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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ: 13.040.23310001-60

CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE OBRA E
ENGENHARIA QUE ENTRE Si
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SAUBARA E A EMPRESA
VELOSO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI
CONTRATO 016312021
O MUNICÍPIO DE SAUBARA - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n°.
13.040.23310001-60, com sede à RUA ANANIAS REQUIÁO, N° 04, CENTRO, 44.220 - 000, SAUBARA - BAHIA,
neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. MÁRCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAÚJO, maior,
brasileira, capaz, inscrita no CPF sob o n°257.217.125-20, residente nesta Cidade de SAUBARA - Bahia, com
interveniência do Secretária de Educação, Marciene O. de Araújo da Silva, brasileira, inscrito no CPF sob n°
035.204.545-05, de agora em diante denominado CONTRATANTE e do outro lado a Empresa VELOSO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, Situada a Rua José Ferreira do Sacramento n ° 67, Patronato

no

CPF sob o n° 23.111.48110001-08, a seguir
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante no
Processo Administrativo n°0075/2021, TOMADA DE PREÇOS n° 00112021, Tipo Menor Preço Global, que se
regerá pelas Leis Federal n° 8.666/93, a qual as partes se sujeitam a cumprir; e também sob os termos e
condições estabelecidas na prosta apresentada pela empresa, que é parte integrante deste Contrato,
independente de transcrição, mediante as cláusulasseguintes:

CEP 44.230-00 Amélia Rodrigues - Bahia, inscrita

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
IV.I : Contratação de empresa especializada em engenharia para construção do muro do Complexo Escolar.), no
município de Saubara - Bahia, no endereço abaixo descrito, atendendo especificações e quantitativos estimados no
Edital e seus anexos;
CLAÚSULASEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
2.1. A vigência do contrato será de 6 (seis) meses, e o prazo de execução da obra será de 04 (quatro) meses!
contados a partir da emissão da ordem de serviço emitido pela secretaria demandante.
CLAÚSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS UNITÁRIOS E DO VALO? GLOBAL DO CONTRATO
3.1. Todos os preços deste contrato estão expressos em Reais, os quais o Contratante pagará a Contratadal
conforme as quantidades efetivamente executaôs, perfazendo o valor global de R$
518.248,51 (Quinhentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos);
3.2. As medições dos serviços efetivamente executados, de acordo com os parâmetros estabelecidos no
instrumento convocatório, serão pagos no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua aprovação;
3.3. O Contratante poderá descontar das faturas, os débitos da Contratada, relacionados à execução do objeto do
contrato, tais como: multas, perdas e danos, prejuízos contra terceiros, saldo de câmara de compensação de
salários e outros que sejam devidos pela Contratada na execução do oIeto deste contrato;
3.4. As faturas serão pagas mediante acompanhamento de comprovantes de que a Contratada cumpriu suas
obrigações fiscais e trabalhistas no mês anterior, para o futuro pagamento;
3.5. O Contratante, poderá reter o pagamento de qualquer fatura nos seguintes casos:
3.5,1.
Obrigações da contratada para com terceiros que eventualmente possam prejudicar o MUNICÍPIO
DE SAUBARA;
3.5.2.
Débito da Contratada para com o MUNICÍPIO DE SAUBARA, que provenha da execução deste
contrato, que resulte de outras obrigações.
CLAÚSULA QUARTA— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta da
seguinte Dotação:

Órgão / Unidade: 0505 Atividade: 2040 Elemero de despesa: 449051 Sub-elemento: 00
Fonte de recursos: 95
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CLAÚSULA QUINTA— DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS
5.1. O os preços ofertados para a realização da obra, são reajustáveis em conformidade com Lei 8.666493.

CLAÚSULA SEXTA- DO REGIME DE EXECUÇÃO
11. Os serviços contratados serão executados sob o regime dê Empreitada por Preço unitário.

Ø
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CLAÚSULA SE11MA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
7.1. Após a assinatura do presente contrato e preliminarmente à emissão da Ordem de Serviço, apresentar:
carta de indicação1e devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) engenheiro(s)
71.1.
responsável(eis) técnico(s) pelos serviços;
prova de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao registro de contrato no
7.1.2.
CREA-BA, conforme determina a Resolução do CONFEA n°1.025/09.
7.2, Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com a proposta da Contratada, com os documentos e especificações estabelecidas no
Edital de Licitação e seus anexos;
7.3. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações
dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança,
higiene e disciplina;
74. Executar os serviços em conformidade especificados na planilha de quantitativos constante neste Edital;
7.5. Adequar-se a todas as exigências ambientais impostas pelos órgãos governamentais responsáveis pelo
controle do meio ambiente;'
7.6. Responder por Aualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes.
registradas em nome de terceiros, por destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do
Município e/ou da Contratada, de seus funcionários ou de tercekos, ainda que ocorridos na via pública;
7.7. Comunicará Fiscalização do Contratante, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se
verifique no local dosserviços;
7.6, Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos, incluindo dados
técnicos e operacionais sobre os serviços;
7,9. Adequar, no prazo estabelecidopelo Contratante, qualquer trabalho não executado de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
7.10. Substituir no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) dias, o pessoal cuja atuação no local dos serviços seja julgada inconveniente pelo Contratante;
7.11. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
7.12. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como pela contratação de seguro contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados;
7.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, veículos, equipamentos e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
7.14. Arcar com os custos de combustivel e manutenção dos veículos e equipamentos;
7.15. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite as Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho,
devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os EPI's básicos de segurança;
7.16. Promover o transporte de pessoal em veículos apropriados;
7.17. Executar os serviços de forma a não prejudicar o trânsito local;
7.18. Treinar o pessoal operacional quanto ao uso de EPI e prQcedimentos de realização dos serviços;
7.19. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação;
CLAÚSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DOCONTRATANTE
O Contratante obriga-se a:
81. Expedir a Ordem de Inicio de Serviços e as Ordens de Serviço específicas;
8.2- Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços;
8.3- Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às
especificações e às demais norrnastécnicas;
8.4. Analisar e aprovar as medições dos serviços executados;
8.5. Efetuar os pagamentos devidos.
CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL,
91. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
Edital referente à Tomada de Preços n°001/2021, constante do Processo Administrativo no 007512021, e na
Proposta de Preços da CONTRATADA;
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9.2. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 6.666193
e suas posteriores alterações.
CLAI)SULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇOS
10.1. Será vedada a cessão ou transferência parcial ou total do objeto do contrato;
10.2. Será admitida a fusão da Contratada com outrem, a cisão da Contratada ou a incorporação de outrem pela
Contratada, desde que não resulte em prejuízo aosserviços;
10.3. Será permitida a subcontratação parcial do contrato, desde que com a prévia aprovação do Contratante,
devendo a subcontratada, se autorizada a trabalhar, submeter-se aos termos do presente Contrato ficando,
entretanto, a Contratada como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços e de todos os encargos
trabalhistas etributá rios.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. As medições dos objeto contratado serão realizadas após á execução dos serviços.
11.11. Para efeito de medição, será considerado o que foi efetivamente executados e atestados pela
Fiscalização do Contratante;
11.12, A medição deverátser entregue à Fiscalização para a devida conferência e processamento;
11.1.3. A medição não aprovada pela Fiscalização será devolvida à Contratada para as necessárias
correções, com as informações que motivaram a sua rejeição;.
11.1.4. A devolução da medição não aprovada pela Fiscalização, em hipótese alguma servirá de pretexto
para que a Contratada suspenda a execução dosserviços;
11.1.5. Aprovada a medição, a Contratada deverá emitir a fatura referente aos serviços medidos.
11,1.6. A primeira medição não poderá ser inferior a 10% do valor da obra, bem como não poderá ser
superior a 20% do valor orçado para obra.
11,2. A medição será efetuada por tem efetivamente executado de acordo com as Especificações Técnicas/
PROJETO BÁSICO do edital e Planilhas de Proposta de Preços com os respectivos preços unftáhos ofertados pela
Contratada, partes integrantes deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA -SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMÉNTO
12.1. Após a aprovação da medição, a Contratada apresenjará a fatura correspondente ao Contratante com os
valores devidos, a qual terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la;
12.2. A fatura não aprovada pelo Contratante será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 12.1, a partir da data de sua
reapresentação;
12.3. A devolução da fatura não aprovada ou o pedido de revisão dos preços contratuais em hipótese alguma
servirão de pretexto para que a Contratada suspenda a execução dos serviços;
12.4. O Contratante efetuará o pagamento das faturas no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua
aprovação;
12.5. O Contratante somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após a comprovação, pela Contratada, do
recolhimento do FGTS, e do INSS. O recolhimento do INSS será efetuado nos termos do artigo 31 da Lei Federal n°
8.212191 (alterado pela Lei 9.711198).
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1. A execução do objeto contratado será acompanhada por servidor indicado pela Secretaria de Obras e Serviços
Públicos, denominado FISCAL DO CONTRATO, por meio de Portaria, a quem caberá o acompanhamento, a
fiscalização, gerenciamento do contrato e a certificação da nota fiscal/fatura correspondente ao objeto executado;
13.2. Caberá á Fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade
e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir as disposições da lei e do presente Contrato;
13.3. A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a Contratada de total responsabilidade de
executar os serviços em questão, com toda a cautela e boatecnica;
13.4. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, pela Fiscalização, deverão ser adotadas
as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidade quando for o caso;
13.5. A Contratada deverá permitir ao pessoal de Fiscalização, livre acesso às suas dependências, relativas aos
equipamentos, ao pessoal e aos matriais, fornecendo, quando solicitado, referentes aos serviços contratados;
13.6. A Contratada deverá cooperarquanto à observância dos dispositivos referentes á higiene pública, itformando
à Fiscalização sobre casos de infração das posturas municipais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL E TRABALHISTA
14.1. As pessoas que a Contratada empregar para a execução dos serviços ora avençados não terão relação de
emprego com o Contratante e deste não poderão demandar quaisquer pagamentos;
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14.2. Na hipótese do Contratante ser acionado judicialmente em razão do descumprimento da legislação trabalhista
ou de natureza civil, como julgamenk de procedência da ação, o valor.da condenação será deduzido na medição,
subseqüente á data da condenação, ficando depositado em conta separada, até a solução final do litígio;
14.3. A Contratada ressarcirá o Contratante de toda e qualquer despesa que, em decorrência de ações judiciais,
venha a desembolsar.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15.1. Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de infrinçãncia dos
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:
15.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha
a Contratada concorrido diretamente;
MULTAS POR INFRAÇÕES AOS VEiCULOS EEQUIPAMENTOS.
15.1.2. Falta de manutenção dos veículos e equipamentos em especial quanto â manutenção técnica,.
limpeza e acessórios de segurança: multa no valor de 0,01% do valor do contrato, por infração
cometida;
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MULTAS POR INFRAÇÕES EM RELAÇÃO A PESSOAL
15.1.3. Comportamento inadequado dos empregados que prejudique ou dificulte a execução dos serviços
contratados, bem como comportamento que constitua ato ilícito durante a execução dos serviços,
devidamente comprovado r sentença judicial transitada em julgado: 0,01% do valor do contrato, por
infração cometida;
15.1.4. Desrespeito ás normas de segurança ou medicina de trabalho aplicáveis, falta ou não substituição , de
uniforme, equipamento de segurança, utensílios de trabalho, ou sua utilização inadequada, quando
determinada pela fiscalização: 0,01% do valor do contrato, por infração cometida;
MULTAS POR INFRAÇÕES EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DOS SERViÇOS
15.1.5. Execução de serviços em desconformidade com o especificado neste contrato, sem prévia
autorização da fiscalização: 0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da situação;
15.1.6. Não cumprimento ou cumprimento parcial de Ordem de Serviço: 0,001% do valor do contrato, por
dia, até a regularização da situação;
15.1.7. Não adequação, no prazo estabelecido pelo Contratante, de qualquer trabalho não executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguraça de pessoas ou bens de terceiros: 0,001% do
valor do contrato, por dia, até regularização da situação;
15.2. Para efeito de aplicação de multa, fica estabelecido:
15.2.1. As multas serão calculadas tomando-se por base o valor docontrato;

S

15.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua
aplicação não exime a Contratada deparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante;
15.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
15.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será
considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possivel evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DARESCISÃO
161. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 p78 da Lei
Federal n° 8.666193 e suas alterações, a qual será processado nos termos do ali. 79 do mesmo diploma legal;
16.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao
Contratante os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações, bem como todos os
demais direitos previstos na legislação competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SE11MA— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de quatquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados,
sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE;
17.2. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros docflentos por ventura elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto deste
contrato;
17.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
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necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites

te gais e os direitos assegurados à contratada.

17.4. As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, através de
correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o assunto relativos a este Contrato,
devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o destinatário.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA— DA GARANTIA
18.1. Para garantir a execução deste Contrato a CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias, após a
assinatura do instrumento, para apresentarjunto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos GARANTIA, em uma
das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei 8.666193 ! no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
contratado sob pena de rescisão unilateral em caso de descumprimento de tal obrigação.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOFORO
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de SANTO AMARO - BA, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir questões não resolvidas administrativamente.
E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.
SAUBARA-BA, 11 de agosto de 2021.

ICIPIO DE SAUDARA
MÁRCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAÚJO
CONTRATANTE

SECRETARIA MIAEDUCAÇÃO
MARCIENEO.DE ARA 'O DA SILVA
INTERVENIENTE

VELOSO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
ADSON AZEVEDO DE OLIVEIRA
CONTRATADA

.
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Testemunhas:
1.

RG:

2.

SSPI

RO:

SSPI____
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