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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
PIATÃ-BA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022
Processo Administrativo N° 084/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JADER LUIZ AZEVEDO DA PALMA
Data de Publicação: 16/08/2022 18:50:20

LOTE 1 - HOMOLOGADO -3010812022 16:39:33
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à Secretaria Municipal de
Educação (controle de acesso, auxiliar educacional, auxiliar de biblioteca etc.), conforme quantidade e
especificações contidas no termo de referência e dem
VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1

Unidade: UNID
Marca: SERVIÇOS
Modelo: SERVIÇOS
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à Secretaria Municipal de Educação (controle
de acesso, auxiliar educacional, auxiliar de biblioteca etc.), conforme quantidade e especificações contidas no termo de referência e
demais anexos deste edital.
Quantidade: 1
Valor Unit.: 8.279.000,00
Valor Total: 8.279.000,00

CLASSIFICAÇÃO
Num Documento

Razão Social

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

1 LIMPETRANS CONSTRUCAO E SERVICOS EIREL

088 22.503.417/0001-00 12.848.769,80

8.279.000,00

Sim

2 CONFIANÇA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM MAO DE

097 01.030.016/0001-00 12.137.322,00

9.873.374,70

Não
Não

3 MC2 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA

076 05.025.180/0001-80 12.812.918,28

9.873.374,76

4 VICTORINO FIGUEIREDO.CONSTRUÇÕES E

095 27.750.463/0001-27 12.869.924,52

10.300.000,00

Sim

5 APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA

062 05.969.071/0001-10 12.869.924,52

12.812.918,27

Não

Razão Social

DESCLASSIFICADOS
Num Documento

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

Razão Social

INABILITADOS
Num Documento

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

CENTRO EDUCACIONAL MARTIMIANO & GONGORA

029 24.418.375/0001-34 10.614.042,48

8.270.000,00

Sim

ABS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

070 20.859.454/0001-20 11.962.992,72

8.270.500,00

Sim

cl=0
1RitrAUTODE: DEBORAH TALLIANNE S. X. ASSUNÇÃO

Gerado em: 30/08/2022 16:39:33
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CONTRATO N°. 0526/2022 REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022.
PROCESSO N° 084/2022.
CONTRATO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PIATÃ E A EMPRESA LIMPETRANS
CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO (CONTROLE DE ACESSO, AUXILIAR
EDUCACIONAL, AUXILIAR DE BIBLIOTECA ETC.).
O MUNICÍPIO DE PIATÀ, ESTADO DA BAHIA, através da Prefeitura Municipal de Piatã, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ n° 13.675.681/0001-30, situada a Praça Izidro Viana, N°38, centro,
Piatã/BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO,
portador do RG 68019505, inscrito no CPF sob o n° 3.986.415-72„ doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa LIMPETRANS CONSTRUCAO E SERVICOS ELRELI, com sede no(a)
Avenida Jorge Teixeira, n° 68, Sala 403, Bairro Candeias, na cidade Vitória da Conquista, Estado de Bahia,
inscrita no CNPJRÁF n° 22.503.417/0001-00 representada neste ato pelo(a) Sr.(') Alexandre da Silva Rocha,
portador(a) da Cédula de Identidade RG n° 0590810588, expedida por SSP/BA e CPF/MF ir 823.061.845-34,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a homologação do objeto do Pregão na
Forma Eletrônica n° 004/2022, consoante o Processo n°084/2022 e em observância ao disposto na Lei n° 8.666, de
21.06.93, e alterações, em observância à Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, RESOLVEM celebrar o presente Contrato, sob
os termos e condições a seguir estabelecidos:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à
Secretaria Municipal de Educação (controle de acesso, auxiliar educacional, auxiliar de biblioteca etc.), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram este Contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital de
Licitação e a Proposta da CONTRATADA, datada de 29 de agosto de 2022, seus Anexos e demais elementos
constantes do referido processo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado e, em especial, o Código Civil — Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o Código de Defesa do
Consumidor—Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços serão prestados mensalmente sob a forma de Execução Indireta e pelo
regime de Empreitada Por Preço Global.
CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste Contrato, o valor global de R$
8.279.000,00 (oito milhões, duzentos e setenta e nove mil reais), conforme planilha devidamente atestada e
aprovada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer tributos, encargos, custos ou despesas, diretos ou indiretos, omitidos da
proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o serviço ser cumprido sem ônus
adicional ao Município.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a
119
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contratada deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto deste Pregão, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
artigo 57, §1°, da Lei n°8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO — Ao se verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, o Contratante promoverá a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do art. 65 da
Lei n°8.666, de 1993.
PARÁGRAFO QUARTO - O disposto no parágrafo anterior se aplica ainda que se trate de eventos futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte.
PARÁGRAFO QUINTO - Os preços constantes da proposta anexa a este contrato são de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
PARÁGRAFO SEXTO — A cotação na planilha de custos e formação de preços de itens concernentes à reserva
técnica, supervisão, fiscalização, IRRI, CSLL, capacitação, treinamento, reciclagem ou congêneres motivará a
supressão unilateral do item da planilha e a consequente glosa de todos os pagamentos já realizados para custear
esses itens.
PARÁGRAFO SÉTIMO — Para operacionalizacão da autoexecutoriedade do parágrafo anterior, os valores
indevidamente pagos serão glosados/deduzidos durante a execução contratual, quando dos pagamentos ou
repactuação.
PARÁGRAFO OITAVO — A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários na
planilha de custos e formação de preços. Portanto, em caso de erro ou cotação incompatível com o regime
tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual;
Cotação de percentual maior que o adequado: para atender as orientações dos Acórdãos TCU n°
3.037/2009-Plenário, n° 1.696/2010-2° Câmara, n° 1.442/2010-2° Câmara e n° 387/2010-2° Câmara, o excesso será
suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento e/ou repactuação, para fins
de total ressarcimento do débito.
CLÁUSULA TERCEIRA — DA DESPESA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
UNIDADE: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Proj./Ativ.: 2.014 - Manutenção do Desenvolvimento da Educação Fundamental — Fte 01/19/15/95
Proj./Ativ.: 2.018- Manutenção do Desenvolvimento da Educação Infantil Fte/01/19/15/95
Proj./Ativ.: 2.023 - Manutenção das Ações do Departamento da Educação Fte 01
PARÁGRAFO ÚNICO — A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento desta finalidade, a ser consignada ao Município, pela Lei Orçamentária
Anual.
CLÁUSULA QUARTA - DO EMPENHO DA DESPESA
Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente Contrato estão regularmente empenhados.
PARÁGRAFO ÚNICO — Se a vigência contratual se estender para o exercício subsequente, será emitida nova
Nota de Empenho.
21 9
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Contrato é de 30/08/2022 a 30/08/2023, correspondente a 12 (doze) meses, contados da
sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério do CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA, este
Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que comprovada a vantajosidade para a Administração das condições e dos preços
contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva
a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da
Lei n2 8.666, de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A prorrogação somente poderá ocorrer desde que haja autorização formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
I - estar formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
II - relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido
prestados regularmente;
-justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
IV - comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
V - manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
VI - comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
PARÁGRAFO QUARTO - Quando da prorrogação contratual, o Município:
I — Realizará pesquisas de preços e assegurar-se-á de que os preços contratados continuam compatíveis com
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa em relação à
realização de uma nova licitação, sem prejuízo de eventual negociação com a Contratada para adequação dos
valores àqueles encontrados na pesquisa de mercado;
II — Realizará negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis
que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação;
EH - A pelo menos 60 (sessenta) dias do término da vigência deste instrumento, o Município expedirá comunicado
à CONTRATADA para que esta manifeste, dentro de 03 (três) dias, contados do recebimento da consulta, seu
interesse na prorrogação do atual Contrato;
IV - Se positiva a resposta da CONTRATADA, o Município providenciará, no devido tempo, o respectivo Termo
Aditivo;
V - Esta resposta terá caráter irretratável e, portanto, a CONTRATADA dela não poderá, após expressa
manifestação neste sentido, alegar arrependimento para reformular a sua decisão;
VI - Eventual desistência da CONTRATADA após expressa manifestação de interesse na prorrogação contratual
ensejará pelo Município a devida aplicação de penalidade, nos termos da Cláusula Décima Quinta, inciso IH, do
presente Contrato;
39
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VII - Caso a CONTRATADA manifeste, num primeiro momento, por não ter interesse em prorrogar o Contrato e
posteriormente venha a se retratar, demonstrando vontade de prorrogá-lo, fica a critério do Município, como
faculdade e prerrogativa, proceder à prorrogação ou dar curso a novo processo de licitação.
PARÁGRAFO SEXTO — A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com mão de obra exclusiva
estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses:
quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão
efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei;
quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a
obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de lei) e materiais serão efetuados
com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o
segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);
os valores de contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação serão iguais ou inferiores aos limites
estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
c.1) Se os valores forem superiores aos fixados pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, caberá negociação objetivando a redução de preços de modo a viabilizar
economicamente as prorrogações de contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO — O Município não prorrogará o Contrato quando:
I - os preços contratados estiverem superiores aos estabelecidos como limites em ato normativo da Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de
preços; ou
II - a contratada tiver sido penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou
impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.
PARÁGRAFO OITAVO - O início da execução do objeto do contrato dar-se-á no 10 (dez) dias úteis após a
assinatura deste contrato, ou em data estipulada pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO NONO — Independentemente do dia em que se der o inicio da execução dos serviços nos
termos do parágrafo anterior, o termo final de vigência será o previsto no caput desta cláusula, mantidos os
preços ofertados.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Admitir-se-á a prorrogação do prazo de início e da execução, mantidas as demais
cláusulas do Contrato e desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições de execução do Contrato;
Ii - impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo Município em documento
contemporâneo à sua ocorrência;
ifi - interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do
Município;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos por lei;

419
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V - omissão ou atraso de providências a cargo do Município, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A prorrogação do Contrato, quando demonstrada a vantajosidade para o
Município, deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação
da consultoria jurídica.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os fiscais deverão elaborar relatório final acerca das ocorrências da fase
de execução do contrato, após a conclusão da prestação do serviço, para ser utilizado como fonte de informações
para as futuras contratações.
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência,
anexo do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
A descrição dos serviços consta do Termo de Referência - Anexo I do Edital.
CLÁUSULA OITAVA - DOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS
E ESCALAS DE TRABALHO
A CONTRATADA prestará os serviços de vigilância nos locais e de acordo com as seguintes escalas de trabalho
definidos pela CONTRATANTE, desde que no Município de Piara'.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo De Referencia, anexo
do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização será executada nos termos fixados pelos arts. 46 a 70 e Anexo VIII da Instrução Normativa/ SEGES
n°05/2017, conforme delineado no Termo de Referência anexo do Edital do certame.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
Os CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO são aqueles determinados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este Contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei n° 8.666/1993, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, em decorrência de aumento ou diminuição quantitativa do
objeto licitado, e obedecendo-se as condições inicialmente previstas no Contrato, ficará obrigada a aceitar os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à execução dos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido, mediante
consenso entre os contratantes.
5J9
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As alterações contratuais devem ser promovidas mediante celebração de termo
aditivo, que deverá ser submetido a prévia aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÁO
É admitida a repactuação deste Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, contado das
datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo,
convenção, dissídio coletivo de trabalho vigente à época da apresentação da proposta, e a data limite para a
apresentação da proposta em relação aos demais insumos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao principio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como
os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da
data de início dos efeitos financeiros da última repactuação da respectiva parcela.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e
formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, para a
variação de custos relativos à mão de obra vinculada à data base da categoria.
PARÁGRAFO QUARTO — A solicitação da contratada de repactuação dos custos envolvendo insumos e
materiais somente poderá ser deferida após o período de um ano, contado da data limite para a apresentação da
proposta, utilizando-se, para tanto, o índice de reajustamento IPCARBGE e aplicando-se a seguinte fórmula:
R = V ( I — ) onde:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor constante da proposta;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
= Índice relativo ao mês da proposta.
PARÁGRAFO QUINTO — As repactuações de insumos e materiais, descritas no parágrafo anterior,
subsequentes à primeira, serão efetuadas apenas quando se completarem períodos múltiplos de um ano, contados
sempre da última repactuação de insumos e materiais.
PARÁGRAFO SEXTO — No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o MUNICIPIO
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.
PARÁGRAFO SÉTIMO — Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos diversos será,
obrigatoriamente, o definitivo.
PARÁGRAFO OITAVO — Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos e materiais 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.
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PARÁGRAFO NONO — Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo
aditivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO — Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos e
materiais, o MUNICÍPIO verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o
recalculo dos custos em valor menor com o objetivo de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro da
contratação e promoverá a redução dos valores correspondentes.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem
solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou
com o encerramento do Contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A repactuação será formalizada por meio de apostilamento, salvo
quando coincidir com a prorrogação contratual, quando será formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato
vigente.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - As repactuações relativas aos custos de mão de obra vinculados à data
base de cada categoria serão efetuadas somente com fundamento em Convenção, Acordo Coletivo de Trabalho,
Sentença Normativa, ou por força de lei.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A repactuação não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública ou de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.*
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
As PENALIDDADES são aquelas previstas no Termo De Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei
n°8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — A rescisão deste Contrato pode ser:
determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993, notificando-se a CONTRATADA;
amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência
para o CONTRATANTE; ou
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c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
PARÁGRAFO SEGUNDO — A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
PARÁGRAFO TERCEIRO — Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão deverá ser acompanhada do balanço dos eventos contratuais já cumpridos
ou parcialmente cumpridos, da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos e das indenizações e multas.
PARÁGRAFO QUINTO - Nas contratações de serviços com prestação de mão de obra exclusiva o não
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais providenciarias, bem como o não pagamento
do salário, do vale-transporte e do auxilio-alimentação, poderá dar ensejo á rescisão do contrato, sem prejuízo da
aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do
art. 70 da Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002.
PARÁGRAFO SEXTO — Em caso de rescisão contratual ou de proximidade do termo final do contrato, o
CONTRATANTE poderá efetuar cautelarrnente a retenção de faturas ou créditos decorrentes do contrato até o
limite do valor das multas aplicadas ou em curso de aplicação, concomitantemente à execução da garantia
ofertada, para posterior desconto desses valores, caso o CONTRATANTE não obtenha êxito na excussão da
garantia ou na negociação com a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO — Havendo prejuízos, mesmo que ainda não quantificado o valor, os pagamentos
pendentes deverão ser retidos cautelarmente, a fim de assegurar a reparação dos danos.
PARÁGRAFO OITAVO — O contrato poderá ser rescindo caso se verifique que a desvirtuação ou fraude de
sociedades cooperativas, nos termos dos arts. loa 13 da Instrução Normativa/SEGES n°05/2017. *
PARÁGRAFO NONO — O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação
estabelecida no Art. 50, do Decreto 9.507/2018.
PARÁGRAFO DÉCIMO —Quando da rescisão dos contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de
mão de obra, a Contratada deve comprovar o pagamento das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem
que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do
contrato de trabalho. *
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO Contratante reterá:*

Até que a contratada comprove o disposto no artigo anterior,

I - a garantia contratual, conforme art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, prestada com cobertura para os casos de
descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e providenciaria pela Contratada, que será executada para
reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e
H - os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situação seja regularizada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Na hipótese prevista no inciso II acima, não havendo quitação das
obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do
contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E
À PROPOSTA
1 - O presente Contrato fundamenta-se:
na Lei n° 10.520/02, no Decreto n° 5.450/05 e na IN/SEGES n°05/2017;
na Lei n°8.666/1993;
na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 —Código de Defesa do Consumidor, no que couber;
no Decreto n°9.507/2018.
II — O presente Contrato vincula-se aos termos:
do Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2022, e seus anexos, constante do processo n° 084/2022;
da proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada, em extrato, no Diário Oficial do Município até o 5°
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, na
forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da Lei n°8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Piatã no Estado da Bahia para dirimir quaisquer questões oriundas do presente
Contrato, com exclusão de qualquer outro.
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Contrato, em 02
(duas) vias, de igual teor e forma, cujo extrato fica registrado no Livro Especial do CONTRATANTE, de acordo
com o artigo 60 da Lei n° 8.666/1993, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas, abaixo nomeadas.
Piatã-Ba, 30 de Agosto de 2022.
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