenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os mêleriais e

;;,6;6r, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviÇo

contratado junto ao CREA ou CAU do local de execuçáo dos serviços'
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'12.11 Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos no local de
execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas diÍiculdades, pois os
custos deconentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos coÍrerão por conta da
contratada.

12.'12 A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOUTO SOARES, no local dos serviços, para representáJa na execução do objeto contratado
(art. 68 da Lei 8.666i93).

12.13 Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encenamento do contrato' pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

12.14 No momento da desmobilizaçáo, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a
apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

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

12.16 Promover a substituição dos proÍissionais integrantes da equipe técnica somente quando

caraclerizada a superveniência das situaçôes de caso fortuito ou força maior, sendo que a
substituição deverá ser feita por profissional de perÍil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES.

'12.17 Durante a execução dos serviços caberá à empresa contralada, as seguintes medidas:

a) Prever no projeto 1 (uma) placa de identificação da obra com as seguintes informações:
nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, no do contrato e contratante
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES), conforme Lei no 5.194/í966 e Resolução

CONFEA no 198/1971 ;

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

c) Manter no canteiro um Diário de Oconências, no qual sêrão feitas anotações diáriâs

reÍerentes ao andamento dos serviços, como lambém reclamações, advertências e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente
rubricado pela Íiscalização e pela contratada em todas as vias, ficará em poder da contratante
após a conclusão dos serviços;

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade

e a segurança no canteiro;

e) Responder financeiramente, sem prejuÍzo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados à união, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução

dos serviços; e

í) Fazer com que os componenles da equipe de mãode-obra operacional (operários)

érerçum as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e.fazendo uso

dos áquipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à

legislação pertinente.

12.í8 Na execução dos serviços objeto da presente licitação a contratada deverá atender às

seguintes normas e práticas complementares:

b) códigos, leis, decrêtos, portarias e noÍmas fedêrais, estaduais e municipais, inclusive

normas de 
-concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da PREFEITURA

MUNICIPAL DE SOUTO SOARES;

c) lnstruções e resoluções dos órgãos do sistema CREfuCAU-CONFEA;
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d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e seguranÇa, e

e) Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenÉo das Licenças do
Empreendimento, emitidas pelos órgãos competentes, relativas à execuçáo dos serviços, Decreto

7.746t2012 e a lN no 01 de 19 de Janêiro de 2010 os quais dispóe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contralaçáo de serviços e execuÉo de obras
pela Administração Pública Federal direta, autarquia e fundacional e dá outras providências.

í3 Cláusula Décima Terceira - ADíTAMENTO CONTRATUAL

A celebraÉo de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da rêgularidade em

relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Públicas.

14 Cláusula Décima QuaÉa - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de

eÍros na execução dos serviços contratados causados a PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO

SOARES ou a terceiros.

14.1 Conerão por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, para reparâção desses danos ou preiuízos.

14.2 Não serão indenLados os prejuízos que possam advir de eno ou qualquer equívoco de

sua proposta ou administração.

'15 Cláusula Décima Quinta - RESCISÃO

o presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela PREFEITURA

MUi{lCtpAL DE SOUTO SOARES, com a consequente perda da caução e da idoneidade da

contratada, nos termos do art. 78, incisos l, X, Xll e xvll, da Lei no 8666/93 0bservadas as

disposiçóes dos arts. 77 ,79 e 80 da citada Lei.

í6 Cláusula Décima Seía ' ENCERRAITENTO DO CONTRATO

concluídos os seNiços, a contratada solicitará à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO

soARES, através da Íiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorer no prazo de

í5 (quinze) dias da data da solicitação.

16.,1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES terá até 90 (noventa) dias para,

através de comissão, verificar a adequaÉo dos serviços recebidos com as condições

contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de proieto, aprovação da autoridade

competentê.

16.2 Na hipótese da necessidade de coneção, será estabelecido um prazo para que a
contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços reieitados. Aceito e aprovado o

iãriç"ipr"ia", a pierEttuRn MUNtCtpAL DE SOUTO SOARES emitirá o Termo de

Recebimeáto Definitivo dos mesmos que deverá ser assinado por represenlante autorizado da

contratada, possibilitando a liberação da caução contratual'

16.3 0 Termo de Encenamento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo

tàcnico peta pREFETTURA MUN;6IPAL DE SoUTo SOARES sobre todas os sêrviços

executados.
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16.4 A úttima fatura somente será encaminhada para pagamento aÉs emissão do Termo de

Encenamento Físico do Contrato, que dêverá ser anexado ao processo de liberação e

pagamento.

16.5 Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as

informaçôes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos mesmos, Seráo de propriedâde

da PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, e seu uso por terceiros só se realizará por

expressa autorização desta.

17 Cláusula Décima Sétima - PUBLICAçÂO

A PREFETTURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES providenciârá a publicação do presente

contrato, em extrato, no Diário OÍicial da União - Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao

de sua assinatura, para ocorer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data' na forma do art. 61,

parágrafo único da Lei 8666/93.

18 Cláusula Décima Oitava - FORO

O Foro da Comarca cte SOUTO SOARES/BA, será competente para dirimir questões oriundas da

presente convocaÉo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento

conhatual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é

assinado pelas partes e pelas testemunhas.

SOUTO SOARES/BA, 16 de fevereiro de 2022

André Luiz Sampaio Cardoso

PREFEITO MUNICIPAL

TESTE HAS:

Nom

RG no 3

FENAÍO GARODO

MEOEInOSO9391rOl 520

Renato Ganido Medeiros

WTM - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

Nome: ç^
RG no ,t3Lo3 )4Y ' La

M&l'E.gdÉBrc(;^fu
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EXTRÂTO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: í 3.922.554/000í-98

Contrato N' 057/2022PS.PMSS . Processo de Tomadâ de Preço no 00112022
Contratântê: PrgÍeitu.a Municipalde Souto Soares- Bahia
ObICTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÁO OE
SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUO NA RUA
BARNABÉ GASPAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO OE SOUTO SOARES -
BA.
conrrar.do: wTM - coNSrRUÇÔES E TRANSPORTES LTOA, inscrita no CNPJ sob n'
13.582.689/0001-51, com sede na Rua São JoÍgê, no 190, Vila Castro, Lapáo/BA, CEP: 44.90t
000.
Valor Homologado: R$ 274-817,37 (duzentos e setenta e quatÍo mil, oitocentos a
dezessete reais e trinta e sete centayos).
Embsramento L.gôl: Coníoíme Lei n.o 8.666/93 e suas posteriores alteraçô€s.
UNIDADE ORÇAilENTÀR|A: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E
URBANISMO.
AÉo: 'r 5-45'r.OO9O.1O0+ CONSTRUÇÃO. RESTAURÂÇÃO E PAVIMENTAÇÃO OE VIAS
PÚBLICAS
Elêmonlo de d68posâ: i14.90.51.00 - Obras e lnstalaçó€s.
Fontg dê Rêcurlos: 0
Prazo do VigÕncla: 1610212022 a 16105n022
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