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ATO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO
DE
DISPENSA Nº 006/2020



Ao trigésimo diado mês de Abril do ano dedois mil e vinte, por determinação
do Excelentíssimo Senhor Vanderlei Fulco Caldas - Prefeito do Município de
Olindina – Bahia, em cumprimento à Lei 8.666/93, após Ratificação, autoriza a
publicação na Imprensa Oficial do Município, do Processo de Dispensa de
Licitação Nº 006/2020, tendo como Objeto:Constitui objeto do presente a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza
pública e correlatos, mediante locação de equipamentos e de mão de obra,
visando atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do
Município de Olindina.EmpresaContratada:LOPES CONSTRUTORA EIRELI ME,
com o valor global de R$604.008,72 (Seiscentos e quatro mil e oito reais e
setenta e dois centavos). Dotação Orçamentária:05 – 2.010 – 3.3.90.34.00 3.3.90.39.00 – Fonte de Recurso: 100. Base Legal: Art. 24, inciso IIda Lei Federal
8.666/93.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por
mim,Jackson Bomfim dos Santos Araújo.

Prefeitura Municipal de Olindina, Estado da Bahia, em 30 de Abril de 2020.

Jackson Bomfim dos Santos Araújo
Responsável Pelas Publicações
Port. 036/2018

Praça Antonio Borges de Santana, s/n – Telefax: (075) 3436–1181/1182
CEP 48.470.000 – Olindina– Bahia
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Nº 006/2020

Em face aos Pareceres da Comissão Permanente de Licitação e Jurídico, tendo em vista
que foram cumpridas todas as formalidades legais, Ratifico a Dispensa de Licitação Nº
006/2020, autorizando a contratação e a emissão do competente empenho em favor da
empresa LOPES CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ/MF nº 73.991.762/0001-70, com o
valor global de R$ 604.008,72 (Seiscentos e quatro mil e oito reais e setenta e dois
centavos); tendo como Objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de limpeza pública e correlatos, mediante locação de equipamentos e de mão de
obra, visando atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de
Olindina.

Olindina - BA, em 30 de abril de 2020.

Vanderlei Fulco Caldas
PREFEITO
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2020

CONTRATADO: LOPES CONSTRUTORA EIRELI ME.
CNPJ: 73.991.762/0001-70.
OBJETO:Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de limpeza pública e correlatos, mediante locação de equipamentos
e de mão de obra, visando atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do
Município de Olindina.
VIGÊNCIA: De 01.05.2020 à 31.07.2020.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:05 – 2.010 –3.3.90.34.00 - 3.3.90.39.00 - Fonte de
Recursos: 100 – Ordinários.
VALOR GLOBAL: R$ 604.008,72 (Seiscentos e quatro mil e oito reais e setenta e dois
centavos).
AMPARO LEGAL: Lei Nº 8.666/93.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 006/2020.
DATA DO CONTRATO:30.04.2020.

Olindina - BA, 30 de abril de 2020.

Jackson Bomfim dos Santos Araújo
Responsável Pelas Publicações
Port. Nº 036/2018

Praça Antonio Borges de Santana, s/n – Telefax: (075) 3436–1181/1182
CEP 48.470.000 – Olindina– Bahia
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CONTRATO Nº. 019/2020
CONTRATO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE OLINDINA E A
EMPRESA LOPES CONSTRUTORA EIRELI.
O MUNICÍPIO DE OLINDINA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n.º
13.647.854/0001-06, sito na Praça Antônio Borges de Santana, s/n°, Centro, Olindina, Bahia, representada
neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Vanderlei Fulco Caldas inscrito no CPF/MF sob o nº
058.491.445-87, portador da Cédula de Identidade nº 01163564 99/SSP-Ba residente Distrito Dona Maria, 02,
Zona Rural, CEP: 48470-000, Olindina - Ba, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro
lado, a empresa LOPES CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o n. 73.991.762/0001-70, situada à Rua Pedro Lopes da Cruz, Nº 286, Bairro Santa Cruz – CEP 48.780-000,
Biritinga – Ba , neste ato representada por Álvaro Almeida Lopes, inscrito no CPF/MF sob o n.º 005.693.15573, RG 078.192.3310 SSP/BA, residente a Avenida Eládio Gomes da Silva, 20 –Centro – CEP 48.780-000Biritinga- Bahia, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o
disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002,
Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e o resultado do Processo de
dispensa de Licitação 006/2020, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de limpeza
pública e correlatos, mediante locação de equipamentos e de mão de obra, visando atender a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Olindina.
CLÁUSULAS SEGUNDA -

DO PRAZO

O prazo do Contrato será contado de 01.05.2020 a 31.07.2020, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do
inciso II do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA

-

DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 201.336,24 (Duzentos e hum mil, trezentos
trinta e seis reais e vinte e quatro centavos, perfazendo o valor global de R$ 604.008,72 (Seiscentos e quatro
mil oito reais e setenta e dois centavos), em moeda corrente nacional.

§1º.

Na execução deste Contrato, as despesas relativas à pessoal representam um total de R$
122.418,75 (Cento e vinte e dois mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), ao
mês, correspondente a 60.81% do valor do Contrato.

§2º

Os pagamentos serão realizados mensalmente, até o 10º dia útil, contados a partir do recebimento da
documentação fiscal da Empresa (Nota Fiscal/Fatura), em 02 (duas) vias, acompanhada das Certidões
Negativas ou Certidões Positivas com efeito de Negativas dos documentos exigidos nas condições de
habilitação fiscal do Instrumento Convocatório.

§3º Todos os pagamentos serão realizados através de transferência bancária na Agência 0225-9, Conta
67.599-7, Banco Brasil.
§4º

Em razão de interesse público devidamente fundamentado, poderão as partes celebrar Termos Aditivos
ao Contrato, desde que respeitado o limite previsto no Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, os quais,
depois de aprovados, passarão a integrar o presente.

§5º

Também em razão do interesse público, poderão ser empreendidas modificações nas cláusulas
contratuais, mediante comunicação por escrito e concordância das partes
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CLÁUSULA QUARTA

-

DA FISCALIZAÇÃO

Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
§1º

A fiscalização do Contrato será exercida pela unidade responsável pela limpeza urbana através dos seus
respectivos técnicos e/ou outros profissionais indicados pelo órgão já mencionado, sendo gestor do
Contrato o titular daquela unidade.

§2º

A fiscalização poderá proceder qualquer determinação que seja necessária a perfeita execução dos
serviços, inclusive podendo solicitar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento
às cláusulas contratuais.

§3º

A fiscalização de que tratam os subitens anteriores não isenta a Contratada das responsabilidades
assumidas com a celebração do Contrato.

§4º

Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, bem assim receber o
objeto, competindo ao servidor ou comissão designada, primordialmente:
• Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
• Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução do
serviço, quando for o caso;
• Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar
a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
• Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
• Promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;
•
Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
•
Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva
conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como
qualquer outra que tal fato imponha;
•
Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.

§5º

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não eximirá a Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA

-

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I-

Compete a CONTRATADA:

a)

Disponibilizar o número mínimo de operários necessários para o bom desempenho do objeto da
licitação;
Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a execução dos serviços;
Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em serviço,
causados a terceiros ou a Prefeitura, mesmo quando utilizando equipamentos do órgão municipal
competente, salvo em caso de comprovação de falta de manutenção dos equipamentos originários da
Prefeitura;
Treinar seus funcionários quanto ao uso dos equipamentos e ferramentas postas a sua disposição para
a execução das tarefas;
Responder pelo zelo e conservação das instalações postas a sua disposição, providenciando o reparo
de qualquer dano a que der causa por negligência ou imperícia;
Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento inadequado ou indecoroso, ou
não demonstrar qualificação para os serviços que são objetos deste Contrato;

b)
c)

d)
e)
f)
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

II a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

m)
n)
n)

o)

p)

Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço da Prefeitura,
executem serviço para terceiros, nos horários de expediente;
Manter as equipes de trabalho com todas as ferramentas, equipamentos e insumos exigidos no Projeto
Básico em perfeitas condições de uso;
Não permitir que seus funcionários solicitem qualquer tipo de gratificação;
Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as determinações da
fiscalização;
Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização na execução dos
serviços;
Acatar, em todos os seus termos, as determinações de segurança que venham a ser implantadas
através de Ordens de Serviço expedidas pelo órgão responsável pela limpeza do lixo urbano;
Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato sem anuência do
Contratante;
Além das disposições expostas acima, a empresa contratada estará sujeita às seguintes obrigações:
Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais.
Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, inclusive as de cunho trabalhista, estendendo-se
a responsabilidade para os feitos judiciais decorrentes desta licitação.
Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7 º da CF/88, de acordo com a lei n.º 9854/99, (proibição
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos).
Informar imediatamente a unidade competente, verbalmente e por escrito, quaisquer problemas
ocorridos durante a execução dos serviços.
Atender as solicitações do executivo Municipal, quanto ao fornecimento de informações de dados sobre
os serviços, dentro dos prazos estipulados.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais eventualmente
resultantes da execução do Contrato;
Cumprir integralmente o disposto no projeto básico.
Quando da assinatura do contrato, apresentar a relação contendo os nomes e os números do CPF,
Carteira Profissional e PIS dos seus empregados que serão vinculados à prestação dos serviços;
Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita
execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação
contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um que
será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as providências pertinentes
para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;
Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;
Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus
empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo
justificado ou não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao
CONTRATANTE, antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer
um dos seus empregados vinculados à execução do presente contrato;
Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e
demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no
local onde serão executados os serviços;
Reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for
determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste
contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento;
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q)

r)
s)
t)

u)
v)

x)

y)
w)

z)
a.1)
b.1)

Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução dos serviços;
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
Instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadores de boa conduta
e capazes de realizar os serviços ora contratados;
Realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar
com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco
de acidentes de trabalho e outras especificadas nos dissídios ou convenções coletivas;
Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal
designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes
de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações
trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se
destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
Apresentar mensalmente ao CONTRATANTE cópia da folha de pagamento dos seus empregados
vinculados ao presente contrato, na forma prevista legislação vigente;
Comprovar mensalmente o fornecimento de vale transporte e alimentação aos seus empregados
vinculados ao presente contrato, bem como o recolhimento das Contribuições Sociais e Previdenciárias
(INSS, FGTS e PIS), sob pena de, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, inclusive da
folha de pagamento, ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas até o
cumprimento desta obrigação;
Fornecer o fardamento padrão nas quantidades previstas e todo e qualquer material necessário ao bom
desempenho do serviço;
Apresentar cópia autenticada da quitação da Rescisão Contratual dos empregados demitidos, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias corridos, recolhendo de imediato a identificação (crachá) dos mesmos;
Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA

-

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I-

Compete ao CONTRATANTE:

•

Proporcionar todas as facilidades necessárias para a boa e fiel execução do objeto contratado;

•

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Projeto Básico, bem como aplicar à empresa as
sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso;

•

Comunicar à empresa, de imediato, qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços,
exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;

•

Solicitar a execução dos serviços à Contratada, de acordo com suas necessidades.

•

Fazer cumprir, fielmente, o presente Contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e com as normas
vigentes.

CLÁUSULA SÉTIMA

-

DOS ADITIVOS

Em razão de interesse público devidamente fundamentado, poderão as partes celebrar Termos Aditivos ao
Contrato, desde que respeitado o limite previsto no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, os quais, depois de
aprovados, passarão a integrar o presente.
Parágrafo único. Também em razão do interesse público, poderão ser empreendidas modificações nas
cláusulas contratuais, mediante comunicação por escrito e concordância das partes.
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CLÁUSULA OITAVA

-

DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS

Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA
observado o interregno mínimo de 01 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá,
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar
comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise
posterior aprovação da CONTRATANTE.

e
o
e
e

§1º

A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento 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 objeto.
§2º O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data do encerramento da vigência do
contrato, caso não haja prorrogação.
§3º Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá
a preclusão do direito à repactuação.
§4º Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser
pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano do último reajuste aprovado por
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos
discriminados na planilha de custos e formação de preços.
§5º 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 ou sentença judicial
transitada e julgada.
§6º Quando a repactuação se referir aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio
de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens
abrangidos, considerando-se:
I. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
II. As particularidades do contrato em vigência;
III. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
IV. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes;
V. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos ao aumento do preço,
desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada.
VI. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.
VII. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
VIII. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
IX. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos
ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
X. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao Contrato.
CLÁUSULA NONA

-

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente Contrato, correrão à conta de recursos
consignados na dotação orçamentária vigente, a saber:
UNIDADE

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO

FONTE

05

2.010

3.3.9.0.34.00

100

3.3.9.0.39.00
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CLÁUSULA DÉCIMA

-

DA RESCISÃO

I-

O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 78,
obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei 8666/93.

II -

Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela Contratada, esta deverá notificar a
Contratante, mediante documento protocolado, devidamente fundamentado e comprovado, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

III -

Qualquer que seja o motivo invocado, a rescisão e a aplicação de penalidade deverão ser
fundamentadas nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
•

A inexecução contratual, inclusive por interrupções injustificadas na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração.

•

Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:

11.2.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
11.2.2. Multa por atraso injustificado ou interrupções graves e demoradas no fornecimento dos produtos, que será
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 15% (Quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação;
II - 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado, na forma como pormenorizado no Termo de Referência (Anexo I);
III - 0,9% (nove décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
11.2.2.1. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis ou serão deduzidas do valor correspondente ao pagamento mensal, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Secretaria Municipal de Administração.
11.2.2.2 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
11.2.2.3. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.2.2.4. A multa poderá ser recolhida na rede bancária autorizada, através de DAM - Documento de
Arrecadação Municipal, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no Art. 87 da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
11.2.3.Suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar no prazo máximo de 02 (dois) anos para os que
incorrerem nos ilícitos previstos abaixo:
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•

Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual, durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;

•

Incorrer em inexecução do contrato;

•

Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela Administração;

•

Cometer fraude fiscal;

11..2.3.1. Ficará impedido, ainda, de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
I - Ensejar o retardamento da execução do certame, por ação dolosa;
II - Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
III - Comportar-se de modo inidôneo;
IV - Fizer declaração falsa.
11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos abaixo:
a) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem indevida ou
se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;
b) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito de licitar
ou contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;
c) fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:
c.1). Elevando arbitrariamente os preços;
c.2). Vendendo, como verdadeiro e perfeito, bem falsificado ou deteriorado;
c.3). Entregando bem diverso do contratado;
c.4). Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
c.5). Tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato;
11.2.4.1. A declaração de inidoneidade será aplicada após processo administrativo regular, também às
empresas e aos profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) tenham praticados atos ilícitos, visando a frustrar os princípios e objetivos da licitação;
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c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos ilícitos
praticados;
d) tenham sofrido condenação definitiva por atos de improbidade administrativa, na forma da lei.
•

As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometido pelo licitante ou contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal,
não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

•

Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

•

Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções previstas neste item, garantida a
defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis.

•

A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito, ou de quem dele receber delegação,
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

•

A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I-

A inadimplência do CONTRATADO quanto ao disposto na Cláusula Quinta, item II, “f”, não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento, nem serve de motivo a justificar o desequilíbrio
econômico-financeiro do contratado.

II -

Em caso de cancelamento do contratado antes do previsto na Cláusula Segunda, responderá o
CONTRATANTE, nos termos da legislação vigente, pelos danos advindos da inexecução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da
execução do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, os
representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, na presença das testemunhas infrafirmadas, para
que se produzam os efeitos legais.
Olindina , Ba 30 de abril de 2020.
MUNICÍPIO DE OLINDINA
VANDERLEI FULCO CALDAS
PREFEITO
CONTRATADA
LOPES CONSTRUTORA EIRELI
ALVARO ALMEIDA LOPES
TESTEMUNHAS:
________________________________________
NOME:
CPF/MF Nº
________________________________________
NOME:
CPF/MF Nº
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