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CONTRATO N° 309/2022
TOMADA DE PREÇOS 14° 002/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO •DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBICOARA E A LVT CONSTRUTORA EIRELI
O MUNICIPIO DE IBICOARA, Estado da Bahia, neste ato representado pela Entidade de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ: sob o n'. 13.922.588/0001-82, com sede na Praça Américo Martins
Júnior, n° 46 — Centro — Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, representada neste ato pelo Prefeito
Municipal, o Sr. Gilmadson Cruz de Melo, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o n° 149.013.655-72 e
RG: 11.150.245-40 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Professor Ubaldino Rocha Aguiar, n°48,
Distrito de Cascavel — lbicoara/Bahia, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa LVT
CONSTRUTORA EIRELI, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n° 10.609.085/0001-63,
com endereço comercial na Via Coletora, n° 0594 — Quadra D — Lote 13 — Bairro Cia Sul - Simões
Filho/Bahia, representado neste ato pelo Sr. José Pereira de Lima, brasileiro, maior, empresário,
portador da cédula de identidade n° 04.717.63500 SSP/Ba e inscrito no CPF sob o n° 492.838.805-44,
aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°
002/2022, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
1.0

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica visando a execução de pavimentação em piso intenravado no
1.1
Distrito de Cascavel — Município de Ibicoara/Bar Conforme Convênio n° 920571/2021 MDR e planilha
descritiva.
2.0

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO

2.1 O presente contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado
dentro dos limites legais previstos na Lei 8.666/93 e conforme Art. 57, II da lei 8.666/93.
3.0

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor global do presente Contrato é de R$ 852.207,30 (oitocentos e cinquenta e dois mil
3.1
duzentos e sete reais e trinta centavos).
3.2 O pagamento será efetuado de acordo com os serviços executados, em até 30 (trinta) dias após
a apresentação da Nota Fiscal devidamente acompanhado da certidões de regularidades fiscais e
trabalhistas e do boletim de medição assinado pelo responsável técnico da obra e pelo representante
legal da empresa, devendo ser apresentada ao titular do Secretaria de Obras para a devida
aprovação pelo fiscal da obra.
3.3 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de lbicoara, no endereço
Praça Américo Martins Júnior, n°46 — Centro — lbicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, Ibic.oara, Be, inscrito
no CNPJ/MF n.° 13.922.588/0001-82 e deverá conter o número deste instrumento contratual, dados
Bancários em nome do Contratado, Banco, Agência e Conta Corrente.
4.0 CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E EXECUÇÃO DO CONTRATO 1
4.1. O prazo total de execução dos serviços será conforme o cronograma físico financeiro
r\\)
apresentado, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais previstosii
Lei 8.666/93.

5.0 CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
5.1 Constituem-se obrigações da CONTRATADA
5.1.1 Executar os serviços contratados de acordo com as especificações técnicas e com a
observância das recomendações ditadas pela fiscalização, nas condições indicadas na proposta
apresentada, competindo-lhe fornecer toda a mão-de-obra qualificada ou não, para a realização dos
trabalhos, sendo obrigatório o uso dos equipamentos exigidos pelas normas de segurança em vigor,
para todos os operários.
5.1.2 Comunicar por escrito, á Fiscalização do Contrato, o horário para eventual trabalho
extraordinário, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. A fiscalização se reserva o
direito de vetar a realização do mesmo, ou ainda de alterar o horário previsto, de comum acordo
com a CONTRATADA, sempre que tal trabalho exija em seu entender, a presença da Fiscalização
5.1.3 Atender a todas as despesas decorrentes de materiais, transporte, assistência médica de seu
pessoal, seguro contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da
Previdência Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem
Federal, Estadual ou Municipal vigentes.
5.1.4 Acatar e facilitar a ação da Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração, Finanças
e Planejamento, cumprindo as exigências, que a mesma fizer aos seus técnicos.
5.1.5 Dirigir e supervisionar tecnicamente os trabalhos, ficando responsável, perante o Município,
pela exatidão dos serviços e pela correta observância das especificações técnicas e demais normas
aplicáveis.
5.1.6 Não utilizar este Contrato, como garantia de qualquer Operação Financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
5.1.7 Manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações
assumidas e bem assim com as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação.
5.1.8 Emitir o ART da obra a partir da emissão da Ordem de Serviços.
5.2 Constituem-se obrigações do MUNICIPIO:
5.2.1 Empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento normal dos trabalhos segundo as
etapas estabelecidas no Cronograma.
5.2.2 Indicar à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao início da obra.
5.2.3 Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações dos serviços bem assim as
alterações de prazos e cronogramas.
5.2.4 Conforme dispõe o artigo 618 do Código Civil, a empresa responsável pela execução
responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim
em razão dos materiais, como do solo.
6.0 CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
6.1 O valor global deste contrato não sofrerá qualquer reajuste financeiro, salvo se por motivos
supervenientes for à obra paralisada, ultrapassando sua execução o prazo anual estabelecido em
lei, contado da apresentação da proposta
7.0 CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
onsabilidade exclusiva do Município, a
7.1 A fiscalização dos serviços será de competência e res1: 3
resente
Contrato, das especificações e
quem caberá: verificar o fiel cumprimento dos termos do
dos demais requisitos técnicos: conferir as medições; ate-siar as faturas; solucionar os problema

4

er:LIBIÇIR4R4
executivos e participar de todos os atos que se fizeram necessários para garantir a perfeita
execução dos serviços.
7.2 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de
seus subcontratados, no interesse dos serviços, assim como aceitar ou não a substituição dos
integrantes da equipe técnica da CONTRATADA, através de solicitação por escrito da mesma.
7.3 Concluídos os serviços, se em perfeita ordem, a CONTRATADA requererá formalmente o seu
recebimento provisório, devendo o Municipio, em 15(quinze) dias da comunicação, emitir Termo de
Recebimento provisório circunstanciado, assinado pelo responsável técnico pela Fiscalização, e
pela CONTRATADA ou determinar as diligências necessárias á sua conclusão.
7.4 A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o
"Termo de Recebimento Definitivo", em perfeita condições de conservação e funcionamento,
mantendo equipe de empregados necessários paia tal.
7.5 O recebimento definitivo dos serviços dar-se-à em 30 (trinta) dias após o recebimento
provisório, por comissão técnica, através de Termo de Recebimento Definitivo, obedecidos aos
requisitos do Edital.
A fiscalização deste contrato será exercida pelo fiscal de contratos do Município, nomeado
7.6
através de portaria.
8.0 CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá aplicar a
8.1
CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização civil e penal na forma da
legislação específica.
Além da muita prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato,
8.2
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, conforme
Lei 8.666/93, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade de falta cometida, garantida a
ampla defesa.
O atraso injustificado pela execução da obra enseja à CONTRATADA multa diária de até 0,5%
8.3
(meio por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei
8.666/93, inclusive responsabilização civil e penal na forma da legislação específica.
O Município reterá dos créditos decorrentes deste contrato valores suficientes ao pagamento
8.4
das multas aplicadas.
nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem quitação das multas aplicadas em
8.5
definitivo.
9.0 CLÁUSULA NONA - RESCISÃO DO CONTRATO
A rescisão do Contrato ocorrerá de pleno direito e independentemente de interpelação judicial
9.1
ou extrajudicial, por descumprimento de quaisquer da suas clausulas, conforme o constante na
legislação vigente.
A CONTRATADA será considerada inadimplente, sujeitando-se a rescisão do Contrato, se
9.2
ocorrer quaisquer dos fatos abaixo discriminados, sem prejuízo de outros casos previstos em lei:
Ceder ou transferir no todo ou em parte, ou subcontratar os serviços, objeto deste Contrato, sem
prévia autorização escrita do Município.
Deixar de atender ás determinações da Fiscalização no que concerne às suas atribuições.
Paralisar os trabalhos, sem motivo justificado, a crit&io da Fiscalização por prazo superior a 05
(cinco) dias consecutivos;
Deixar de cumprir ordem da Fiscalização relativas à ç\)
\ ecução dos serviços;
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Criar dificuldades à atuação da Fiscalização„prejudicar a qualidade dos serviços, desviar-se das
especificações ou prestar informações inverldicas á Fiscalização;
Deixar de retirar qualquer elemento de sua equipe, cuja permanência tenha sido julgada
inconveniente pela Fiscalização;
Entrar em regime de concordata, ainda que preventiva, ou falência;
Executar qualquer serviço com imprudência ou negligência, devidamente comprovada pela
Fiscalização.
10.0 CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL
Nos termos do art. 56, §2°, da lei n° 8.666/93, fica estabelecido o valor de 3% (três por cento)
10.1
como garantia para a celebração do instrumento contratual, o qual deverá ser efetuado no ato da
assinatura do contrato.
11.0 CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS
ou suspender, a qualquer tempo, a execução
11.1 Ao Munic.ipio ressalva-se o direito de paralisar
mediante pagamento único e exclusivo dos
dos serviços contratados, de forma parcial ou total,
entre as partes interessadas dos materiais
trabalhos já executados e a aquisição, por ajuste
ressalvadas as responsabilidades legais e
existentes no local da obra e a ela destinados,
contratuais.
11.2 Fazem parte integrante deste Contrato independentemente de transcrição, os seguintes
documentos, cujo teor é do conhecimento e aceitação da CONTRATADA.
- Edital da Licitação Tomada de Preços n.° 002/2022 e seus anexos;
- Proposta da Licitante e seus anexos;
- Legislação. Normas e Instituições vigentes no Pais, no Estado e no Município que lhe sejam
aplicáveis, especialmente as leis 8.666/93 e 8.883/94.
12.0 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
ORÇAMENTÁRIA

CATEGORIA ECONÔMICA E DOTAÇÃO

As despesas decorrentes da presente Tomada de Preços correrão por conta da Categoria
12.1
econômica do exercício financeiro de 2022:
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
1013— Construção, Ampliação e Reforma de Infraestrutura, Planejamento e Desenvolvimento
Fonte - 15000000— Recursos Não Vinculados de Impostos
17000000— Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Fonte Elemento de despesa:
4490.51.00.00 — Obras e Instalações
Fonte — 024 — Transferências de Convênios
13.0 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Ibicoara, comb único e competente para dirimir quaisquer
demandas do presente Contrato, renunciando a clualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, firmam o prelente em 02 (d s) vias de igual teor e forma
itos legais.
juntamente com 02 (duas) testemunhas, para os
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