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CONTRATO n? 156/2018

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BARRO ALTO E A EMPRESA ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

O MUNICÍPIO DE BARRO ALTO, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede

Administrativa, na Rua Miguel Marques de Almeida, 139 - Centro - CEP 46810-000 - BARRO

ALTO/BA, inscrito no CNPJ sob n^ 13.234.349/0001-30, neste ato representado por seu

Prefeito, Orlando Amorim Santos, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n^

03600837-06 SSP/BA e CPF n*? 426.776.885-49, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante

identificado como CONTRATANTE, e a empresa ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica

de direito privado, sito na Rua Licinio Barreto, n5 165, Cidade Irecê, Estado Bahia, inscrita no

C.N.PJ./M.F. sob n2 03.434.720/0001-53, neste ato representado pelo Senhor Aremilton José

da Cunha, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente

CONTRATO, nos termos da Lei n9 8.666, de 21 e junho de 1993, suas alterações e legislações

pertinentes, assim como pelas condições do Edital de CONCORRÊNCIA N^ 000003/2018, pelos

termos da proposta da Contratada datada de 27/07/2018 e pelas cláusulas a seguir expressas,

definidoras do direito, obrigações e responsabilidades das partes.

Cláusula Primeira - Objeto (art. 55, l e XI)

Constitui objeto da presente licitaçãorREFORMAS DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE

BARRO ALTO - BA.

Parágrafo Único - Integra e completa o presente Termo Contratual, para todos os

fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital

de CONCORRÊNCIA Ne 000003/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da

CONTRATADA.

Cláusula Segunda - Regime de Execução (art. 55, II)

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em

regime de empreitada por preço global por Lote.

Cláusula Terceira - Valor Contratual (art. 55,

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA

referente o lote l valor de R$ 3.086.483,73 (Três milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e

oitenta e três reais e setenta e três centavos), conforme cronograma físico-financeiro constante

na proposta.
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Cláusula Quarta - Condições de pagamento(art. 55, III)

Parágrafo Primeiro - O representante da CONTRATENTE especialmente designado

para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato efetuará medições mensalmente, e

analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das

obrigações da CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade, qualidade ao prazo

previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA

entregará a correspondente nota fiscal na Secretaria Municipal de Finanças.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma

físico-financeiro, e serão efetuados até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela,

referente à medição previamente realizada pelo fiscal da obra.

Parágrafo Terceiro - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a

taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = l x N x VPOnde:EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP=Valor da parcela a ser paga.

l = índice de atualização financeira = 0,0002644, assim apurado:

l = (TX/100) l = (6/100) l = 0,0002644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Cláusula Quinta - Recurso Financeiro (art. 55, V)

As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta do seguinte dotação

orçamentaria: 08.08-2016-3390.39.00 - Manutenção daSecretaria de Educação

Cláusula Sexta - Critério de Reajuste (art. 55, III)

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao

período de execução contratualmentpprqylsto. raso esse atraso não seja atribuído ao
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CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo índice Nacional de Custo da

Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo - O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser

concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de l (um) ano contado da data-base da planilha

orçamentaria, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

Parágrafo Terceiro - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que

vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Parágrafo Quarto - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

Parágrafo Quinto - Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Cláusula Sétima - Prazos (art. 55, IV)

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente Contrato é de

180 (cento e oitentajdias e será contado a partir da publicação do extrato contratual.

Parágrafo Primeiro - O prazo máximo para o início da primeira etapa da execução

da obra é de 05 (cinco) dias e será contado a partir da expedição da Ordem de Execução dos

Serviços.

Parágrafo Segundo - O prazo máximo para conclusão e entrega do objeto do

presente Contrato é de 180 {cento e oitentajdias e será contado a partir da publicação do

extrato contratual.

Parágrafo Terceiro - Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos

do art. 73, inciso l, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n^ 8.666/93.

Parágrafo Quarto - O objeto contratual será recebido devidamente, nos termos do

art. 73, l, alínea "b" após o decurso do prazo de observação que será de até 30 (trinta) dias

contados a partir do recebimento provisório.

Parágrafo Quinto - Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiro e segundo,

acima poderão ser prorrogados nos termos do art. 57, §§ l9 e 29 da Lei n9 8.666/93.

Cláusula Oitava - Garantia da Execução do Contrato (art. 55, VI)
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Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deverá prestar garantia, caso solicitada pela

administração, por uma das modalidades previstas no art. 56, § lg da Lei n^ 8,666/93, no valor

equivalente a 05% (cinco) por cento do valor do presente Contrato.

Parágrafo Segundo - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade

escolhida, o pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não

adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou

dolo durante a execução do contrato;

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao

CONTRATADO; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não

honradas pelo CONTRATADO.

Parágrafo Terceiro-Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de

declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o

CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato, e, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente com periodicidade mensal, pela poupança, a contar

da data do depósito até a data da devolução;

b) no término da vigência deste contrato, caso a Administração não comunique

a ocorrência de sinistros.

Parágrafo Quarto - A Garantia de Execução será liberada e restituída pelo

Município de BARRO ALTO à Licitante no prazo de até 60 (sessenta) dias do efetivo e integral

cumprimento das obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de,

prejuízos causados à Administração e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

Cláusula Nona - Garantia da Obra (art. 618 do Código Civil)

Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez(/e

segurança da obra, durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código

Civil Brasileiro.

Cláusula Décima - Direitos e Responsabilidades das Partes (art. 55, VII)
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Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto

desse Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma

e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado e,

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, físicas e comerciais

decorrentes da execução do presente Contrato;

c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às

obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,

prevídenciários, tributários, fiscais e comercias;

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e

Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com

equipamentos individuais;

f) Apresentar junto com a primeira medição, será exigida a anexação da Anotação

de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/BA bem com a matrícula da

obra no INSS;

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total

ou em parte, o objeto do presente Contrato, em que se verifiquem vícios,

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

h) responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato.

Cláusula Décima Primeira - Sanções Administrativas para o Caso de

Inadimplemento Contratual (art. 55, VII)

Parágrafo Primeiro - Em caso de atraso injustificado no cumprimento do

cronograma da obra, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente

0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total em atraso, por dia útil excedente ao respect/

prazo, limitada a 2% do valor total da etapa em atraso. f^A ,
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Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas

no art. 87 da Lei n2 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez) por

cento sobre o valor total do Contrato.

Cláusula Décima Segunda - Rescisão (art. 55, VIII e IX)

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos

elencados no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n^ 8.666/93.

Cláusula Décima Terceira - Legislação Aplicável (art 55, XII)

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n9

8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Cláusula Décima Quarta - Duração - (art. 55, IV e art. 57)

O presente Contrato terá o prazo de duração de 90 (noventa) dias, contados a partir

da publicação do extraio contratual, podendo ser prorrogado nos termos dos §§ l5 e 2^ do art.

57 da Lei ne 8.666/93.

Cláusula Décima Quinta - Casos Omissos (art. 55, XII)

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n^ 8.666/93, e dos princípios gerais

de direito.

Cláusula Décima Sexta - Foro (art. 55, § 22)

Fica eleito o foro da Comarca de CANARANA, Estado da Bahia, para dirimir dúvidas

ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento

contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das

testemunhas abaixo.

BARRO ALTO/BA, em 25 de Setembro de 2018.
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Contratante Contratada

Testemunhas:

F ne

O presente Contrato está conforme as disposições contidas na legislação

pertinente, notadamente no quanto previsto na Lei n?. 8.666/93 e suas

alterações.

Procurador Jurídico
André Henrique Leal Oliveira

ADVOGADO
OAB/BA 36.425
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