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MUNICÍPIO DE CORIBE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º294/2020

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A PESSOA JURÍDICA WA
CONSTRUÇÃO
E
SERVIÇOS
EDIFICAÇÕES EIRELI.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo Municipal de Saúde,
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 11.254.491/0001-13,
com sede na Av. São João, s/n, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente representado pela Senhora Jacqueline Silva do Bomfim, Secretaria Municipal de
Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Coribe, brasileira, portadora do RG n.º
645.344 SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste
Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa WA Construção e
Serviços Edificações Eireli, inscrita no CNPJ sob n.º 01.713.400/0001-07, com endereço
situado na Rua Arnaldo Rodrigues, 01, Centro, Santa Maria da Vitoria - Bahia, CEP 47.640000, neste ato representado pelo Senhor Clebson da Silva Santos, portador da Carteira de
Identidade sob o n.º 21.032.527-56 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 978.685.231-15,
tendo em vista o que consta a necessidade pontual e em observância às disposições da Lei n.º
10.520/2002, da Lei n.º 13.979/2020 e subsidiariamente a Lei n.º 8.666/1993 e suas
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
DA LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e
desinfecção de logradouros e estabelecimentos públicos e locais com concentração de
pessoas como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e
enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de
Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a Pregão Presencial n.º 028/2020, que se
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de sanitização e
desinfecção de logradouros públicos, incluindo paradas de transporte coletivo e locais com
concentração de pessoas como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de
prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Presencial n.º 028/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição:
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Item Equipes - Postos de Serviços

Unid. Quant.

R$
Unitário

R$ Mensal

R$ Total

1

Equipe 01 - Sede

horas

260

167,47

21.771,00

43.542,20

2

Equipe 02 - Sede

horas

260

167,47

21.771,10

43.542,20

3

Descoberto

horas

130

234,28

15.227,88

30.455,75

4

Colônia do Formoso

horas

130

266,60

17.329,00

34.658,00

5

Vila Nova

horas

130

214,88

13.967,20

27.934,40

6

Ranchinho

horas

130

193,33

12.566,45

25.132,90

Total Geral

102.632,73

205.265,45

2. DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento art. 4º da Lei n.º
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no Decreto Municipal n.º 017, de 20 de março de 2020.
2.2. Em conformidade com o art. 8º da Lei n.º 13.979/2020 que Dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019, todos os atos decorrentes e consubstanciados
em seus termos, tais como: Contratos e das Ordem de Serviços, estando ainda vigentes
quando do advento da causa de cessação de vigência daquela lei, deverá ser finalizada a sua
vigência considerando que os atos fundamentados deixa de produzir seus efeitos jurídicos.
3. VIGÊNCIA
3.1.
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no edital, com início a
partir de sua assinatura, e encerramento previsto para 31/12/2020.
3.2. O contrato poderá ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60
(sessenta) meses, por tratar-se de serviços contínuos durante a demanda no enfrentamento a
pandemia.
4. PREÇO
4.1. O valor unitário mensal estimado do contrato é de R$ 102.632,73 (cento e dois mil
seiscentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), que perfaz o valor total estimado
do contrato em R$ 205.265,45 (duzentos e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e cinco centavos).
4.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.3. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de cálculo
para aplicação de penalidades previstas neste contrato;
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4.4. O valor deste contrato não poderá servir de base rígida para a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura Mensal, considerando que o total de gastos do mês ou em cada período
dependerá do pleno atendimento as demandas e dos efetivos serviços prestados no
respectivo período.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em Dotações
Orçamentárias própria, previstas no Orçamento para o Exercício de 2020, nas classificações
e valores abaixo especificados:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2065 - Gestão das Atividades de Atenção Básica - PAB
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
5.2. Em caso de prorrogações do contrato as despesas correrão à conta de Dotações
Orçamentárias aprovadas para os exercícios subsequentes.
6. PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do início do
mês subsequente e mediante a apresentação do Documento Auxiliar da Nota Eletrônica DANFE de efetiva prestação dos serviços em cada período mensal.
6.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei n.º 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei n.º
8.666, de 1993;
6.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
6.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das
obrigações assumidas.
6.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
6.4. Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de
Registro Cadastral - CRC e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção
das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.
6.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
6.5.1. o prazo de validade;
6.5.2. a data da emissão;
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6.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
6.5.4. o período de prestação dos serviços;
6.5.5. o valor a pagar; e
6.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
6.6. Nos termos do Item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP n.º 05,
de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
6.6.1. não produziu os resultados acordados;
6.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
6.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
6.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
6.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo
artigo 12 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção
quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime.
6.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos termos do Item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.º 05/2017, quando couber;
6.9. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente;
6.10. A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado
corresponderá, no primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na
planilha de preços;
6.11. Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a
prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo
equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o limite compatível com o prazo
total de vigência contratual;
6.12. A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em
termo aditivo;
6.13. Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio
trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser
mantidas na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão contratante
esclarecer a metodologia de cálculo adotada;
6.14. A Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a
título de vale-transporte em relação aos empregados da Contratada que expressamente
optaram por não receber o benefício previsto na Lei n.º 7.418, de 16 de dezembro de 1985,
regulamentado pelo Decreto n.º 95.247, de 17 de novembro de 1987.
6.15. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada,
ou por outro meio previsto na legislação vigente.
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6.16. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
6.17. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
6.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 5% (cinco por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I=

(5 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
7. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE
7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
7.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
IPCA - IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante
pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
7.6. 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.
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
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aditivo.
7.8.

O reajuste será realizado por apostilamento.

8. REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada, os
profissionais e materiais que serão empregados e a fiscalização pela Contratante são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de
Referência e em sua proposta;
9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante;
9.6. Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês
seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida
Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do
FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à
Contratante;
9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
9.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e
bem-estar no trabalho;
9.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
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prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento;
9.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros;
9.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
9.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este
Termo de Referência, no prazo determinado;
9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
9.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo;
9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pela Lei n.º 13.146, de 2015;
9.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
9.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993;
9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
9.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
9.23. Assegurar à CONTRATANTE:
9.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
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9.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
9.24. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual - EPI, quando for o caso;
9.25. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto
neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
9.26. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos
serviços, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.º 5/2017:
9.26.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário,
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso;
9.26.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos
e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela contratada; e
9.26.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os
serviços;
9.26.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
9.26.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o
desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser
devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato
administrativo.
9.27. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não
receber o vale transporte;
9.28. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em caso de eventual ausência, tais
como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
9.29. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento
das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do
pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à
disposição da Contratante;
9.29.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção
do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante
prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis;
____________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZPBB+XNJF9VUL0WG8UWUFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

8

Sexta-feira
20 de Novembro de 2020
10 - Ano - Nº 2842

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
9.29.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação
mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração
poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis;
9.29.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá
ser notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das
respectivas verbas.
9.30. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual
mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na
localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a
possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de
impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar
justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a
realização do pagamento;
9.31. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do
FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até
o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;
9.31.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria
Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de
serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
9.32. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus
serviços no turno imediatamente subsequente;
9.33. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste
Termo de Referência;
9.34. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração;
9.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de
função;
9.36. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
9.36.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha
própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de
verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
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empregado;
9.36.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para
todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da
prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
9.36.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio
eletrônico, quando disponível.
9.37. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para
representá-la na execução do contrato;
9.38. Não alocar, em atividades presenciais, pessoal que se enquadre naquelas mesmas
condições que tenham sido utilizadas pela Administração como critério para afastamento de
seus servidores do trabalho presencial, tais como as previstas na Instrução Normativa n.º 19,
de 12 de março de 2020, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, sem prejuízo
das exceções também aplicáveis aos servidores;
9.38.1. A empresa poderá comprovar essa exigência por meio de autodeclaração;
9.38.2. Os custos de eventual substituição motivados pelo disposto nesse item
deverão ser arcados pela empresa.
9.39. Não alocar, em atividades presenciais, pessoal que se enquadre naquelas mesmas
condições que tenham sido utilizadas pela Administração como critério para afastamento de
seus servidores do trabalho presencial, tais como as previstas na Instrução Normativa n.º 19,
de 12 de março de 2020, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, sem prejuízo
das exceções também aplicáveis aos servidores;
9.39.1. A empresa poderá comprovar essa exigência por meio de autodeclaração;
9.39.2. Os custos de eventual substituição motivados pelo disposto nesse item
deverão ser arcados pela empresa.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma
físico-financeiro;
10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada;
10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
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reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de
recepção e apoio ao usuário;
10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;
e
10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.
10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;
10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
10.9. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei n.º 8.666, de 1993;
10.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança
e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por
ela designado;
10.13. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
10.14. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:
10.14.1.
A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo
adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde,
quando for devido;
10.14.2.
O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos
empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim
de verificar qualquer irregularidade;
10.15. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993 e da Lei n.º
10.520, de 2002, a Contratada que:
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11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
11.1.5. cometer fraude fiscal;
11.1.6. não mantiver a proposta.
11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.3. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
11.4. Multa de:
11.4.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência
a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso
de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
11.4.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
11.4.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
11.4.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
11.4.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do
contrato;
11.4.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
11.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
11.6. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município,
pelo prazo de até cinco anos.
11.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
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11.8. As sanções previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4 e 11.1.5 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
11.9. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
Grau

...................................................

Correspondência

1 ...................................................................... 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 ...................................................................... 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 ...................................................................... 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 ...................................................................... 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 ....................................................................... 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2 - Infração
Item
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Descrição
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência
prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, por funcionário e por dia;
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão
fiscalizador, por ocorrência;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador,
por item e por ocorrência;
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação
de obrigações da CONTRATADA

Grau
05
04
03
02
03

01
02
01
03
01
01

11.10. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a
Contratada que:
11.10.1.
tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.10.2.
tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do processo
de contratação;
11.10.3.
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados;
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11.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n.º 9.784, de
1999;
11.12. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo
administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de
calamidade de que trata o Decreto Legislativo n.º 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei
n.º 13.979/20;
11.13. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente;
11.14. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente;
11.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil;
11.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade;
11.17. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR;
11.18. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n.º
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa;
11.19. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
11.20. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos órgãos oficiais.
12. RESCISÃO
12.1. Em conformidade com o art. 8º da Lei n.º 13.979/2020 que Dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019, todos os atos decorrentes e consubstanciados
em seus termos, tais como: Contratos e/ou Ordem de Serviços, estando ainda vigentes
quando do advento da causa de cessação de vigência daquela lei, deverá ser rescindidos a
sua vigência considerando que os atos fundamentados deixam de produzir seus efeitos
jurídicos.
12.2. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
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78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório.
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666 de 1993.
12.5. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.5.1.
por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Projeto Básico;
12.5.2.
1993.

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.º 8.666, de

12.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
Contratada o direito à prévia e ampla defesa.
12.7. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666, de 1993.
12.8. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
12.8.1.
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
12.8.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.9. Indenizações e multas.
13. VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. ALTERAÇÕES
14.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n.º
13.979/2020.
14.2. Em caso de omissões da Lei n.º 13.979/2020, aplica-se subsidiariamente à relação
contratual ao que se reger-se-ão pelas disciplinas da Lei n.º 8.666, de 1993.
15. DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
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contidas na Lei n.º 13.979, de 2020, na Lei n.º 10.520, de 2002, e subsidiariamente na Lei n.º
8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei n.º 12.527,
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação, nos
termos do art. 4º, §2º da Lei n.º 13.979/2020.
17. FORO
17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária da Comarca de Coribe.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 (três)
vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos
legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em
todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 03 de novembro de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Clebson da Silva Santos
Sócio
WA Construção e Serviços Edificações Eireli
CNPJ n.º 01.713.400/0001-07
CONTRATADO

Testemunhas:
Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Evenly Cristini do Amaral
CPF n.º 406.062.038-69

Este aditivo se encontra examinado e aprovado por esta assessoria jurídica.
Em______/______/2020

Brenno Barros Saraiva
OAB/BA sob o n.° 63751
Procurador Jurídico
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º262/2020

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CORIBE - BAHIA E A PESSOA
JURÍDICA WA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
DE
EDIFICAÇÕES
EIRELI.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Senhor Manuel Azevedo
Rocha, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 889.363.765 SSP/BA e CPF n.º
013.474.815-83, residente e domiciliado na Praça da Matriz nº 320, Centro, Coribe, Bahia,
CEP 47.690-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa WA Construção e
Serviços Edificações Eireli, inscrita no CNPJ sob n.º 01.713.400/0001-07, com endereço
situado na Rua Arnaldo Rodrigues, 01,Centro, Santa Maria da Vitoria – Bahia, CEP
47.640-000, neste ato representado pelo senhor Clebson da Silva Santos, portador da
Carteira de Identidade sob o n.º 21.032.527-56 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º
978.685.231-15, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Pereira, 01, Santa Maria da
Vitória, Centro, Coribe - Bahia, CEP 47.640-000, tendo em vista o que consta a
necessidade pontual e em observância às disposições da Lei n.º 8.666/1993 e suas
alterações, Lei n.º 10.520/2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante
as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
01.01 - Contratação de empresa para os serviços de locação de caminhões e máquinas
complementares para a execução de recuperação de estradas vicinais na localidade de
Descoberto, Deus Me Livre, Ponta D’Água, e região no interior do Município de Coribe Bahia..
Subcláusula Primeira
Integram o presente contrato administrativo, independentemente de transcrição a
documentos constantes do Processo Administrativo n.º 004/2020, principalmente o Termo
de Referência do Pregão Presencial para registro de preços n.º 004/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
02.01 - O Regime de Execução do presente Contrato é execução imediata, sendo que o
objeto é tido como serviço.
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§1º - A execução deste Contrato deverá ser fiscalizada pela Prefeitura Municipal de
Coribe, Bahia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que designará um
servidor para anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao Contrato e
determinar, quando necessário, a regularização das falhas observadas.
§2º - O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do serviço
em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
02.05.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
26.782.091.2.197 – Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO
04.01 - Em contraprestação pelos serviços aludidos na cláusula primeira o
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância total de R$ 322.330,00
(trezentos e vinte e dois mil trezentos e trinta e três reais), conforme serviços previstos na
Planilha da Ordem de Serviço.
§1º - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, exceto
combustível, peças e serviços destinado a manutenção.
§2º - O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 20%
que corresponde ao valor de R$ 64.466,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e
seis reais) refere-se a prestação de serviço será classificado como pessoal; e 80% que
correspondente ao valor de R$ 257.864,00 (duzentos e cinqüenta e sete mil e oitocentos e
sessenta e quatro reais), refere-se a material de consumo.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
05.01 - Os valores estipulados na Cláusula Quarta poderão ser reajustados na mesma
proporção e índice utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações,
garantindo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e das normas gerais de licitações
e contratos administrativos.
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CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
06.01 - O prazo para pagamento da contratada é de até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após
a execução dos serviços e a devida realização de cada medição pelo Município de Coribe
em planilha de Boletim de Medição devidamente vistados pela empresa.
§1º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de
qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
§2º - O prestador dos serviços deverá executar os serviços de horas máquinas ou
diárias solicitadas e demandadas pela Secretaria Municipal de Infra-estrutura ou a
Secretaria Municipal de Administração, e atendendo ao que dispõe cada Contrato ou
Ordem de Serviço emitida.
§3º - Os serviços serão executados de forma parcelada conforme as necessidades do
Município, em local e data indeterminado, tendo a Contratada o prazo de 03 (três) dias a
partir do recebimento da Ordem de Serviço - OS para o efetivo início da execução dos
serviços demandados, ou em prazo que dispuser o contrato ou a própria ordem de serviço.
§4º - O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto
da evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de
cálculo para aplicação de penalidades previstas neste contrato;
§5º - O valor deste contrato não poderá servir de base rígida para a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura Mensal/Recibo, já que o total de gastos do mês ou em cada período
dependerá do pleno atendimento as demandas e dos efetivos serviços prestados no
respectivo período.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZODA VIGÊNCIA DO CONTRATO
07.01 - A vigência deste contrato inicia dia 10/10/2020 com término pré-estabelecido para
o dia 10/12/2020, perfazendo um prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado
desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
08.01 - O Contratado, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal,
obriga-se a:
a) Ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
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contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, a ele não se vinculando a Contratante a qualquer título, nem mesmo ao de
solidariedade;
b) Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
Contratante ou a terceiros, decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalização ou acompanhamento feito pela Contratante ou por seus prepostos;
c) Assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus
subcontratados;
d) Recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da Contratante,
após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
e) Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou
normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de veículo
perfeitamente funcional para a execução dos serviços;
f) Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pelo Contratado não terá
nenhum vínculo contratual e jurídico com o Contratante;
g) Permitir ao servidor credenciado pelo Contratante fiscalizar, recusar, mandar
fazer ou desfazer quaisquer serviços que não atender as especificações do
objeto, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato;
i) Substituir no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas), veículo por outro
semelhante, sempre que o veículo utilizado pelo Município entrar em
manutenção, sem nenhum custo adicional ao Município;
j) Os veículos substitutos deverão ser, obrigatoriamente, ser de categoria
compatível com os veículos locados, sendo sujeitos a aprovação prévia do
Município;
k) Responsabilizar-se por sublocações que se fizerem necessárias, no caso dos
veículos substitutos não serem aprovados pelo Município;
l) Responsabilizar-se pelo pagamento do IPVA - Imposto sobre Veículos
Automotivos e do Seguro Obrigatório, devendo apresentar ao Município o
comprovante de quitação dos mesmos, e mantê-los em dias com as obrigações.
m) As máquinas e caminhões deverão está em plenas condições de segurança e
trafegabilidade, visando à segurança do motorista/operador, da população de
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-0004
Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZPBB+XNJF9VUL0WG8UWUFA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
20 de Novembro de 2020
22 - Ano - Nº 2842

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Coribe e de terceiros, com todas as exigências contidas no Código de Trânsito
Brasileiro e alterações.
n) As máquinas e caminhões deverão está quites, no que couber, com as
obrigações documentais e fiscais perante os órgãos Federal, Estadual e
Municipal, e principalmente no que for pertinente aos Departamentos de
Trânsito do Estado de origem do equipamento/caminhão.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
09.01 - O Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal a
obriga-se a:
a) Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
b) Efetuar, no prazo indicado na Cláusula Sexta, os pagamentos devidos ao
Contratado;
c) Considerando que o Município assume a responsabilidade sobre o veículo, as
despesas relativas aos combustíveis, peças corretivas e serviços para
recuperação corretiva do veículo;
d) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livres e desimpedidas
as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/1993,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§1º - A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de
Coribe, Bahia e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes
limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do serviço não realizado;
b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado,
por cada dia subseqüente ao trigésimo.
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§3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8.666/1993.
§1º - O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
§2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º
8.666/1993, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO
13.01 - O regime de execução dos serviços é a locação de bens a serem executados pelo
CONTRATADO, bem como o veículo que serão empregados são de responsabilidade do
mesmo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES
14.01 - É vedado ao Contratado:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666 de 1993.
§1º - O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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§2º - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as Contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
16.01 - Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 10 de outubro de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Clebson da Silva Santos
Sócio
WA Construção e Serviços de Edificações
Eireli
CNPJ n.º 01.713.400/0001-07
CONTRATADA

Testemunhas:
Nome: Gesandro Soares de Carvalho

Nome: Evenly Cristini do Amaral

CPF n.º 801.554.215-49

CPF n.º 406.062.038-69
Este aditivo se encontra examinado e aprovado por esta assessoria jurídica.
Em______/______/2020

Brenno Barros Saraiva
OAB/BA sob o n.° 63751
Assessor Jurídico

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-0007
Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
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