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Terça-feira, 02 de junho de 2020

Prefeitura Municipal de Barro Alto-BA

CONTRATO Nº 145/2020
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
ALTO E A EMPRESA: CONTRUTORA NG LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, ROÇAGEM DE
ESTRADAS VICINAIS E CAPINA DE PRAÇAS E JARDINS, COM FORNECIMENTO
DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS
DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO-BAHIA - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 05/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Miguel Marques de Almeida, s/n – Centro – Barro Alto Ba., CNPJ:
13.234.349/0001-30, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor ORLANDO AMORIM SANTOS,
brasileiro, residente e domiciliado à Rua José da Cruz, nº 11 – Centro de Barro Alto Bahia, portador do RG
3.600.837 SSP/BA e CPF no 426.776.885-49, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa:
CONTRUTORA NG LTDA , pessoa jurídica, com sede à Rua Adélia Dourado, nº 91, na Cidade de Ibipeba BA, CNPJ: 20.389.610/0001-36, neste ato representada pelo Sr. Neurami Barreto Gomes, CPF 618.487.000504 RG: 575869348 SSP/BA, doravante denominada CONTRATADA, e, de conformidade com os elementos
constantes no Processo Administrativo Nº 182/2020 e no Pregão Presencial Nº 05/2020 e seus
anexos, e ainda no que couber serão aplicadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, têm, entre si, como certo e avençado o presente contrato, que fica aqui materializado no
presente instrumento, o qual reger-se-á segundo as cláusulas e condições que, mutuamente, aceitam e
outorgam, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem,
roçagem de estradas vicinais e capina de praças e jardins, com fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos para atender as demandas do Município de Barro Alto-Bahia, com a constituição especificada
nos itens do Pregão Presencial nº 05/2020, e condições previstas neste contrato e na Proposta de
Preços apresentada pela CONTRATADA:
§1º É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não
se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
§2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que
se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
§3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A prestação dos serviços ocorrerá logo após a assinatura do competente contrato de prestação dos serviços
e após a emissão da ordem de serviços, emitida pela Administração Municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global do presente contrato é de R$ 217.980,00 (Duzentos e dezessete mil novecentos e oitenta
reais);
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Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os materiais necessários
ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços,
bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes,
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
03.03-2004-3390.39.00
08.08-2014-3390.39.00
08.08-2015-3390.39.00
08.08-2016-3390.39.00
09.09-2033-3390.39.00
07.07-2043-3390.39.00
05.05-2054-3390.39.00
05.05-2065-3390.39.00
05.05-2067-3390.39.00

– Manutenção da Sec. de Administração Geral
– Manutenção do Ensino Infantil
– Manutenção do Ensino Fundamental
– Manutenção da Secretaria de Educação
– Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
– Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
– Manutenção das Atividades do Setor de Transportes
– Manutenção do Setor de Abastecimento de Água
– Manutenção das Atividades dos Serv. de Obras e Utilidade Pública.

CLÁUSULA QUINTA - LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.
Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do
constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista tanto do estabelecimento
contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos e
quando das prorrogações contratuais.
A CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura relativa à execução de serviço para fins de liquidação e
pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações:

a) Regularidade junto a Fazenda Federal, Municipal e Estadual;
b) Regularidade junto ao FGTS-CRF;
c) Regularidade Trabalhista.
A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos
ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao
ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no Anexo I, do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
a)

Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

www.barroalto.ba.gov.br
Página 2 de 6

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5E7C00428314BFE3AA0F45C710C9D777

Diário Oficial do Município

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Prefeitura Municipal de Barro Alto-BA

b)
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para
o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º
do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
c)
Responsabilizar-se integralmente pelo serviço do objeto deste contrato durante toda sua vigência,
em conformidade com as disposições do Edital, inclusive seus anexos e termos da proposta de preços, nos
termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los.
d)
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciência à mesma, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução do serviço.
e)
Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos quantitativos
contratados, sempre nas mesmas condições estipuladas neste Contrato.
f)
Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela
Contratante, referentes à execução do objeto e ao cumprimento das demais obrigações assumidas neste
instrumento.
g)
Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados diretamente à Contratante ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à alegação de ausência de fiscalização da Contratante em seu acompanhamento.
h)
Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua responsabilidade eventuais
reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que possam surgir em decorrência do evento danoso;
i)
Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, independentemente da
fiscalização exercida pelo Contratante;
j)
Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e
quaisquer outros que venham incidir sobre o seu pessoal, necessário à execução do objeto a ser fornecido.
k)
Cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos serviços;
l)
Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo Contratante;
m)
Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços;
n)
Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar a cada fatura,
comprovação de regularidade fiscal.
o)
O Contratante obriga-se a:
p)
Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
q)
Procederàpublicaçãoresumidadoinstrumentodecontratoedeseusaditamentosnaimprensa
oficial,
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo previsto em lei;
r)
Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, podendo,
para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de prestação do
serviço elaborados pela Contratada;
s)
Proporcionar à Contratada o acesso às informações e documentos necessários ao desenvolvimento
dos serviços, bem como aos locais onde os serviços serão executados;
t)
Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou
desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando- lhe prazo para que a regularize sob pena
de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
b)
c)
e seus

cumprir com obrigações previstas no Edital e Projeto Básico;
Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em contrato.
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, caso os mesmos afastem-se das especificações do Edital
Anexos e da Proposta da contratada.
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d)
Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto à
aplicação de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços contratados devem ser conforme especificações do Anexo I – Projeto Básico e do Edital Pregão
Presencial nº 05/2020, e da Proposta Vencedora que integram o presente contrato, independente de
transcrição.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular
da(o): Controladoria Municipal; Secretaria de Administração e Fazenda; Por representante da
CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
A atestação de conformidade da prestação do serviço referente ao objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei Federal nº. 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou
ainda na hipótese de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, no cumprimento da obrigação
principal, calculados sobre o valor da parcela do serviço em mora;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor no cumprimento da obrigação principal não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcelado serviço em mora.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Na hipótese do item anterior, se a multa moratória atingir o patamar de 10%
(dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada,
ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os casos de mero atraso ou inadimplemento de obrigação acessória, assim
considerada aquela que coadjuva a principal, deverá ser observado o que for estipulado no Anexo I,
PROJETO BÁSICO, deste instrumento convocatório.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de a CONTRATADA se negar a efetuar o reforço da caução, dentro
de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e
meio por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nestes itens não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada, se exigida,
além de perdê-la, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha
sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
PARÁGRAFO SEXTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do
ato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei
Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua
assinatura.
O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, previsto na Lei nº 8.666/93, caso
sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela
autoridade competente desde que haja:
a) Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
b) Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;
c) Manutenção pela CONTRATADA das mesmas condições mínimas de habilitação exigidas quando da
licitação;
d) Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Canarana, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
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Barro Alto BA, 01 de abril de 2020.
________________________________________________
ORLANDO AMORIM SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

_______________________________________________
CONTRUTORA NG LTDA
CNPJ: 20.389.610/0001-36
CONTRATADA
Testemunhas:
_______________________________________
CPF :
_______________________________________
CPF :
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