
CoNTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGOS Ns 461-2022

O FUNDO MUNICIPAI DE EDUCAQAO, pessoa jurfdica de direito pdblico interno, inscrita no CNPf-MF sob

o no 30.6L2.975/0001-31, com sede i Praga Cel. Zeca Leite, 415, Brumado, neste ato representado por
seu Secretdrio Municipal de Educagao, o sr. IoAo NoUlsCo DA cosT4 cadastrado no CPF/MF sob n'
158.673.905-00, portador Carteira de Identidade RG n' 1.910.04340/SSP-BA, residente e domiciliado na

Rua loio )O(lll, ne 58, Bairro Novo Brumado, neste municlpio de Brumado, Estado da Bahia, e a Empresa
SILVA & SAIOMAO CONSTRUTORA IjtDA CNPI/MF ne 05.881.043/0001-47, situado a Conjunro urbis I

Caminho 20 Casa 06-A Bairro Prazeres, neste ato representada pelo Sr. falr da Silva Leite, portador de

documento de identidade na 02.969.0O2-74, emitido por SSPr/BA, inscrito no CPF Ne 428.104.695-04,
doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contato para a Prestagio de

Servigos objeto da ConcorrSncia Pfbllca Ns 2-2O22, qlue se regeni pela Lei n.0 8.666/93, mediante as

cldusulas e condig6es a seguir ajustadas:

CTAUSULT PRIMEIRA . DO OBIETO

1.1 - O objeto do presente contrato consiste na conEatageo de empresa para construgio da nova Sede

da Escola Munlcipal em Tempo Integral Ana Rodriga Teixeira, com guarita, quadra pollesportiva e

arquibancadas, vestiirio e parque infanHl, no Distr:ito de CristalAndia, conforme planilha abaixo:

R$ 52.782,75

r(\

OTDE. VALOR UNIT VAIOR TOTALTTEM DESCRICAO UNID
1.0 Servlcos Inlclals

\$7.932,65m2 405 R$ 19,58681.1 Demoliqio de alvenaria
m3 58 R$ 276,0000 R$ 16.008,007.2 Demolicio de alvenaria de pedra

4.897,60 R$ 2,3000 R$ 11.250,68m21.3 Implantaelo da obra
R$ 11.385,00m3 825 R$ 13,80007.4 Corte de terra

2.O Fundagao
637,65 R$ 40,3052 R$ 25.458,782.7 Escavaqio manual m3

7.r48,57 R$ 432,4000 R$ 496.647,67Alvenaria de concreto cicl6pico m32.2

3.0 Estrutural
R$ 104.112,3sm3 766,42 R$ 625,60003.1 Concreto estrutural
R$ 194.972,34ks L2.674,67 R$ 15,4s603.2 Aco CA-50

3.32t,90 R$ 101,2000 R$ 336.176,28Laie or6-moldada m23.3
R$ 80.894,35mz 2.747,77 R$ 29,44003.4 Forma de madeira compensada

Alvenarla4.O
5.003,70 R$ 55,2000 R$ 27 6.?04,24Bloco cerimico 9x19x24cm espessura 9cm m24.7

R$ 64,4000 R$ 43.276,80mz 6724,2 Bloco cerAmico 72x79x24cm espessura 12cm
R$ 5.087,23m2 46,08 R$ 110,40004.3 Tiiolo 6x13x27cm espessura 13cm

R$ 91,8436 R$ 9.579,29m2 104,34.4
Cobog6 de concreto pr6-moldado (furos
diagonais para menor visibilidade)

R$ 418,6000 R$ 81.392,58m2 794,444.5 Pedm de ard6sia para divislo de banheiros
5.0 Revesdmento

R$ 59.27 6,69m2 74374,04 R$ 4,14005.1
Chapisco em argamassa de cimento e areia grossa

traco 1:3
R$ 69.560,283.024,36 R$ 23,0000m25,2 Emboco em argamassa de cimento e areia

R$ 300.796,14m2 71..293,69 R$ 26,63405.3
Reboco em argamassa de cimento, areia e

arenoso

R$ 55,2000 R$ r66.9M,67m2 3.024,36Revestimento cerAmico com reiuntamento PEI

III, tiDo A
5.4

6.0

m3 3.267,23 R$ 16,1552Aterro e compactagao manual para regularizageo
de piso

Plso

6.7

R$ 21.009,12m 825 R$ 25,46566.2 Meio fio em concreto p16-moldado

R$ 29,4400 R$ 123.453,702m 4.793,406.3
Contrapiso em argamassa de cimento e areia
srossa traco 1:4

R$ 59,8000 R$ 16.146,00m2 2zoPiso ceramico com reiuntamento tipo A,PEI V6.4
R$ 6.864,40m2 627 R$ 10,9480Piso cimf to q ueim-i-da-'-..-

R$ 66.519,97m2 1.837,00 R$36,?7726.6

6.5
Piso de concreto desempol
piso sranilite \

aplicag6o do
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6.7
Piso em granilite com iunta de dilatagao, com
aplicacao de resina

m2 3.923,40 R$ 81,6960

6.5 Piso de bloquete pre-moldado intertravado m2 4.904,00 R$ 69,0000 R$ 338.376,00
7.0 Esquadrla

7 _1,
Esquadria em cantoneira e chapa de ferro com
fechadura e dobradiqas fportas externas)

m2 47,58 R$ 299,0000 R$ 74.226,42

7.2 Pona de vidro temperado incolor 10mm iateado m2 108,15 R$ 801,3200 R$ 86.66?,7 6

7.3
Porta com estrutura em perfil de alumlnio e
veneziana 60x160cm

unid 46 R$ 583,6480 R$ 26.847 ,8t

7.4 Janela e vitr6 emvidro temperado incolor, incluso
ferragens

mz 310,9 R$ 525,3200 R$ 163.321,99

7.5 Grade em tubo met6lico m2 69,26 R$ 28s,2000 R$ 19.752,95
Alambrado para quadra poliesportiva,
estruturado por tubos de aco galvanizado,
(montantes com diametro 2 polegadas, travessas
e escoras com diametro 1 % polegada], com tela
de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha
ouadrada 5x5cm - altura 4.0m

m2 476 R$ 168,3600 R$ 70.037,767.6

8.0 Pintura
8.1 Tinta hidrossolfvel m2 10.895,87 R$ 11,0400 R$ 120.290,40
8.2 Zardo m2 268,73 R$ 12,8800 R$3.46r,24

8.3
Tinta epoxi a base de solvente [aplicaglo na laie
da cozinhal

m2 397,42 R$ ss,2000 R$ 21.959,55

8.4 Tinta acrilica para piso 2m 627 R$ 12,8800 R$ 8.07s,76
8.5 Pintura de demarcacao de quadra 1 R$ 690,0000 R$ 690,00unid

8.6
Letreiro em fachada com identificagio da escola e

loeo da gestao unid z R$ 874,0000 R$ 1.748,00

9.0 Instalacdes Hldrossanltdrla
9.7 Ponto de 62a unid tzl R$ 126,9500 R$ 15.235,20
9.2 Ponto de essoto unid 150 R$ 126,9600 R$ 19.044,00
9.3 Pedra de ard6sia para bancadas e peitoril mZ 137,29 R$ 368,0000 R$ 48.374,72

9.4
Cuba inox 55x35x20cm, inclusos vilvula, sif;io e

torneira metelica
unid 7 R$ 694,6000 R$ 4.862,20

9.5
Cuba inox 60x50x3Scm inclusos vilvula, sifto e

torneira metAlica
unid R$ 1.499,507 R$ 1.499,6000

9.6
Caixa de passagem em alvenari4 70x70x60cm
com srelha e cesto inox

unid 1 R$ 502,5500 R$ s02,ss

9.7
Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm
com tamDa de concreto

unid 9 R$ 174,8000 R$ 1.573,20

9.8
Cuba de embutir para lavat6rio, inclusive torneira
metdlica, siEo e ensate cromados

unid 31 R$ 138,0000 R$ 4.278,00

9.9 Tubo PVC diametro 75mm m 25 R$ 20,7000 R$ s17,50
9.10 Vaso sanitlrio com descarga acoplada e assento unid 46 R$ 391,0000 R$ 17.986,00
9.LL Mict6rio de louca individual unid 11 R$ 368,0000 R$ 4.048,00
9.7? Lavat6rio de louca completa, com torneira unid 5 R$ 368,0000 R$ 1.840,00
9.7? Chuveiro el6trico unid 20 R$ 92,0000 R$ 1.840,00
9.14 Reservat6rio de Asua 2.000 liffos unid 4 R$ 1.104,0000 R$ 4.416,00
9.15 Reservat6rio de 6gua 5.000 litros unid 3 R$ 2.829,0000 R$ 8.487,00
9.76 Papeleira metllica para banheiro unid 45 R$ 25,7500 R$ 1.159,20
9.17 Saboneteira metdlica para banheiro unid 20 R$ 24,8400 R$ 496,80
9.ra Toalheiro metilico para banheiro unid 2r R$ 21,8960 R$ 459,82
9.79 Bara de apoio em aco pintada, para PNE unid I R$ 115,0000 R$ 920,00

9.20
Tanque de lavar em concreto com v6lvula sifro e
torneira unid 2 R$ 322,0000 R$ 644,00

9.27

Fossa s6ptica em tijolo macigo, dimensao externa
1,90x1,10x1,40m revestida com massa tnica e

impermeabilizante, com tampa de concreto
armado espessura 8cm

unid 7 R$ 1.292,6000 R$ 1.292,60

9.22
Sumidouro em tijolo macigo, diametro 1,20m e
altura 5,00m, tampa armado
diametro 1,40m e

unid 1 R$ 1.140,8000 R$ 1.140,80

9.23 Grelha pl6stica m 30 R$ 363,7680 R$ 10.913,04

R$ 320.526,09
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10.0 'lnstalacio El6trlca

10.1

Ponto de iluminag6o e tomada, residencial,
incluindo interruptor paralelo e tomada, caixa
eldtrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e

chumbamento fexcluindo lumin5ria e lSmpada)

unid 520 R$ 185,3248 R$ 96.368,90

r0.z Poste de concreto h.12,0m unid 7 R$ 2.990,0000 R$ 2.990,00
10.3 Padrdo trifdsico completo unid 1 R$ 987,6200 R$ 987,62

70.4
Caixa para medidor trif6sico, em policarbonato
ftermopl6sticol, com um disiuntor.

unld 1 R$ 85,8452 R$ 8s,8s

10.5
Isolador de porcelana tipo roldana, dimensOes de
72x72mm- unid J R$ 3,5604 R$ 10,68

10.6
Eletroduto de PVC rlgido roscdvel de lpolegada,
Sem Luva.

m 150 R$3,9744 R$ 596,16

70.7 Quadro geral unid 1 R$ 1.035,0000 R$ 1.035,00

10.8

Haste de aterramento em a9o com 3,00 m de
comprimento e DN = 5/8 polegadas, revestida
com baixa camada de cobre, com conector tipo
grampo.

unid 5 R$ 30,8016 R$ 154,01

t0.9 Dsiiuntor unid B R$ZZ7,2400 R$ 1.817,92
11.0 EqulDamento R$ 0,00
77.7 Arvore resional com altura maior que 2,0m unid 6 R$ 101,2000 R$ 607,20
77.2 Playsroud balanco 2 lugares unid 3 R$ 1.265,0000 R$ 3.795,00
11.3 Plavgroud escorregadeira unid R$ 1.472,0000 R$ 4.416,00
77.4 Plaveroud sira sira unid I R$ 1.288,0000 R$ 1.288,00
11.5 Banco de concreto pintado unid 10 R$ 138,0000 R$ 1.380,00

1.t.6 Trave em tubo metalico para quadra esportiva par T R$ 2.208,0000 R$ 2.208,00

L2.O Cobertura
12.1 Telha em chapa de 0,5mm em aco salvalume m2 33L4,a6 R$ 67,1600 R$2?2.626,00
72.2 Estrutura met6lica para cobertura mz 2.334,86 R$ 64,4000 R$ 150.364,98

12.3
Estrutura met5lica para cobertum, inclusos
pilares, trelicas e perffs m2 980 R$ 82,8000 R$ 81.144,00

13.0 Instalacio de Gds
13.1 TubulaEio multicamadas e conexOes de g6s m 32 R$ 218,0400 R$6.977,28
13.z Salda de s6s unid 1 R$ 310,5000 R$ 310,50
13.3 Tesle de estanqueidade unid 1 R$ 1.380,0000 R$ 1.380,00

L4.O Servlcos Flnals
74.7 Limpeza da obra mz 2.445,A0 R$ 1,8400 R$ 4.500,27
14.2 Bota fora m3 73,37 R$ 25,7600 R$ 1.890,01

Valor Total R$ 4.s18.106,41
Valor Total por extenso: (Quatro milh6es, qulnhentos e dezolto mll, cento e seis reals e quarenta e

um centavos).

1.2 - A construgSo da nova Sede da Escola Municipal em Tempo Integral Ana Rodriga Teixeira se justifica
diante da necessidade de proporcionar uma melhor qualidade de ensino, conforto e seguranga aos alunos,
bem como ampliar a oferta da educagao, garantindo maior espago ffsico e melhores condig6es para o
desenvolvimento das prdticas educacionais.

S 1e - O objeto deste conEato poderd sofrer no total ou em parte, acr6scimo ou diminuigao na execugao
dos servigos, bastando para isso comunicagao escrita do Contratante I Contratada com prazo de
antecedencia mfnimo de 3 (tr6sl dias tteis, para os decr6scimos ou acr6scimos, respeitando estes rlltimos
o limite estabelecido em lei e que possibilite o fiel cumprimento deste Contrato.

S 2e - (DA VINCULAEAO) - O presente Contrato vincula-se )s determinag6es da Lei ns 8.666/93 e suas

alterag6es e ao Processo Administrativo ff 40 /2022 de t3 /05 /2022, cuja licitagao foi realizada na
modalidade Concorr6ncia Prlblica Ns 2-2O22 de LO/O6/2O22, tipo Menor Prego Global, com
observdncia dos dispositivos contidos na Lei ne 8.666/93, que integra ao presente contrato,
independentemente de transcrigao.

S 3e - Integram, ainda, este con jeto B6sico, a Planilha Orgamentiria e a Proposta Financeira da
Contratada, relacionadas A Conco blica ne 2-202

1
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cLAusuLA SEGUNDA - DA DoraqAo oRGAMENTXRTA

2.1 'As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dotadao
Orgamentdria consigaados no Orgamento Municipal.

06.001.12.361.0004.1045.4.4.90.51.00 (Fonte 1.540.1030/Despesa 5J - CONSTRUEAo, AMPLIAEAO E
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

CLAUSULA TERCEIRA - Do PREco

3,1 - O prego global equivale a R$ 4.518.106,41 (Quatro milh6es, quinhentos e dezolto mil, cento e
seis reais e quarenta e um centavos), estabelecido para as atividades a serem desempenhadas para o
fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, correspondente d proposta apresentada pelo[a)
CONTRATADO[A).

S 1s - Nos pregos computados neste Contrato, est?io incluidos todos os custos com saliirios, encargos
sociais, previdencidrios e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, transporte de qualquer natureza
alugudis, administragao, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obriga96es.

CLAUSULA QUARTA. DO PAGAI{ENTO

4.1 '0s pagamentos devidos i CONTRATADA serao efetuados atrav6s de ordem bancdria ou cr6dito em ^
conta corrente, no prazo de at6 30 (trintal dias, contado da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura e
apds atestada a respectiva prestagao dos servigos relativa ao mds da Fatura, acompanhada do Didrio de
Obra.

S 1s - Em havendo alguma pend6ncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresenkgao da
nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes A contratagio, ou, ainda, circunstlncia que impega a
liquidagdo da despesa, como obrigag5es financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou
inadimplEncia, o pagamento ficar6 sobrestado at6 que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-5 ap6s a comprovagio da regularizagio da
situatao, nao acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

S 2s - A atualizagao monet6ria dos pagamentos devidos pela Administragio, em caso de mora, serA
calculada considerando a data do vencimento da obrigagio e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variagio do INPC do IBGE pro rata tempore.

S 3s ' 0 pagamento relativo a esta Cldusula Quarta serd realizado em Conta cujos dados foram
fornecidos pela contratada, a saber: sILVA & sAroMAo coNsrRUToRA LirDA - Banco Itari Ag6ncia:
6783 Conta Corre\tet 99788-2.

cLAusuLA QUINTA - DO PRAZO

5'1 ' 0 prazo para execugdo dos servigos, objeto desta licitagao, serd de 12 (doze) meses e o prazo de
vig8ncia do Contrato seri de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser
prorrogado nas hip6teses elencadas no parigrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.66 6, de 1993.

$ le - E vedada a subcontrahgao parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem, a cessao ou
transferenci4 total ou parcial do contrato, bem como a fusio, cisdo ou incorporagio da contratada, sem o
consentimento do Contratante, nao se responsabilizando este por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.

cLAusuLA sExTA - DAs 0BRIGASoES DA CoNTRATADA

rigagSes tidas neste Contrato por determinagdo legal, obriga-se a:

"t

6.1 -ACONTRATADAal6m ob
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a) executar os servigos objeto deste Contrato de acordo com as especificag6es efou norma exigida,
utilizando ferramentas apropriadas;

b) manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisio, diregio e mio de obra para execugio
completa e eficiente dos servigos objeto deste Contrato, inclusive aquela necess{ria ao manuseio e

operagSo dos utensflios e equipamentos seus e da Contratada, bem como, pela conservagAo dos
equipamentos e utensflios;

c] manter todos os seus empregados com a Carteira de Saride, devidamente atualizada;

d) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho,
identificagio, disciplina e demais regulamentos vigentes na Contratada, bem como atentar para as regras
de cortesia no local onde serio executados os servigos objeto deste Contrato;

e] zelar pela boa e completa execugio dos servigos contratados e facilital por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agio fiscalizadora dos prepostos desigaados pelo Contratante, atendendo prontamente
as observag6es e exig6ncias que lhe forem solicitadas;

Q efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execugio do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigag6es sociais
e previdencidrias e trabalhistas dos seus empregados;

g] observar e respeitar as Legislag6es Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestagao dos seus
servigos;

hJ apresenta! sempre que solicitado pela Contratantg folha de pagamento de seus empregados, Guias de
Recolhimento das Contribuig6es Sociais e previdencidrias IFGTS, INSS, CONTRIBUIqAO SoCIAL, IRP],
COFINS e PIS) sob pena, em caso de recusa ou falta de exibigSo dos mesmos, de ser sustado o pagamento
de quaisquer faturas que lhes forem devidas, at6 o cumprimento desta obrigagdo;

i] arcar com todo e qualquer dano ou prejulzo material causado ao Contratante e/ou a terceiros, inclusive
por seus empregados;

j) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvarrs junto ls repartig6es competentes,
necessdrios i execugio dos serviqos objeto do presente Contratoi

kJ providenciar e manter empregados treinados, em n{mero suficiente ao bom desempenho dos servigos
objeto deste contrato;

lJ comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interflra no bom andamento dos servigos, objeto
do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do
respons6vel;

m) reparar ou repor as instalag6es, em caso de danificagdo ou extravio, dos m6veis, equipamentos e

utensflios do Contratante que lhe forem entregues para uso, ou por empr6stimo;

nl pagar os saldrios e encargos sociais devidos pela sua condigio de rinica empregadora do pessoal
envolvido na execugio dos servigos ora contratados, inclusive, indenizag6es decorrentes de acidentes de
trabalho, demiss6es, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislag6es trabalhistas e
previdenciirias, sendo-lhe defeso lnvocar a exist6ncia deste Contrato para tentar eximir-se destas
obrigag6es ou transferi-las para o Contratante;

oJ apresentar a ART - Anotagao de Responsabilidade T6cnica;

pJ Registrar a CEI da Obra;

as certi ART solicitadas pela contabilidade quando da emissSo da nota fiscal;

't \ \

ql Apresentar to
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r) manter no canteiro um dierio de obra no qual dever6 conter todo o servigo executado no dia, sendo,
obrigatoriamentg permitido o acesso da fiscalizagdo municipal, a qualquer tempo, ao mesmo.

cLAusuLA sfTrMA - Do RtrAlusTE E DA REvrsAo

7.1 - A concessio de reajustamento fica condicionada As disposig6es previstas na Lei Fed eral n.e 8.666 /93.

PARAGRAFO 0UICO - A revisio de pregos prevista acima depender6 de requerimento do interessado
quando visar recompor o prego que se tornou insuflciente, instruido com a documentagao que comprove
o desequillbrio econ8mico - financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela pr6pria administragao
quando colimar recompor o prego que se tornou excessivo.

clAusurA otxavA - DAs oBRrcAcons oo corrnetanrr

8.1 - O C0NTRATANTE al6m das obrigag6es contidas neste Contrato por determinagio legal, obriga-se a:

a) Fornecer A CONTRATADA os elementos indispens6veis ao cumprimento do contrato, at6 o prazo de 10
fdezJ dias ap6s sua assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execugao do contrato;
c) Proceder i publicagdo resumida do insEumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condigdo indispens6vel para sua validade e efic6cia, at6 o quinto dia rltil do m8s seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do art 61, par6grafo tnico, da
Lei Federal n.e 8.666/93;
dJ Faciliar o acesso dos empregados da CONTRATADA, desig'nados para execugdo do contrato, )s
instalag6es onde os mesmos serio executados;
e) Disponibilizar a CONTRATADA normas e regulamentos internos aplic6veis aos locais e A execug5o dos
servigos;
fl Cumprir e fazer cumprir as obrigag6es ajustadas neste instrumento bem como observar fielmente o
contetdo de suas cldusulas e par{grafos.

cLAusuLA NoNA - Do REGIME E DA FoRMA DE ExECUeAo

9.1 - 0 Regime de Execugio do presente Contrato sere o de Empreitada por Prego Global.

Par{grafo inico, A CONTRATADA nio poderl transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou
sub-empreitar os servigos relativos ao mesmo, sem o expresso consentimento por escrito da Prefeitura.

cLAusuLA DfcrMA - DA FrscALrzAEAo

10,1 - 0 acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento deste contrato, ser6o feitos pelo
servidor Gilton Lelis Santos, a quem caberd a responsabilidade de fazer cumpriq, rigorosamente, os
prazos, condig5es e disposigdes deste contrato, bem como comunicar as autoridades competentes
qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

10,2 - Fica reservada d flscalizagAo a compet6ncia para resolver todos e quaisquer casos singulares,
duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona
direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla
defesa.

10,3 - A atuagao da Fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade dnica e integral exclusiva da
Contratad4 no que concerne A execugdo do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou remotas, perante o
Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de eventuais irregularidades na execugio do
contrato ndo implica em co-responsabilidade do Contratante.

10,4 - A Contraada deve permitir e oferecer condi96es para a mais completa fiscalizagao do Contratante,
fornecendo informag6
contratado, bem como

ese ciando o acesso ) fiscalizagio dos servigos referentes ao objeto
den

V
In

1

o rvag6es e exig6ncias apresentadas pela fiscalizagio.
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Pardgrafo llnico: A agSo ou omissao total ou parcial da Fiscalizaqio do Contratante, n5o eximirii a
Contratada de total responsabilidade na execugio dos servigos objeto do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAs PENAIIDADES

11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cldusulas contidas no presente contrato
sujeitad o Contratado is sang6es prevista na Lei n.s 8.666/93, garantida a pr6via e ampla defesa em
processo administrativo.

S 1s - A inexecugio parcial ou total do Contrato ensejar6 a suspensSo ou a imposigdo da declaragio de
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Brumado e multa, de acordo com a
gravidade da infragdo.

S Ze - A multa serd graduada de acordo com a gravidade da infragio, nos seguintes limites mdximos:

I - 0,3% (zero vlrgula tr6s por centoJ ao dia, sobre o valor da parte do servigo nio realizado;

S 3s - A Administragao se reserva ao direito de descontar do pagamento devido i contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condig6es estipuladas no
contrato.

S 4s - As multas previstas nesta cldusula nio tdm cardter compensat6rio e o seu pagamento nio eximirii
o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.

S 5s - Demais condig6es de aplicabilidade das infrag6es e sang6es administrativas sio as descritas no item
31 do edital que faz parte deste contrato independente de tmnscrigao.

CLAUSULA DfcIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUEA0

S 1s - A inobservAncia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretarf a aplicagio de multa de
0,07% (sete cent6simos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, at6 o limite de 2% [dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cincoJ dias autoriza a Administragio a promover a rescisio do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6em os incisos
I e II do arL 78 da Lei na 8.666, de 1993.

S 2e - A garantia, qualquer que seia a modalidade escolhida, assegurarii o pagamento de:

I - Prejulzos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;
II - Preiulzos causados ) Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato; e

III - Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administragdo A contratada.

S 3e - 0 garantidor nio 6 parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejulzos e/ou aplicar sang6es i CONTRATADA.

S 4e - A garantia dever6 vigorar durante todo o perlodo de vig6ncia contratual, mantendo-se vSlida at6 03

ftras) meses ap6s o t6rmino deste Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagio.

S 5s - Havendo opgdo pela modalidade caugio em dinheiro, o valor dever6 ser depositado em conta-
caugio cujos fornecidos pela CONTRATANTE.

$ 6e - A garantia ser5 colsidera

1 (

extinta:
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I - Com a devolugio da ap6lice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de impdrtAncias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragio da AdministraEao, mediante
termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e

II - o prazo estabelecido no PARAGRAFo QUARTo poder6 ser estendido em caso de ocorr6ncia de sinistro.

S 7e - O CONTRATANTE executar6 a garantia na forma prevista na legisiagio que rege a mat6ria.

S 8s - Havendo repachragao de pregos, acr6scimo ou supressdo de servigos, a garantia sere acrescida ou
devolvida, guardada a proporgdo de 50lo (cinco por centoJ sobre o valor resultante da alteragio, conforme
o arL 56 $4e, da Lei8.666/1993.

S 9s - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagio, inclusive indenizagio a

terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposiEio no prazo de 05 [cinco) diaq contados
da data em que for notificada, pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DfcIMA TERCEIRA - DA REscIsAo

13.1 - A inexecugio, total ou parcial, deste Contrato ensejard a sua rescisio, com as consequ6ncias
contratuais e as prevista na Lei n.e 8.666/93.

S 1e - 0 Contratante poderd rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hip6teses previstas
no art. 78 da Lei n.e 8.666/93.

S 2s - Nas hip6teses de rescisio com base nos incisos I a XVIII do art. 78 da Lei n.s 8.666 /93, n6,o cabe I
Contratada direito a qualquer indenizagio.

CIAUSULA DtrCIMA QUARTA - DIsPosIqOEs GERAJS

t4.7 - O CONTRATANTE nlo responderi por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados A execugdo do presente Contrato.

S 1s - A CONTRATADA deve manter-se, durante toda a execugio do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagSes ora assumidas, todas as condiq6es de habilitagao e qualificaqio exigidas no Edital.

S 2e - O presente Contrato ndo poder6 ser objeto de subcontratagio, cessio ou transferencia, no todo ou
em parte.

S 3s - Na interpretagEo das disposig6es deste Contrato e integragao das omiss6es, desde que compadveis
com os preceitos de Direito Priblico, aplicar-se-4, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposig6es do Direito Privado, al6m da necessAria invocagdo is normas prescritas na Lei
Federal n.s 8.666/93.

S 4s - A CONTRATADA responder6 por todos os danos e prejulzos decorrentes de paralisag6es na
execugio do objeto contratado, salvo na ocorrdncia de caso fortuito ou forga maior, sem que haja culpa da
C0NTRATADA apurados na forma da legislagdo vigente.

S 50 - 0 CONTRATANTE providenciar6 a publicagio resumida do CONTRATO no seu Di6rio Oficial.

S 6e - Nao se estabelece qualquer vlnculo empregadcio entre os representantes, prepostos, empregados
ou subcontratados da CONTRATADA e o CONTRATANTE, respondendo a CONTRATADA por todos os
encargos, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e por qualquer reclamagio trabalhista que venha a ser
proposta por tais pessoas contra o C0NTPATANTE.

S7s-Ainexig6
como renrincia
relagdo i parte

rimento de qualquer das obrigag6es aqui estabelecidas, neo sere considerada
do direito d -la a qualquer tempo, nem tampouco, novagio pela parte credor4 em
devedora.

1

e
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clAusula ofcrMA eurNTA- Do FoRo

' 15.1 ' As partes elegem o Foro da Cidade do Brumado, que prevalecerd sobre qualquer ouEo, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dfvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, flrmam o presente contrato em 04 [quatro) vias de igual teor e
forma na presenga das unhas, que subscrevem d conforme.

Brumado, 22 de s de2022.

CONTRATANTB CONTRATAD

TESTEMUN

Qqets)
NomeErluardo Ltrna V irseonceltr:

RG.: F;%"ilo" 
Y;#!'83' oor"."{'Jiil'

^pF N! t4j 217 6!)6-01

ITe: carolina GuimareesAbnnlss ftoi
KU.: RG 15 i61 315J3

cPF 045.138.37t35

VrlorMdbsdesua0arv$o
rssesso Jundco - 0A&B{ no 72 g\19

'leset f6 Mur6pal & Agrn ltur.
Poisr,r .rc 363 de 17O5202'
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Se0unda-felra
26 de Setembro de 2022
7-AnoX-No7144 Brumado

Diririo Oficiul do
uuHlclPlo

PRETEITURA MTJNIC'IPAL Df, BRIJMADO

ESTADO DA BAIIIA
cNPJ/llF N. 14.r05.7M,{001-33

Pr.ea CeI. Z€.! Lcltq r' 415 - CcuEo
CEP: 46100,000 - Btutr do-BA

EIIUtl,lAD(,
Eduaor poto Ubedat

ExrRATo Do coNTRATo DE pRES'rACl,o DE sERwcos Nn 467-2022

CoNTRATO Ns 461-2022
CONTRATANTE' FUNDO MUNICIPAI DE EDUCACAO
cNPJ/MF: 30.612.97510001-31
CONTRATADA: SILVA & SALOMAO CONSTRUTORA LTDA
CNPI/MF! 05.881.043/0001-47
Obreto: Contratagao de empresa para construgao da uova Sede da Escola Mu cipal em Tempo
Integral Ana Rodrlga Teixeira, com guarita, quadra poliesportiva e arquibancadas, vesdefio e
parque lnfantil, no Dlstrlto de Cdstalandia.
Vlggncla: 12 (doze] meses
Modalldade de Llcitagao: Corcolrarcia Ptblica Ns 2-2022.
Valor globaL R$ 4.518.106,41 (Quatro milh6es, quinhentos e dezoito mil, cento e sels reais e
quarenta e um centavos)
06.001.12.361.0004.1045.4.4.90.51.00 (Fonte 1.540.1o3o/Despesa 5) - CONSTRUEAo,

AMPLIAEAo E REFoRMA DE UNIDADES ESCOI,ARES
Data: Brumado, 22 de setembro de 2022

cERTtFICA9AO DIGITAL: MZYoQUU4QZCWNEJFM0ISOD
Esta edi€o encontra-se no site oficial deste onte.


