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MUNICIPIO OE PALMAS OE MONTE ALTO

ESTAOO OA BAHIA
SEaRETÀRl- [iUNlcip^ÁL iÊ FLqi'iÉJÀr,'El.]Itr Âij',ílt'JlSrR(aÀO E FINÀNCÂS

SEIIR [rE 1.. t': - aLS E CfÀ]TR,1-CS\

TOMADA DE PREÇOS N" 002/201gTP

CONTRATO N" OO2/2OígTP.PMA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
E A TECPI AN TERRAPLFNAGFM ITDA.
EPP

Por este instrumento paÍticular de Contrato de PrestaÉo de Serviços que entre si celebram,
de um ladc c !âUIrllClPlO gE PALi4ÂS 9E IIIOI.JTE ALTO, enrldade juridica de direito
público intemo, com a sede na inscrita no CNPJ sob no 13.982.590/0001-47, com sede à
Praça da Bandeira, no. 230, Centro, Município de Palmas de Monte Atto - BA, CEP: 46.460-
000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TVANOEL RUBENS VICENTE DA
CRUZ, brasileiro, casado. inscrÍto no CPF sob no. 1'17.756.88S34, e RG no. 0156455250 -
SSP/BA, residente de domiciliado à Praça do Bonfim, n"16, Baino Bonfim, Palmas de Monte
Alto-Bahia, CEP: 46.460-000, de ora em diante denominada CONTRATANTE e, do outro
lado, a empresa TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA-EPP, pessoa jurídicâ de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.206.625/000í-89 como CONTRATADA,
estabeiecicia à Rua Cei. Tibedo iyieíra, nc 2ffi, saia 204 - Ceniro, no i,riunicípio cie Brumacio,
através de seu Sócio-Gerente, o Sr. Edimundo Pereira da Silva, portador de cédula de
identidade n' 01.977 .78+10 SSP-BA e CPF no 286.1 15.@5-04, resolvem celebrar o
presentê Contrato mediante as cláusulas adiante eíipuladas:

t,t

1.1

2.1

3

1.1

DO OBJETO
ContralaÉo de empresa para execução de obras de engenharia para
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS,
no Distrito de Espraiado, município de PALMAS DE MONTE ALTO, Eslado da Bahia,
atendendo rigorosamente â TOMADA DE PREÇOS N" 002/2019TP, o qual passa a
fazer parte integrante e complementar deste Instrumenlo como se aqui estivesse

DA ADJLiDTCAÇÃO

Ficam adjudicados os serviços acima relacionados à empresa TECPLAN
TERRÂPLENAGEM LTDA-EPP, ora contratada, em Êzáo de ter sido vencedora da
TOMADA DE PREÇOS N" 00220í9TP, real2ada no dia 11 de junho de 2019,
conÍorme Ata da Comisúo de LicitaÉo e Homologaçáo do Sr. PrefeÍto Municipâ|.

DO VALOR GLOBAL
Pela presteÉo do serviço supracitado. a CONTRATADA, receberá a importância de
R$ 743.288.66 (setecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e
sessenta e seis centavos), cuja despesa conerá pela seguinte dotaÉo orçamentária:

^F^^F' 
i F. 

^ã^ ^^^.^lJo.(,f,.( 
^,l 

ütrUXE tÂt{/\ UE Vt^çt\\], UuK/iü tr SEt(VtçUü UKt At\rJü
1 5.451.052.1 1 21 PAVTMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS
4.4.90.5í.00.0000 - Obras e lnstalaÇôes

FONTE: 00,42,30,16
VALOR: R$ 756.586,05 (setecentos e cínquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis
reais e cinco centavos).
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PATHAS OE iIOHIE ÂTIO
MUNIC|PIO OE PÂLMAS OE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIÂ
SECRETÀRI; :,{UNIC,i'ÂL OE PLANEJÂI,'EIITC AOiIINiSIRACÀO E FII"ÀIICÀS

SET'R DT ti'ITÀCCES E CONTRÂ']'OS\

1g4. DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme a execução do serviço,

mediante apresentação de Nota Fiscal/Falura devidamente atestada pelo setor
competente.

4.í.1. Os Dagtamentos seráo efetuados após boletim de mediçóes emitido por técnicos da
Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto, assinado também pelo responsável
técnico da empresa, tendo o Municipio o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de
empenho da referida fatura para efetuar, quando o pagamento Íor realizado com
recurso próprio.

4.1.2. A Prefertura fará as retenções de ISS e INSS e demais tributos permitidos em Lei
quando da realizaÉo do pagamento.

4.1.3. A empresa contratada deverá constar na Nota Fiscal se é Optante pelo Simples
Nacional e especificar qual o percentual de lSS.

5- DO PRAZO

5.1. O prazo de vigência do prêsênte contrato será âté 31 de dezembro de 2Oí9, sendo
que o serviço, objeto do mesmo, deverá ser executado, imediatamente, a contar da
data da ordem de serviço expedida pelo órgáo competente do Municipio de palmas
de Monte Atto.

5.1 .1 . A obra deverá obedecer ao prazo supracitado, não podendo sob nenhuma hipótese
sofrer paraiisaçáo por quaiquer morivo.

6. DA TNEXECUÇÃO DO CONTRATO
6.1. A CONTRATADA Íicará sujeita, em caso de inadimptemento de suas obrigaçóes

contratuais, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades
pTeVIStaS no CAPíTULO III SEÇÃo V - DA INEXECUÇÃo E DA RESCISÃo Do
CONTRATO, da Lei 8.656/93.

T DAOBRTGAÇÃODACONTRATADA
7 .1 . Constitui obrigaçoes da CONTRATADA:

a) A execuçáo do Serviço objeto deste contrato, conforme TOMADA DE
PREÇOS N'002201gTP;

b! Iuentêf ÍJ! r!.ân!ê ÍôíJa a ayattu-ãa .lô Í:ôntrâlír êm .ômnâlihili.lâ.1ê .ôm âs
obrigaçóes aqui assumidas, todas as condiçôes de habilitaÉo e
qualificação exigídas na TOMADA DE PREÇOS N'002/2019TP, da qual
resuhou o presente Contrato;

c) Todos os materiais a serem empregados na máo de obra deverão ser
fomecidos pela contratada e todos os cuíos de aquisiÉo deverão ser
encargos da mesma. Todos os materiars deverão ser da melhor qualidade
e obedecer às especificaçóes e normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas- ABNT;

d) Todos os custos diretos e indiretos para execuÉo do serviÇos, será por
conta da empresa vene€doÍa, cabendo a Prefeitura apenas indicar o local
da execuçâo do mesmo;

e) Cumprir todas as exigências legais e Normas de SeguranÇá e Higiene do
Trabalho, fomecendo adequado equipamento de proteÉo individual (EPl)
a todos que trabalharem ou, por qualquer molivo, permanecerem na obra;

f) Responder por qualquer acidente de que possam ser vítimas seus
empregados, bem como, pelos acidentes causados a terceiros;
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9ATiIÂS OE íIIOHIE AtTO

-ÊFF-F!e--

MUNICIPIO DE PALMAS OE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SECREIÀRll VJliiCi;Âi DE PLqNE.lÀr!!El\JTC Aof,llr.l SIRÀÇÀO E FIt ÀliÇiS
SETOR DE L 

'ITÀCCES 
E CONTRAÍCS\

l6

I
8.1.

g) A empresa contratada fica obrigada a fomecer relatório fotográico
geoneferenciado, impresso e em formato digital (CD/DVD/PEN DRIVE),
demonstrando a situaçáo do local da obra antes, durante e depois da
realizaçáo dos serviços licitados;

h) A empresa interessada deverá observar os itens constantes da planilha
orçámentária, especiÍicaçôes tecnicas, edital e projetos, pois os mesmos
deverão ser executados, ainda que estejam previstos em apenas uma
dÊsrâs peças,

i) Os itens que não mnstarem na planilha orÇâmentária, e que estejam
contemplados nas especúicações técnicas e/ou projetos, deveráo ter seus
preços diluídos nos preços unitários da proposta orÇamentária;

J) Manter no locel da obra -Drano de Obra" para regtstrar tntormaÇôes
importantes sobre as ocorrências em câda dia de atividades na
construção;

k) Emitir Alvará de Construçáo após emissáo da ordem de serviço;

l) No periodo da la medi(Éo apresentar
L ART de execução da obra com registro no CREABA;
ll. CEI / INSS da obra;

lll Diário do re_oistro da obra conforme especiÍicado na letra "j"
m) Na conclusáo da obra, para fins de recebimento do pagamento final,

apresentar;

L CND do CEI/ INSS: e

^ 
Lt^OrrE ôE ^ÀÀ ^Â^^ r^ ^Â^ -^^^r.i-^rr. u r r^ul I r_-\)l_. J\JU tJEt to uç tlor., tç\,(,u çtt(v Lra (Jrrd. v quç

seÉ verificado e atestado oelo Fiscal responsável.

DA FTSCALTZAÇÃO

A fiscalizaÉo do serviço será através de órgáo compdente do MUNICíP|O DE
PALMAS DE MONTE ALTO, por intermédio do Engenheiro Civil da Prefeitura, o Sr.
ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA.

a) A CONTRATANTE exercerá a FiscalizaÇáo da execuÇáo da obra/serviÇo,
por técnicos designados na íorma do Art.67, da Lei 8-666/93, a quem
compete verificar se a Licitante vencedora está executando os trabalhos,
observando o contrato e os doomentos que o integram;

b) A FiscalizaÉo deveÍá verificar, periodicamente. no deconer da execuÉo
do contrato, se a LicÍlante vencedora mantém, em compatibilidade com as
obrigaçóes assumidas, todas as condições de habí{itaÉo e qualificação
exigidas na licitaÉo, comprovada mediante consulta ao CADIN ou
certídôes comprobatórias;

c) A Frscalzaçáo terá poderes para agr e dectdír perante a uontratada.
inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato,
com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada
pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e faolitar o
á^êcê^ .lâ çic..li2.r;^ â^c cênri.^c o , t^.|^e 

^c 
êlêmôni^c 

^r,ê 
f^rcrm

necessários ao desempenho de sua missão;

d) A Fiscalizaçáo terá plenos poderes para suslar qualquer serviÇo que náo
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando
conhecimenlo dô ÍâÍô âo MtJNlciPlo DE PAI MAS DF MONTF ALTO
responsável pela execuçáo do Contrato;
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PÀtHÁS DE IIIOI{IE ÂTIO
MUNICIPIO OE PALMAS OE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SÉi]RÉTÀRIi :,{UIiICiPÂL OE PLÀNE.]Â!,'ÊNTi AD\lINIS'IRÁCÂÚ E FII\ÀNCAS

SETOR DE LiCITÀCOES E CONTRAÍOS\

e) Cabe à FiscalizaÉo verificar a oconência de fatos para os quais haja sÍdô.
estipulada qualquer penaladade contratual. A FiscalizaÉo informará ao
setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os
documentos necessários, e em caso de multa. a indicaÉo do seu valor.

0 Das decisóes da FiscalizaÇão poderá a Contratada recoÍrer ao MUNICÍP|O
DE PALMAS DE MONTE ALTO, responsável pelo acompanhamento do
contrato, no pr.Do de 10 (dez) dias úteis da respediva comunicaçáo. Os
rectrrsos reiatlvos a muhas serão Íeflos na iorma previsia na respeciiva
cláusula.

g) A aÉo e/ou omissáo, total ou parcial, da Fiscalização náo eximrrá a
Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste
Çt)t tll aru.

h) Ficâ assegurado aos técnicos do MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE
ALTO o direito de, a seu, exclusivo critério, acompanhar, fiscâlizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da
execuçáo dos sen,iços píestados peh licit3nte vencedcra, com livre
acesso ao local de trabalho para obtenÇáo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessários à execuÉo dos serviços

DA REMSÃO DE PREÇOS

A revisáo de PREÇOS obedecerá às disposiçóes conslantes na Lei Federal no.
8.666/93, e suas altera@es posteriores.

DAS SANÇÔES CONTRATUAIS
Em caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condiçáo ora estab€lecida,
o(a) contratado(a) ficará, após o exercício do direito de defesa, sujeita às seguintes
penalidades, mediante publicaçáo díwlgada no Diário do MUNICíP|O DE PALMAS
DE MONTE ALTO:

a) Advertência;
b) Suspensáo temporária de participar de licitaçáo e impedimento de

contratar com o MUNICÍP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO pelo prazo de
até 02 (dois) anos:

c) DeclaraÉo dê inidoneidade para licitar ou contratar com o MUNICíP|O DE
PALMAS DE MONTE ALTO, enquanto perdurarem os motivos
de{erminantes da puniçáo ou até que seja provada a sua reabilitaçáo
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que será procedida
sempre que o contratado ressarqr o MUi\riClPrO üÉ PALiviAS uÉ MUNTE
ALTO pelos prejuízos resuttantes e depois de deconido o prazo da sançáo
aplicada,

d) Mutta, graduada de acordo com a gravidade da infraÉo, nos seguintes
iftriies riráxirrros.

l. 1oo/o (dêz por cento) sobre o valor do contrato, em câso de recusa
do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 5 (cinco) dras
conidos, contados da dala de sue convocação;

ií. 0, iorá (um ciécimo por cento) ao ciia, aié o irigesimo ciia cie airaso,
sobre o valor da parte do serviço náo rcali;'ado;

lll. 0,2% (dois decimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

lt,

I
oí

í0.
10.'l
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PAttÂs 0E ilofiIE au0 MUNICIPIO OE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTAOO DA BAHIA

SECRETÂRIÂ itluNICiFÀI DE Pi;NE JÂI.!i iJ I O ADI,iIi,IISTRACÂC E F II"ÀNCAS
SEÍOR DE LICITACOES E CONTRATOS\

11.1.1

11.1.2.

11.1.3.

I l t.+.

1,1 1E

11 1.6.

11.1.7.

1 1 .1.8.

't1 19

í 1.1.10

11.

11 .1

12.

12.1

13.
'13.1

DA ENTREGA E RECEBIMENTO
A preslaÉo do serviço se processará, conforme discriminaÉo da TOMADA DE
PREÇOS no. 002/201gTP e deverá ser iniciado mediante requisiÉo expedida pelo
setor de competente do MUNIcíPto DE PALMAS DE MONTE ALTO e seu
recebimento se dará conÍorme disposto nos arts. 73 a76 da Lei Federal no. 8.666/93.
. O objeto deste Contrato será recebido, em caráer provisório, desde que

execúado com Íiel observância deste lnstrumento, lavrando-se o respectivo
"Termo de Recebimento Provisório".

O "Termo de Recebimento Provisório' será lawado após a competente vistoria,
que deverá ser realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da dala em que a CONTRATADA comunícar, por escrÍto. a concÍusáo do
obje,to desde Contrato, desde que o mesmo tenha sido aprovado, e a respectiva
mediÉo final tenha sido igualmente aprovada.

Quando em desacordo com as especrhcaçoes, ou amda, em desacordo com as
normas técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rqeitado, sendo
lawado "Termo de lmpugnaçáo", coníorme rejeição deconente da vistoria que
poderá ser parcial, acima mencionada.

Ocor iitia a iriúese de tlue iraia o parágiaÍo aírtcr iur, à COi'ÍTRÁTÂDÂ tieverá
conigir as falhas apontâdas no lermo acima mencionado, dentro do prazo que lhe
for fixado pelo CONTRATANTE, sem que se câracteriza operaçáo contratual,
tomando-se sem efeito a comunicaÉo da conclusão.
\ rê.i+i^a,a^ Ã ^^^ ^r 'áâ.ia^^+^ ,{^ê ^^F^^Â^. ^^^^+-,{^- ^^^f^,á^ ^^.A^.^1^er És sqJ l.e I çyuçi, <iPiji iiciúCJ Çvi iiii i i iU Pd; dgi div
acima, o CONTRATANTE poderá ajuizar a competente aÉo de perdas e danos,
sem prejuízo das penalidades previstas.

O período para observaÇáo é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento
Proviqório, se, na ocas!áo, orJt-ro p!'azo anaior não fo!'determinado pa!.a eventuais
ensaios ou testes.
Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo será
efetuado após o seu cumprimento integral a juízo do CONTRATANTE e, mediante
lawatura do comoetente "Termo de Recebimento Definitivo".
A lnspeÉo Final, aprovaÉo da totalidade da obra e a consequente emissáo do
Termo de Recebimento Definitivo será eÍetivada no período de 30 (trinta) dias, a
contar do término do prazo de observaÉo previsto no Ítem í í .1 .6.

Aoós a emissão dô Têrmo de Recebímenlo Definitivo_ e náo havendo ouâlouer
pendência a solucíonar, será emitido o competente Termo de Encenamênto das
ObrigaÇóes Contratuais.
O recebimento provisório ou deÍinÍtivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranÇa do serviÇo, nem ético proíissional pela perfeita execuÇáo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei.

DA RESCISÁO

A rescisâo contratual efetuada nas Íormas previstas no CAPITULO lll - SEÇÃO V -
da RESCISAO CONTRATUAL, cia Lei Fecieral no. 8.666/93 com as consequências
nela esl.ebeleciCes.

DA SUBCONTRA.TAÇÁO E DA pROrBtÇÃO DE CESSÃO
Fica estabelecido que a CONTRATADA não poderá sub-contratar, no todo ou em
parte, o serviço objeto deste Contrato.

A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder a execuÉo deíe Contrato parcial
ou tolalmente, salvo as subcor ÍataÇôes permitidas,

13.2
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PAttrA5 OE ÍTOIIIE ÀITO
MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO.

ESTADO DA BAHIA
SEíIRETÁRl4 ilUNlCirAL DE FLÂNEJÀr',tEtITC ACf,lltliSTRAÇÂO E FINÁNÇÀS

SETOR DE TICITACOES E CONTRÂTOS\

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Este Contrato deverá ser executado Íielmente pelas partes, ficando ciente a
CONTRATADA das estipulaçÕes contidas nos Arts. 68 a 71 da Lei Federal n'.

DA LEGTSLAÇÃO APL|CÁVEL

Esle C.ont!^ato regula-se É€las suas cláusulas e pelos preceitos mntidos na Lei
Federal no. 8.666193 e suas alteraçóes posteriores, e o Código Civil no que couber.

DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de PALMAS DE MONTE ALTO, BAHIA, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer
oúro por mais privilegiado que seja.

:l?

14.
14.1

íÃ

to.

16.1

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contráo em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

MUNI PIO DE PALMAS DE E ALT
Manoel Rubens Vicen da Cruz

PÍefe

Testemunhas:

TECPLAN

z
CPF:

G M

CNPJ: 09.206.625/0001-8
Edimundo Pereira Da Si

I

CPF à?J}.15\--úo
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