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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, sln Centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.150-000. 

PROCESSO ADM1N IS'IR ATIVO 19°. 152/2022 — CARTA CONVITE N°. 008/2022 

CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Contrato tf. 253/2022 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecido na Travessa Professora Helena. s/n", resta cidade de Santa Rita de Cássia (BA), inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o n°. 13.880.711/00C I -40, neste ato representado pelo Sr. José Benedito Rocha Aragão, 
brasileiro, casado odontólogo, residente e domiciliatão nesta cidade de Santa Rita de Cassia(11A), portador do CPI° 
207.067.153-49 e Cédula de Identidade Prot1;siona: OU 2652, expedida pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado 
da Bahia. na qualidade de Prefeito 1voeicipal. e de outro lado, como Contratado, ERIC-ENGENHAFtlA 
REALIZAÇOES, INDÚSTRIA E COMÉtcCIO LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n°. 
13.072.997/0001-37, pessoa jurídica de direito privado, estabelecido na Rua Bela Vista de São João, s/n°, Bairro São 
Jorge, CEP 47100-000, na cidade de Barra(BA). neste ato representada pelo Sr. Rafael Durães Marfins, brasileiro, solteiro, 
engenheiro civil e empresário, residente c dom kin ado na Juracy Magalhães Júnior, n°. 1.889, Apartamento 1701, Editicio 
Forre Chateai Cheverny. Bairro Horto Florestal. CEP 40295-140, na cidade de Salvador(BA), portador da Cédula de 
Identidade profissional n°. 58578-1), expedido peio Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura-CREA-BA conforme 
cláusula Primeira da Alteração Contratual n". 2 de 22 de abril de 2016, em continuidade e conforme autorização 
constante no Processo licitatório Carta Convite n". 008/2022, oriGinado do Processo Administrativo n°. 152/2022, tendo 
como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de obras e engenharia civil na construção de Praça no 
povoado do Barreiro neste Município de Santa Rita de Cássia(BA), compreendendo fornecimento do material e mão de 
obra necessários à completa conclusão da obra, anexos ao processo lieitatorio, que independentemente de transcrição 
integra o presente Contrato corno se transcrito fosse, compreendendo o fornecimento do material e mão-de-obra 
necessários à completa execução da obra, têm justo e acordado o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas 
seguintes: 

Cláusula Primeira -- O OBJETO - Constitui-se o objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de obras e 
engenharia civil na construçãe, de Praça no poveado do Barreiro neste Município de Santa Rita de Cássia(BA), 
compreendendo fornecimento do materiel c mão de obra necessários á completa conclusão da obra, nos termos do 
Memorial Descritivo. Planilha Orçamentária e Projetes disponibilizados pelo Município de Santa Rita de Cássia(BA) 
anexos ao presente Edital, tudo em conte.noidade --asa a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações 
posteriores, Lei Complementar n°. 123. de 1 1 Je dezembro de 2006, Lei Complementar n". 147, de 07 de agosto de 2014, e 
demais condições constantes no presente Fd:tol aosxos ao processo licitatório, que independentemente de transcrição 
integra o presente Contrato. 

1.1 —Objetivando melhor adequação da obra ao p endimento do seu propósito, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) 
se reserva no direito de. mesmo durante a execução dos serviços, introduzir modificações no objeto, resguardando o 
direito do Contratado, quanto aos serviços exe-otados. 

Cláusula Segunda — PRAZO DE EXECEÇÃO —O prazo do presente Contrato de execução é de 90 (noventa) dias, 
contados da data de assinatura e recebimento da Ordem de Serviço para inicio da obra, podendo ser prorrogado mediante 
manifestação expressa das panes, na forma do Artigo 57 da Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2.1 — Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo Município de 
Santa Rita de Ctissia(BA). se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento 
deste Contrato, devendo o documento ser protocolado no Município de Santa Rita de Cássia(BA) até a data limite de 
que trata este item. 

2.2 — O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo iicitatório. 

Cláusula 'terceira — INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS — Eventuais interrupções da execução dos serviços provocados 
por motivo supervenientes, independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do Código Civil, 
deverão ser comunicados ao Município de San'A de Cássia (BA) por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da 
ocorrência. Nesse caso, a critério do Município de :tanta Rita de Cássia (BA), os dias de paralisação serão compensados 
por igual período ao prazo final fixado para curopi intento do objeto deste instrumento. 
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3.1 — Para efeito de compensação de prazo serão lovados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando 
ocasionados pela falta de entrega ao Contratado de elementos técnicos e materiais necessários ao inicio ou 
prosseguimento dos serviços quando tal providência couber ao Município de Santa Rita de Cássia(BA). 

3.2 — Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem do prazo, baseados em fatos não 
comunicados ao Município de Santa Rita de Cássia (BA), por escrito, ou por este não aceitos. 

Cláusula Quarta — VAI .OR — O valor global lixo e irreajustável do 'DT csente Contrato é de R$ 141.107,20 (cento e quarenta 
e um mil e cento e sele reais e vinte centavos), nos termos da Proposta de Preços apresentada, conforme demonstrado na 
Planilha Orçamentária abaixo: 

PLANILHA OR AMENTÁRIA 

FIEM REFERÊNCIA CODIGO DESCRIÇÃO UNID QOANT UNIU TOTAL 

1 O SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 SINAPI 96388 

Execução e computação de base e/ou sub-base 
paia pavimentação de solos de comportam ento 
leteritico (arenoso) - exclusive solo, escavação, 
carga e transporte AI ' 1/2019 

m 107,66 R$ 15,56 R$ 1.675,18 

1 2 SINAPI 368 Areia piás aterro • posto jazida/fornecedor 
(retirado na pilda. sem transporte) m3 107,66 R$ 69,71 R$ 7.504,97 

1 .3 SINAPI 00991 

Carga, manobra c descarga de solos c materiais 
anulantes em caminhão basculante 14 m3 - 

carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 
n3 / 128 IIP) e descarga livre (unidade: TI AF 
117/2020 

107,66 R$7,21 R$ 776,22 

1.4 SINAPI 98525 

I impem mecanizada de camada vegetai, 
vegetação e pequemo árvores (diâmetro de troco 
menor que 0,20 m) com trator de esteiras. AU 
i35/2018 

2 1.076,64 R$ 0,56 R$ 602,91 

SUBTOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.559,28 

20 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

2. 1 ORSE 3224 B: oco de concreto pré-moldado com pintura. ura. 
1:. I 211COSte (padrão amura) unid 10 R$ 868,77 R$ 8.687,70 

2.2 ORSE 1 1677 

Mesa de concreto polido fek-2 I Mpa, com 
tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tudo de 
concreto —0,30 rr, e bancos em tudo de concreto 
=0,40 m 

unid 2 R$ 876,35 R$ 1.752,70 

2 _ SINAPI 10,314
Instalação de perv.ilado de madeira, em 
maçaranduba, angelim ou equivalente da região, 
fiado com correto sobre piso de concreto 
eistente. AE ' 1 '2021 

19,1 R$ 329,02 R$ 6.284,28 

SlIF1TOTAL EQ11iPAMENTOS PÚBLICOS R$ 16.724,68 

.( ILUMINAÇÃO 

1 ORSE 1 13 

Poste decorativo com duas pétalas, em aço 
galvanizado com difusor de vidro transparente 
temperado, ref PT-301/2, da Aladin ou similar, 
com 3,00 m, inclusive lâmpada de led 10 W 

unid 5 R$ 
1.175,72 R$ 5.878,60 
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3.2 SINAPI 101560 

Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm2, 0,6/1,0 
KV. para rede aérea de distribuição de energia 
elétrica de baixa tensão - fornecimento e 
instalação. AI' 07/2020 

E
 150 R$ 12,81 R$ 1.921,50 

3.3 SINAPI 93655 
Disjuntor monopolai rapo DIN, corrente nominal 
de 20 A- Tomei:menu, e instalação. Ali 
10i2020 

unid 5 16,24 R$81,20 

3.4 SINAPI 97362 
Quadro ue riiediç.n. geral de energia para 
barrainen:o thima0o com 4 medidores - 
fornecimento e insialação AF- 10/2020 

unid 1 2 638,26 R$ 2.638,26 

35 SINAPI 101876 
Quadro de distribuição de energia em PVC de 
embutir. sem barri- mento, para 6 disjuntores - 
fornecimento e nufalação AF-10/2020 

unid 1 95,78 R$ 95,78 

SUBTOTAT ILUMINAÇÃO RS 10.615,34 

40 PISOS L PAVIMENTAÇÕES 

4 I SINAPI 94990 

Execução de passeio (calçacat ou piso de 
concreto com concreto meihiado in loco, feito em 
obra, acabamento convencional, não armado. 
AF-08/2020 

m3 53,83 996,42 R$ 53_637,28 

42 SINAPI 4734 SeINO :alado para apor vão em concreto m3 6 391,75 R$2.350,50 

4 3 ORSE 2620 

Meto-ti pr'e-rtiol lado cie concreto simples 
(0,12X0,ii.17 1.0010 .,obre base de concreto 
simples c r i -mitatic eom argamassa de cimento e 
areia traço ; • ; 

m 608,1 73,25 R$ 44.543,32 

SUBTOTAL PISOS E PAVIMENTAÇÕES R$ 100.531,10 

5 O 5 0 HIDRÁULICA 

5 1 SINAPI 86916 Torneira plasti ca 3/4 - fimemento e m instalação.
unid AF-2020 1 R$ 26,57 R$ 26,57 

5.2 SINAPI 89957 

Pomo de consumo terminal de água fria 
(subramal) com tululaçao de PVC, IEN 25 mm, 
intaçadp e, ra,aç de agua, inclusos rasgo e 
chumbamento em alvenaria AF-12/2020 

unid 3 R$ 181,97 R$ 545.91 

5 3 SINAPI 81/270 

Kii de registro de pressão bruto de latão 1/2t, 
incIesse conexões, loscável, instalado em ramal 
dc ;Unta fria - fomento dão e instalação. A F. 
12/2014 

unid 1 R$ 57,50 R$ 57,50 

54 SN A PI 91785 

(Composican rejirttentativa) do serviço de 
instalação ce Jui:os Ec PVC soldável, água fria. 
DN 25 tom 'instalado em ramal, suh-ramal, 
ramal de distribuição ou prumada), inclusive 
conexões, cone: e fixações', para prédios. AI'-
10/2015 

m 35 

Á 

RS 56,14 R$ 1.964,90 
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5 SINAPI 7608 Ducha/cito reito plástico simples, 5", branco, 
para acoplar cm baste I /2'', agua fria unid 2 R$ 12,06 RS 24,12 

5 6 SINAPI I 171 Registro de pressão PVC, roscável, volante 
simples. de 3/4' unid 2 R$ 28,90 R$ 57,80 

SUB Ri I AL HIDRÁULICA R$ 2.676,80 

101AI. GFRAL R$ 141.107,20 

4.1 -- No valor acima estão incluirias todas as despesas necessárias, impos os e taxas, encargos sociais, mão de obra, 
materiais e quaisquer outros encargos ate incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos 
serviços ora contratados. 

4.2 — O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pelo Município de Santa Rita de Cássia (BA) não poderá ser 
ultrapassado pelo Contratado. salva ao caso de expedição de empenho complementar. 

4.3 — A infringência do disposto no itera anterior impedirá o Município de Santa Rita de Cássia (BA) de efetuar o 
pagamento do valor excedente ao valor da Nota de Empenho. 

Cláusula Quinta -  CONTRATO, PRORROGACV) F. REVISÃO DE PREÇOS - Ao Município é assegurado o direito de 
acrescer ou suprimir até 25 9/0 (vinte e ciitee psvr cento) do valor inicialmente contratado, nas mesmas condições 
inicialmente pactuadas, conforme do Artigo 65 da Lei Federal n°8.666. de 21 de junho de 1993; 

5.1 A vigência do contrato c o prato de exet,ução dos serviços serão de 90 (noventa) dias, contado da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado por igual período, havendo interesse entre as partes, conforme consta no Art.57 da Lei 
Federal 8.666/93: 

5.2 Os preços poderão ser revistos. nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando do aumento nos valores dos 
produtos, que comprovadamente afluem o equilíbrio fisico-financeim do Contrato, caso em que será celebrado termo 
aditivo onde se discriminem os novos preços em vigor. 

Cláusula sexta — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das 
seguintes Dotações Orçamentárias: 

-órgão: —212000 - Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, 
-Projeto/Atividade/esportivas: 1040 - Construção e Readequação de Praças, 
ddemento de Despesa: 4.4.9.0.5 1 Obras e Instalações. 
-Fontes de Recursos: 100— Recto -os Ordinários. 

Cláusula Sétima — FORMA DE PAGA' NTO - O pagamento será efetuado por preço unitário mediante medição 
mensal, dos serviços efetivamente realizzaos. com apresentação das faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pela 
Fiscalização, obedecidos os preços constante., tia pr. asosta apresentada pelo Contratado. 

7.1 — Os preços constantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos 
serviços, de acordo corri as condições do fidiau da respectiva licitação, constituindo-se assim, a única remuneração do 
Contratado pelos serviços contratados e executados; 

7.2 -- O Município de Santa Rita de Cãsia(BÁj efetuará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada; 

7.3 — O Contratado indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança o número e a data de emissão da Nota de 
Empenho: 

7.4 — As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa de cada serviço faturado, devidamente atestadas 
pela Fiscalização, com destaque das alíquotas tributarias incidentes e com a indicação do domicílio bancário para 
recebimento dos respectivos créditos. 
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7.5 - A Nota Fiscal/Fatura devera destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica c demais contribuições 
incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o Artigo 20, inciso IV, da Instrução Normativa da Secretaria 
da Receita Federal no. 1234/2012, ou informar a isenção. não incidência, ou alíquota zero e o respectivo 
enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento 
fiscal, no percentual correspondente à naturez.a do bem ou serviço; 

7.6 - As Notas Fiscais/Faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora c deverão estar isentas 
de erros ou omissões, sem o que serito de forma imediata devolvidas ao Contratado para correções; 

7.7 - Atendido ao disposto nos itens ante' -ires, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) considera como data final do 
período de aditnplemento a data útil seguiria à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos 
serviços, a partir da qual será obsery ado c prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento; 

7.8 - É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao Município de Santa Rita de Cássia (BA) dos documentos de 
cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica 
em desconsideração pelo Municipio de Santa Pila de Cássia (BA) dos prazos estabelecidos para pagamento; 

7.9 - Quanto se tratar de quitação do ultimo pagamento, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) se reserva no direito de 
reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a Guia de Recolhimento da Previdência 
Social e comprovar o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativos ao mês dos últimos serviços 
prestados. sob pena de retenção dos pagamentos; 

7.9.1 - O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais. previdenciários, tributários, comerciais e 
demais resultantes da execução do presente Contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão do 
Município de Santa Rita de Cássia(11A) das eventuais ações reclamatórias trabalhistas propostas por empregados do 
Contratado, durante a vigência contratual, declarando-se como único e exclusivo responsável pelas referidas ações, 
inclusive perante possiveis sulicon matados ou quaisquer terceiros interessados; 

7.9.2 - Na hipótese do Município de Santa Rita dt. Cássia(BA) vir a ser condenado, solidária ou subsidiariamente, nas 
ações trabalhistas mencionadas na suba' áusula 6.9.i acima, e se o presente Contrato estiver vigente, o valor da referida 
condenação será deduzido das mediçoei, e do valor das faturas vineendas, e desde que não haja possibilidade de 
composição entre as partes. visando e reembolso das importâncias despendidas pelo Município de Santa Rita de 
CássiaIBA). a título de condenação trabtallistto solidária ou subsidiária, o Município de Santa Rita de Cássia(BA) 
utilizará o direito de regresso. em ação própria a ser intentada contra o Condenado, com a qual desde já o mesmo 
expressa sua concordância. com as hipóteses previstas nesta subcláusula; 

7.9.3 - A não comprovação dos recolhimentos previstos no item 6.5 assegura ao Município de Santa Rita de Cássia 
(BA) o direito de sustar o pagamento da última finura, reter a garantia c suspender a emissão do Termo de 
Encerramento Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documentos; 

7.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Cláusula excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia do 
venci nento; 

Cláusula Oitava - Iva Ff\ - Em caso de inaditnplemento, por parte do Contratado, de quaisquer das cláusulas ou 
condições do presente Contrato. ao Contratado será aplicado multa percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre 
o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução, o que dará ensejo a sua rescisão; 

8.1 - Ocorrida a inadimplêne ia. a multa será aplicada pelo Município de Santa Rita de Cássia(BA); 

8.1.1 - A multa será deduzida do valor líquido :o faturamento do Contratado. Caso o valor do faturamento seja 
insuficiente para cobrir a multa, o Cosaintado será convocado para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data da convocação: 

8.1.2 - Não hav ando qualquer importo a, ser recebida pelo Contratado, este será convocado a recolher na 
Tesouraria do Município de Santa Rita de Cassia (BA). o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir 
da data da comunicação: 
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8.2 - O Contratado. cientificado da aplicação da malta, terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para apresentar recurso 
ao Município de Santa Rita de Cássia (BA). Ouvida a Fiscalização e o responsável pelo Contrato, o recurso será 
encaminhado á Assessoria Juridica. que procederá ao seu exame; 

8.2.1 --- Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que 
poderá relevar ou não a multa; 

8.3 - Em caso de retevação da multa, o Município de Santa Rita uti Cássia(BA) se reserva o direito de cobrar perdas e 
danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo esta relevação em 
novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados; 

8.4 - Caso a multa seja mantida pelo Gabinete do Prefeito. não caberá novo recurso administrativo. 

Cláusula Nona - FISCALIZAÇÃO --- A fiscalização dos serviços caberá à Secretaria de Obras, Infraestrutura e 
Desenvolvimento tirbano deste Município. por meio de preposto da Administração formalmente designado, na forma do 
Artigo 67 da Lei Federal n°. 8.666. de 21 de junho de 1993, o engenheiro civil Sylvio Roberto Andrade Abreu, contrato n° 
254/2021, a quem compete verificar se o Contratado está executando os trabalhos, observando este Contrato e os 
documentos que o integram: 

9.1 - A Fiscalização terá poderes para agi e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando serviços que estiverem em 
desacordo com o presente Contrato. com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e 
com a melhor técnica consagrada pelo ue. oltrigando-se, desde já o Contratado a assegurar e facilitar o acesso da 
Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão; 

9.2 - A Fiscalização terá plenos poderes para snsiar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do 
Corando. dando conhecimento do falo á Sctrretiria Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, responsável pela 
execução deste Contrato: 

9.3 - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. 
A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos 
necessários, e em caso de multa a indicação do seu valor; 

9.4 - Das decisões da Fiscalização, poderá o Contratado recorrer à Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas deste 
Município. responsável pelo acompanhamento deste Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva 
comunicação. Os recursos relativos á multa serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula; 

9.5 - A ação c/ou omissão, total ou racial. da Fiscalização, não eximirá o Contratado da integral responsabilidade pela 
execução do objeto deste Contrato 

Cláusula Décima - OUTROS ENCARCa:5 E OBRIGA ()ES DO CONTRATADO/INCIDÊNCIAS FISCAIS - Além 
dos encargos assumidos em outras cláusula; deste Contrato, o Contratado, sem alteração dos preços estipulados neste 
Contrato, obriga-se a: 

10.1 - Assumir integral responsabilidade por iodo:: os ônus c obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, 
securitária e previdenciaria. os quais correrão por sua conta exclusiva; 

10.2 - Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato; 

10.2.1 -- Quaisquer tributos ou encargos ledi.is criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, de 
comprovada repercussão nos preços contratados. ensejarão a ir: isão destes, para mais ou para menos, conforme o 
caso; 

10.2.2 - Ficam excluídos da hipótese no item anterior. tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico-
tributária (impostos diretos c/ou pessoais) não refinam diretamente nos preços do objeto contratual; 

10.3 - Providenciar as licenças por ventura necessárias ã execução dos serviços ora contratados, ficando a seu cargo as 
respectivas despesas. pra icipalmente a matrícula da obra no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS e a Anotação de 
Responsabilidade Técnicif-ART junto ao Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e A onomia-CREA, se for o 
caso; 
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10.4 - Fornecer toda a mão-de-oh:a sem qualquer vincidação empregatícia com o Município de Santa Rita de Cássia 
(BA). bem como todos os materiais. equipamentos. inclusive os Equipamentos de Proteção Individual-EPI c os 
instrumentos necessários à execução dos serviços contratados; 

10.5 - Constituem obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital, na 
condição de vencedora do certame; 

Cláusula Décima Primeira - RESPONSA   - O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer 
prejuízos provenientes de VICIOS &ou de Lei na execução dos serviços contratados; 

11.1 -- Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de 
Santa Rita de Cássia (II Á). para reparação desses danos ou prejuízos: 

11.2 - Não serão indenizados os prejuízos ema possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de má 
administração do Contratado; 

11.3 O Contratado é o único responsável peta procedência das peças que vier a utilizar na manutenção dos 
equipamentos. se for o caso: 

Cláusula Décima Segmida - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL - O Contratado será responsável por quaisquer 
danos, material ou pessoal. causado a terceiros ou ao Município de Santa Rita de Cássia (BA), durante a execução dos 
serviços contratados ou em decorrência deles; 

Cláusula Décima 'terceira - DIÁRIO DE OBRA - O Contratado manterá no local dos trabalhos o livro sob a denominação 
de Diário de Obra. com todas as (olhas devidamente numeradas e rubricadas por seu representante e pela Fiscalização, no 
qual serão registradas. por ambas as partes, as ocotrências dos serviços, inclusive as ordens e fotografias coloridas, 
podendo os registros ser consultados peto., representam rs das panes interessadas; 

13.1 - Deverão ser registrados por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do 
presente Contrato. especialmente as rei; :emes a obra. serviços ou fornecimentos extras; 

13.2 - Os serviços ou fornecimentos extras não irciriemplades na planilha de preços do contratado deverão ter seus preços 
fixados mediante prév io acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade 
competente: 

Cláusula Décima Quarta - ENCER1tAMEN1 O DO CONTRATO - Concluídos os serviços objeto deste Contrato, o 
Contratado solicitará através da fiscalização, a irnvação dos mesmos. O Município de Santa Rita de Cássia(BA) fará na 
ocasião as observações que julgar necessárias. rej eitando os servlços que não tenham sido executados a contento nos 
termos estabelecidos neste instrumento. Ocorrendo estas hipóteses, será dado um prazo para que o Contratado, às suas 
expensas, complete ou reliiça os ser' iços rejeitados. Aceito os serviços, o Município de Santa Rita de Cássia (BA) emitirá 
o Termo de Encerramento Físico do Contrato. 

Cláusula Décima Quinta - SANCOIS PARA OCASO DE INADIMPLEMENTO DESTE CONTRAIU 

Em caso de inadimplememo por parte do futuro contratado, o Município de Santa Rita de Cássia(BA) poderá aplicar as 
seguintes sanções. graduadas con lbrme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o caso, 
garantida a prévia defesa em processo Administrativo. conforme abaixo: 

al Para Infrações de pequena relevância: Advertência; 

b) Para Infrações de média relev ;Meia: Ai,: lia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do figuro Contrato; 

ci Para Infrações de grande reley anda: iiiesSo cumulativa das penalidades abaixo: 

11 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato; 

24 Cancelamento do do 111.0 Contrato: 
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3) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública no 
prazo de até 05 (cinco) anos e 

4) Emissão de Declaração de luirioneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
Artigo 87. Inciso II. da Lei kederal a°. 8.66: de 21 de junho dc 1993; 

dl Ocorrendo atrasos na execução dos serviços, o futuro contratado poderá ser penalizado conforme abaixo: 

1) Atrasos até 5 %. (cinco por cento' do Cronograma de Execução: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
etapa do serviço entregue em atraso. conforme cronograma Físico-Financeiro; 

2) Atrasos acima de 5 11!), (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) do Cronos:rama de Execução: Multa de 10% 
(dez por cento) sobre o ‘alor da etapa do serviço entregue em atraso. conforme Cronograma Físico-Financeiro; 

3) Atrasos superiores a 10% (dez por cento) do Cronograma de Execução: Multa no percentual correspondente ao 
mesmo percentual cai atraso. iiisbre o valer da etapa do serviço em atraso, conforme Cronograma Físico-
Financeiro, 

15.1 — Constituem motivos para rescisão do Contrate derivado da presente licitação: 

a) o não cumprimento. cumprimento irar» !ar o,: lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais; 

h) a paralisação na prestação dos serviços oriundos desta licitação, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: 

c) a subcontratação. total ou parcial. no fOrnrcimento dos produtos oriundos desta licitação, associação a outrem, 
cessão ou transferência. total ou parcial. riem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia autorização da 
Administração: 

d) o desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar c fiscalizar a sua execução, 
assim corno de seus superiores: 

e) o cometimento reiterado de liai ias, na sua execução; 

1) a decretação de falência. ou a instauração de insolvéncia civil; 

g) a dissolução da socieilade ou o raleei/nem° do contratado; 

h) a alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

i) razões de interesse público, de ale, rclevaileit, e amplo conhecimento, justificadas c determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que ibordinado o contratado, e exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato; 

j) a supressão dos serviços, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do 
limite permitido no ! ' do Artigo (i5 dai et federal 8.066, de 21 de junho de 1993; 

k) a suspensão dos serviços oriundos desta Pação por ordem da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas paralisações que total i G1 O ITICS1110 prazo; 

I) o atraso superior a 00 ( no) ema) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços já 
realizados. exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
Contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, e 

m) a ocorrência de caso ilortnito ou de força maior. regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

Cláusula Décima Sexta — R !LU STA MENTO — Os preços contratuais referentes a serviços objeto deste Contrato 
permanecerão válidos pelo aeriodo de 41 (uni) ano contado da data de apresentação da Pr osta. Após esse prazo, 
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poderão ser reajustado. de aeoruo com a variação do índice setorial publicado na revista "Conjuntura Econômica", da 
Fundação Getulio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) — Serviços de Consultoria, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

R.= V 1 1 11 — 10 ) 1 1. 

onde 

R — Valor do reajustamento proc tirado: 
— Valor contratual a ser reajustado; 

l i — indice correspondente ao mês de aniversário da Proposta; 
10 — índice correspondente ao mês de apresentação da Proposta. 

Cláusula Décima Sétima -- PLJRLICACÀO — O Município de Santa Rita de Cássia (BA) providenciará a publicação do 
presente Contrato. em extrato. no Diário Oficia) .1d Município de Santa Rita de Cássia (BA), até o quinto dia do mês 
seguinte ao da assinatura. nos termos do Parágrado Único do Artigo 61 da Lei Federal n0. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Clausula Décima Oitava — FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia, para 
dirimir questoes decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E. por estarem assim. justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor c forma para um só 
efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado conforme. 

Santa Rita de Cássia (BA), 24 de novembro de 2022. 

MI • .1.-11".0 Dll . AN 
Jose Benedito 

1:1121(7-UNGENIIARI .IZMAES. INDÚS FRIA E COMÉRCIO LTDA 
Rafael Durães Martins 

Testemunhas 

1)
Nome MAurti o D-A L\iik 2)1„.(L-Li2,k2, 8  2a; er 
CPF 3-1-1 - CPF 3 11,2 • 5)6'5S 

Identidade A_• a-tt - 55 F& O Identidade 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15212022- CARTA-CONVITE br'. 008/2022 

EXTRATO DE CONTRATO 

Fdir.. 557 
3t) de I ri-nr(rotiserr 

Contrato É' 253/2022 - Contratantes- MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA(BA) e 
ERIC-ENGENHARIA REALIZAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA, CNP' 
11072_997/0001-37; Objeto do Contrato- construção de Praça no Povoado do Barreiro, neste 
Município, compreendendo fornecimento do material e mão de obra necessários à completa 
execução da obra, conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Projeto fornecidos 
pelo Município anexos ao respectivo Edital; Valor total: RS 141.107,20 (cento e quarenta e uni 
mil e cento e sete reais e vinte centavos); Prazo de Exeoucão: 90 (noventa) dias a partir do 
recebimento da Ordem de Serviços; Fonte de Recurso-a: 00-Recursos Próprios deste Município; 
Data do Contrato- 24 de novembro de 2022- Assinam- José Benedito Rocha Aragão e Rafael 
Durães Martins_ 

Santa Rita de Cassia(BA), 24 de novembro de 2022. 

Eduardo Rodrigo Ribeiro 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

1-11ficação Digital DYPAPPKM-EQ9DH5LIP-8BBKQZP4-01BIEVAP 

Versão e1o1n5nica disponível em: htlp:/ldoem.crg boba/sanianladecassie 

Documento assinado digitalmente conforme AAP no 2.200-2/2001 de 241013,2001, que Institui a infra-estrutura de a Públicas Brasileira - ICP Brasil 



• 

• 

• DIÁRIO

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47.159.000 CNPJ-. 13.890.71110001-40 

Mv. s+4, - (»Mn, "Sgenit~unt‘Waves4w ba gen,ar - Sente Rao Utt,4 CEP, 47 

PORTARIA Pe 179 DE 040€ JANEIRO DE Z022 

Designar servidonss municipais pare fumam 
os contratos celebrados pelo Municiai°. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, Estalo de Bebia, no 
uno de suas tabulo!~ que lhes confere o Inciso Vai do Art. 634. Lei Orgánlca do 
Muladpb, resolve: 

para fiscalizar os conSto, celebrados pelo reuna:laia os 

I — Alba Santos Barbou (Chefe da OSiaM de Controle, Avalieolio e Auditoria) 
como fiscal doe contratos celebrados para Secretaria Municipal de Saúde; 

II - Tiravam Augusto da Silva Reis. (Diretora de Educaoao) corno fiscal dos 
contratos celebrados para Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

111 — Evemar Reinante Aragão, (Assistente Técnico de Tesouraria) como fiscal 
dos demais contratos celebrados pelo Municipio de Santa Rita de Cássia. 

Considerando que o listel de contratos deve conhecer detelhedernente o 
instrumento continuai e o Geei da licitação a ser fiscalizado, anotando en registro 
próprio tolas se ocorrencias relacionadas a sua execução, devendo sanai qualquer 
dúvida cem 02 demais setores competentes da Adminietrar,ão para o fiel cumprimento 
das cláusulas neles estabelecklas; 

Constituem atnburges do fiscal ora designado, coordenar, acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos sob bua responsabadade e emitir rupactivos 
relatórios observando que lhe compete, para tanto. 

Anc. 2022 
de 2022 

RIA fira 5 

Codificação Digital. TSUVWL2Y-JA5US111GB-CC6E1flXP-CNCPUITY 

Versão eletrônica disponível eia. !filos./leoas/Ia-g briba/santaidadesaessa

Documento assinado digitalmente conformeMP n0 2200-2/2001 de 24108/2001, que institui a Infra-estrutura de eines Públkas Brasileira -1O' Brasa 
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1 - Propor a calandro de aditivos ou reseotrio, quando necessário, controlar o 
prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade; 

2- Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica 
cuidando pare que o valor do contrato não taa alterado, 

3- Comunicar /carnalmente a unidade competente, soes 
contratada, as irregularidades cometidas. pasteveis de penalidade: 

4- Solicitar, á unidade competente me 
responsabilroade, 

a 

do carena sob sua 

5 - Autorizar, fOrmelmente, quando do Itn1ànu da vigência do contrato, a libera:do 
da garantia contratual em favor da contratada; 

- Manter, sob sua guarda, *ia dos processos de contrafaça, 

7 - Encaminhar, O autoridade competente, eventuais pedidos de modificadas no 
iaui ame fisco-finanoeiro, substituições de materialseequipatnentos, formulados pela 
contratada; 

8 - Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os 
estabelecidos no contrato; 

9 - Receber e atestar Notas Fetais e encaminhe-las aos setores competentes, 
fiscalizando a efetivagio dos pagamentos nas datas previas em cada instrumento 
contratual. No caso de obras, acompanhar as medico:ias e no casada material dreto nas 
obras conferir em conjunto com o almoxarife:to e atesar, 

Cortificação Digita/: TSWWL2Y-JA6USNGB-CC6EWLXP-CNCPLHTY 
Versão elektámca Mspenivel em hl:psit/doem bribalsantantadecessia 

Documento assinado digitalmente conforme MP n2200-2/2001 de 24/08/20074 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 'CP Brasil 
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10 -Ventara se o prazo de entrega, especificações e quantidades estão de acordo 
com o estabelecido no instrumento contratual, 

11 - Notificar a anatada para sanar os problemas detectados nos sitnagos, 
abra ou pira efetuar a entrega doe meada; 

12 - Sugerir ao Prefeito. a aplicação Ge PenglidtGal quando balar 
dascunprimanto da anuiu contratuais; 

13 - Acamparam; a execução cone/dual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos, 

14 - Registrar todas as ocoyréncós surgidas durante a execução do objeto e 
Olmo as devidas penalidades do colando; 

15- Delsimlnar a repartição, coração, remoção, reconstrução ou substituição, as 
expensa da empresa coantada, no total ou em parte, o oNeto do contrato ern que se 

dam violo*, ~eito* ou Incorreções ~tanta da estecuoi0 ou de materiais 
empregador 

15- Deve rejeita', no todo ou em pene, obra, serviço ou foiii.Suvnto executado 
em desacordo com o ~grato, 

17 - Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleddos; 

18 - Estia o cumprImento das cláusulas do com!~ e respectivos tomos aditivos 
(verificar a oxidando de poni vai subcontrataçøo vedada contratualmente, por exemplo); 

2122 
dr 2(22 

Pigitu 

Cerbficação Digital TSUVWL2Y-JA6USNGEI-CC6EW1XP-CA1CPLHTY 

Versão eletrônica disponivel https//doernorg bribarsantariteciecassia 

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2200-2/2001 de 24W2001, que ~I a Intra-estnevra de Chaves Publicas &asiieira - ICP Brasil 
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10 - Aprovar a ~Oto dos santos efetivamente reatando., em consonancie 
com amaine de execuotio previsto no ~trato to fiscal jamais deve ~Par a conduzia 
de serviços que Mo foram to(airrierae executados), 

21 - Deve protocolar, junto a ai 
ou imposskiiidade para o cumprimento de 
elementos Impeditivos CO exercício da etMilade além da 
porventura entender cabeitria, 

22 - Receber o objeto contmeml, mediante termo circunstanciado assitado peias 

atestadosk 

• 

de avatação dos serviços prestados (certidOes ou 

te 
cal de contrato; 

O8doCon 

s'nento 

Codificação Digital TSUVWSZY-JA5USINIGB-CC6EWLXPCNCP1.11TY-

Vers eletrônica disponível' era. hdps.lidoem.ag Lv/balsantaritadeeassra 

digitalmente conforme Ml' rr 2200-2/2001 d e 24/08,200t que inSettui a infm.estruturade Chaves ~ficas 8r lO Rias 
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27 - Isão cave atestar serviços neo realizadas proceder o pagarnento de graça 
não anscurados, expedir notas fiscais 'Mas" ou em desacordo com o contraio, Notar 
narrai ou saviço com qualidade inferbr à sangrada, papar obras ~abadas ou 
aerviços em desatado com o projeto básico ou temo de relarencla, conceder adieta 
Indevido': 

28 - Se manter informado com o aos prazos com o repontava, peks envés 
de dados aos Tribuna, de Contai dos MunicIpte. Estado. Unia): 

28- emadeirando que o ~cumprimentado quaisquer dos devera, ~Moa as 
Fiscal do Ccerreco, implicara na Instauração de proceloso administrativo dkolpliner para 
apurar a responsebilidade civil, penal e/cu adrarsitaative, além do que fiara Ismannellisel 
por quaisquer anus decorrentes a ~rituais multai aplicadas peio Tribunal de Contas 
dos Municie** - TCM; 

30 - As ~abes e providencias que ultrapassarem e competência do fiscal 
diverso fres &diabadas a ema superiores em tempo hábil para a adoção das medida 
convenisenres. 

Ait - Esta portaria entra em vigor na Mita de sue Putaicanci 

Art. 3' - ~gamam as disposições em contrario 

Publique-se, registrem e cumpre-se. 

Gabinete do Meloal de Santa Rira de Casas, 04 de janeiro de 2022. 

ideal 

Certificação Digitai. TSUVVVL2Y-JAWSNGI3-CC6EWLYP-CNCPIBTY 
Versão eletrônica disponível em Mips Ildoem.org bribalsantantadecassia 

Documento assinado digitalmente conforme il4P n°2200-2/2001 de 24/08/2001. que instituiu infla-estruturada Chaves Piwires Brasileira -CP Ebasll 


