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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 258/2022

CONTRAT O
DE
FORNECIRENTO
N°
258/2022, PARCELAD0 QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, MUNIcfpIO DE
JEREMOABO E DO OUTRO, A EMPRESA
ABALIZAD O
DE SENVOLVIMENTO
E
EXECUCAO DE PROJETOS - EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:
.

0 MUNIcfpIO DE JEREMOABO, ESTADO DA BAIIIA, com sede no (a) Rua Dr. Jos6

®

Goncalves de Sa, 24, Centro, na cidade de JeremoaboreA, inscrito (a) no CNPJ sob o n°
13.809.041/0001-75, neste ato representado (a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr.
DHRISVALDO JOSH DOS SANTOS, portador (a) da Carteira de Identidade n° 560.448,
expedida pela (o) SSP/SE, e CPF n° 256.775.785-68, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa ABALIZADO DESENVOLVIMENTO E
EXECUCAO DE PROJETOS -EIRELI, inscrita no CNPJ n° 27.662.981/0002-70, situada na R
Jose Felicio Da Silva, n° 001, Sala 01, Centro, AntasreA CEP: 48.420-000, neste ato representado

pelo Sr. Jos6 Ade]mo Santos de Santana, brasileira, solteiro, Administrador, inscrito no CRA de
n° 28399, portadora da c6dula de identidade RG n° 0824544420, SspreA, CPF n°. 910.556.575-91,

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, decorrente do PREGA0 PRESENCIAL
N° 004/2022 resolvem celebrar o presente Contrato, conforme PROCESSO ADMINISTRATIV0
N°. 148/2022 de acordo com as diretrizes da Lei n°. 8.666/93, mediante as seguintes clausulas e
condig6es:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO (art. 55, inciso I, da Lei N° 8.666/93).

SLErisinteos:ntr;tistiTNZ%ro°sbjet°AaA#E[5icEfeADOEh#ETE¥oAlcsosH[DfiTUELs[[C£Sos?

a

AMPLIACA0 E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO
MUNIcfpIO. E NA ILUMINACA0 PbBLICA DA SEDE E DOS POVOADOS D0
MUNIcfpIO E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, de
acordo com as especificag6es constantes do Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 004/2022 e
seus anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da Lei N° 8.666/93, passando
tais documentos a fazer parte integrante do presente instrunento para todos os fins de direito.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO (art. 55, inciso 11, da Lei N°
8.666/93).

0 fomecimento sera executado diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execucao
indireta, em regime de empreitada por preco global, de acordo .com as necessidades da
CONTRATANTE, visando a perfeita consecu95o do objeto e na forma da Clausula Quinta deste
Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO (art. 55,
inciso Ill, da Lei N° 8.666/93).
0 valor global deste contrato 6 R$ 335.800,00 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos reais),
referente ao LOTE 03.
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Os items ser5o fomecidos pelo preeo constante na proposta da Contratada, conforme tabela em
anexo:
§ 1° - 0 pagamento sera efetuado ap6s liquidapao da despesa, no prazo de ate 30 (trinta) dias,
mediante a apresentagao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsavel pelo
recebimento do obj eto.

§ 2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverd apresentar, juntamente com o documento de
cobranca, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, CNDT e prova
de regularidade perante o FGTS - CRF.
§ 3° - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto houver pendencia de liquidagao de
obrigacao fmanceira, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.

a

§ 4° - Nao havera sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.
§ 50 - Nao havera reajuste de precos durante o periodo contratado; todavia, se durante o periodo
contratual ocorrer acr6scimo ou redug5o dos valores dos mesmos, determinados pelo Govemo
Federal e em conformidade com a legislacao pertinente, os precos do Contrato ser5o readequados, a
fim de manter o seu equilibrio econ6mico financeiro, devendo a comprovacao ser feita pela

apresentapao ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razao que autorizou o
referido aumento/redugao e utilizando-se os mesmos indices/percentuais utilizados/autorizados pelo
Govemo Federal;
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§ 70 - Nestes pregos estao incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da
execugao deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabamistas e

previdenciarios, administracao, tributos, emolumentos e contribuic6es de qualquer natureza.
§ 8° -Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem
que a CONTRATADA apresente a documentacao habil para liberagao dos seus cr6ditos, o Contrato
sera rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado a CONTRATADA, tao
somente, o direito ao recebimento do pagamento dos fomecimentos efetivamente prestados e
atestados.

a

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93)
0 presente Contrato tefa vigencia da data de sua assinatura ate 23 de Maio de 2023, por se tratar de
fomecimento, nao podendo exceder ao respectivo exercicio financeiro, nos termos do art. 57 da Lei
N° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENT0 DO OBJETO (Art. 55, inciso
IV, da Lei N° 8.666/93)
0 fornecimento do objeto desta licitacao sera executado nun prazo de ate 05 (cinco) dias ap6s
a solicita¢ao da Secretaria requisitante mediante emissao de autoriza¢ao.
§ 1° - 0 fomecimento, objeto do Contrato, devera ser feito durante o prazo de vigencia
estabelecido. Findo este, as partes nao poderao exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos
previstos no instruinento convocat6rio, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente
realizado o objeto contratual. Ao contralo, exaurido o limite quantitativo antes do encerramento do
prazo contratual, a Administrapao podera acrescer o objeto ate o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), mos termos do art. 65, § 1° da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 55, inciso V, da Lei N. a
8.666/93).

As despesas com o pagamento do referido objeto estao previstas no Orgamento de 2022, conforme
classificacao orcamentina detalhada abaixo :
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Unidade: 03.08.08 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvo]vimento Urbano;
Classificacao Programftica: 15.451.0008
Projeto Atividade: 2.066; 2.067/2065
Elemento de Despesa: 33.90.30; 44.90.52.

Fonte de Recurso: 00

CLAUSULA SETIMA - DO DIREITO I RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55,
inciso VII e XIII, da Lei N° 8.666/93).
A Contratada, durante a vig6ncia deste Contrato, compromete-se a:
I EManter, durante toda a execugao do contrato, as exigencias de habilitapao ou condic6es
determinadas no procedimento da licitagao que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua

®

rescisao e aplicagao das penalidades ora previstas.
I EAlocar todos os recursos necessarios para se obter urn perfeito fomecimento, de forma plena e
satisfat6ria, sem Onus adicionais de qualquer natureza a Contratante;
I ]Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigac5es e tributos decorrentes da execucao do
Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fomecer ao Contratante
comprovante de quitagao com os 6rgaos competentes;
I DResponsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas

por ela cometidas na execucao do Contrato;
EEResponsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao erdrio pdblico ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pela Contratante.
HEResponsabilizar-se pela obtencao de Alvaras, Licencas ou quaisquer outros Termos de
Autorizagao que se facam necessarios a execugao do Contrato.

I IExecutar fielmente o objeto contratado e o prazo estipu]ado que sera diariamente.
I [Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem pr6via

a

e expressa anuencia.
I ENao realizar associapao com outrem, cessao ou transferencia total ou parcial, bern como a fusao,
cisao ou incorporae5o, sem pr6via a expressa anuencia do Contratante.
A Contratante, durante a vig6ncia deste Contrato, compromete-se a:

I I Efetuar o pagamento nas condic6es e pre¢o pactuados.
I Eproporcionar a CONTRATADA todas as condic6es necessdrias ao pleno cumprimento das
obrigag6es decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei N° 8.666/93;

I EDesignar urn representante para acompanhar e fiscalizar a execucao do presente Contrato, que
devera anotar em registro pr6prio, todas as ocorrfencias verificadas;
I EComunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execu9ao dos
fomecimentos, diligenciando nos casos que exigem providencias preventivas e corretivas.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei N°
8.666/93).

Pelo atraso injustificado na execucao do Contrato, pela inexecugao total ou parcial do objeto

pactuado, conforme o caso, o Contratante podefa aplicar a Contratada as seguintes sang5es,
previstas no art. 87 da Lei N° 8.666/93, garantida a pievia defesa, sem prejuizo de perda da garantia
prestada:
I - Advertencia;
11 -Multa de 1% (urn por cento) por dia, ate o maximo de 30% (trinta por cento), sobre o valor do
Contrato, em decorr6ncia de atraso injustificado no fomecimento;
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Ill -Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecuc5o total
ou parcial do mesmo;
IV - Suspens5o tempordria de participar em licita95o e impedimento de contratar com a
Administrag5o do Contratante, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
V - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac5o Phblica.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO (art. 55, inciso VIII, da Lei N° 8.666/93).

a

A inexecug5o, total ou parcial, do Contrato, al6m das penalidades constantes da clausula anterior,
ensejara a sua rescisfro por ato unilateral e escrito da Contratante, mos casos enumerados mos incisos
I a XII e XVII do Art. 78 da Lei N° 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.
Parfgrafo dnico - Quando a rescis5o ocorrer, com base mos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei
supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, sera esta.ressarcida dos prejuizos,
regularmente comprovados, que houver sofrido, confome preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo
diploma legal.

CLAUSULA DECIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO
(Art. 55, inciso IX, da Lei N° 8.666/93).
Na hip6tese de rescis5o administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o
direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei N°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO DO
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei N° 8.666/93).
0 presente Contrato fundamenta-se:
I -Nos termos do Pregao N° 004/2022 que, simultaneamente:
I EConstam do Processo Administrativo que o originou;
I EN5o contrariem o interesse pdblico;

a

11 -Nas demais deteminag6es da Lei 8.666/93;
Ill -Nos preceitos do Direito Pdblico;
IV - Supletivamente, mos princlpios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposic6es do Direito
Privado.
Paragrafo bnico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessarios, em
decorr6ncia deste Contrato, ser5o acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasiao, Termo
Aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAC6ES (Art. 65, Lei N° 8.666/93).
Este instrumento podera ser alterado na oconencia de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da
Lei N° 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§ 1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi05es contratuais, os acr6scimos e
supress6es que se fizerem necessinos, ate o limite legal previsto no art.
65, § 1° da Lei N° 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
§ 20 - Nenhum acrescimo ou supress5o podera exceder o limite estabelecido nesta condieao, salvo
as supress6es resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2°, 11 da lei
N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
(Art. 67, Lei N° 8.666/93).
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Na forma do que disp6e o artigo 67 da Lei N° 8.666/93 fica designada a Secretdrio Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, para acompanhar e fiscalizar execuc5o

§°iEr:SAntfi:s:a°i:i::ta°6 compete, entre outras atribuig6es, verificar a confomidade da execug5o do
Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos sao adequados para garantir a qualidade
desejada.
§ 2° -A ap5o da fiscalizap5o nao exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - D0 RECEBIMENTO D0 0BJETO (Art. 73, Lei N°
8.666/93).
0 objeto deste Contrato sera recebido de acordo com o disposto art. 73,11, a e b da Lei N° 8.666/93.

a
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ABALIZADO DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS - EIRELI
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Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO -ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

EXTRAT0 DE CONTRATO
CONTRAT0 N° 258/2022, PREGAO PRESENCIAL N° 004/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 148/2022. OBJETO: Aquisi¢ao de materials hidraulicos e
el6tricos, destinados a manutencao de redes de abastecimento de agua do municipio, e
na ilumina95o pdblica da sede e dos povoados do municipio e do almoxarifado da

secretaria de infraestrutura. CONTRATAI)A: ABALIZADO DESENVOLVIMENT0
E EXEcucAO DE pRorETOs .: EmELI. VALOR GLOBAL: R$ 335.800,00
(Trezentos e trinta e cinco mil``.e-oitocentls reais). VIGENCIA: 23/05/2022 A
23/05/2023. DATA DE ASSINATURA: 23/05/2022. (SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAE STRUTURA).

CERTIFICACA0 DIGITAL: MDC2MDEXQJCORJAOQZMI OD

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

