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CONTRATO ADMINISTRATIVO 
N° 105/2020 

Contrato de Administrativo, que entre si celebram, a Prefeitura Municipal de Angical e a 
empresa CONSTRUMARKS — CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, forma e pelo prazo 
que especifica por força e observância ao quc consta no Processo Administrativo n° 116/2020, 
Pregão Presencial n° 009/2020, que deu origem ao presente contrato. 

O MUNICÍPIO DE ANGICAL - BA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF n° 13.654.421/0001-88, tendo sua 
Prefeitura situada na Rua Abdon Passos, n° Ol —Centro —Angical —Bahia, aqui representado por 
seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson Bezerra de Souza, portador de CPF sob o N° 214.764.111-15, 
J _._ A_.__.J:.._J_ !"l1TTTT ATA\TTT J_ 1_J_ ` /"`fVMCTTi1Ti1TVb 
LLV16V 6111E UG11VU1111QLLV liVl\ll\111 Al\1Li, G LLV VULLV 16LLU Q GlU}11 GJ6 VVl\V 11\U311L11~11J —

CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Sete de Setembro, n° 399, 01 Andar 
- Centro —Santana -Bahia, inscrita no CNPJ sob o N° 21.080.175/0001-26, aqui representada pelo 
o seu Procurador, o Sr. Péricles Oliveira Conceição, brasileiro, divorciado, portador do CPF n° 
004.112.461-86 e RG n° 41993-25, expedida pelo DGPC/GO, residente e domiciliado na Rua do 
Esperanto, n° 282 —Centro —Santana -Bahia, aqui denominada CONTRATADA, conforme as 
disposições das Leis Federais Ns. 13.979/2020, 14.035/2020, Lei n° 10.520, de 17/07!2002, 
regulamentada pelo Decreto n° 3.555, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993 
e suas alterações e Lei Complementar n° 123/2006 e em conformidade com as condições previstas, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

' —I.;LAUJULA P1(11v1Y,t1tA-1)U Vt3J 1"; l) 

L1. Constitui o objeto do presente contrato, a Contratação de empresa especializada para 
prestação de Serviços de desinfecção e higienização especial em diferentes pontos da cidade e 
prédios públicos, conto medida de enfrentamento ao coronavírus, a se realizar de forma parcelada, 
visando atender as necessidades deste Município de Angical, estado da Bahia, conforme 
espec~Yicações conttdas no Processo LtcIIatóno modalidade Pregão Presenctal n" 0092020. 

CLÁUSULA SEGUNDA —DAS CONDICÕES DE EXECUCÂO 

2.1. A Contratada obriga-se a prestar o objeto deste Contrato, dentro do prazo de até 10 (dez) 
Aiac rnntarinc a nartir ila nata tiP rPrPFAimPntn Aa Nntº AP FmnPnhn rPcnnitan~n tnAac ac rnnrlirRac 

e exigências estabelecidas no Pregão Presencial que originou este contrato e seus Anexos, correndo 
por conta da vencedora as despesas com seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, e, ainda, todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na 
prestação. 

CLÁUSULA TERCEIRA — PREGOS E CONDICÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. Para todos os fms de direito, o valor g]obal do presente contrato é de R$: 560.962,50 
(Quinhentos e sessenta mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a ser pago 
de forma parcelada mediante a execução dos serviços, com vencimento a cada 30 (trinta) dias, 
rnnfnrmr dPsrriM Fdilal mntialirlade Preaãn Precrnrial n° (109/7070 r rmiccãn Aa Falnra/Nnta 
- _.___. __ -_____-_ __-__, _~___ . . __o- ___________ __ _ . . __-_ - __ - ._____ _ ._. 

Fiscal comum e eletrônica, devidamente atestada à execução dos serviços pelo Gestor do Coutrato, 
deste Município, conforme tabela abaixo: 

hero Serviços Unid. Área Total Aplicações Vlr. Unit. Vlr. Total 
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Prestação de Serviços de 
desinfecção e higienização especial 
em diferentes pontos da cidade e 
prédws públicos, como medida de 

OI enfrentamento ao coronavírus, a se 
realizar de forma parcelada, 
visando atender as necessidades 
deste Município de Angical, estado 
da Bahia. 

M' 53.245,00 06 1,75 560.962,50 

§ 2° -Nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de qualquer 
natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel 
cumprimento deste instrumento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado parceladamente, apartir da entrega da 
nota nscaüfatura e recibo dennitivo, especirïcando 0 objeto do contrato, devidamenw certiticado 
pelo fiscal do instrumento, juntamente acompanhada das Certidões Negativas de Débitos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de irregularidades) na execução dos serviços e/ou na 
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da correspondente regulazização. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem 
expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

CLÁUSULA OUARTA — DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

4.1.1. Em todas as dependëncias dos órgãos de contratação dos serviços; 

4.1.2. Os serviços deverão ser em dias e horário combinado entre Contratante e Contratado; 

4.1.3. Os serviços serão acompanhados por um funcionário da Contratante, cum equipamento de 
proteção individual, cedido pelo contratado, para o atesto dos serviços. 

CLÁUSULA QUINTA —DOS PRAZOS: 

5.1. O prazo de vigência do contrato será de até 31 /12/2020, a contaz da data de sua assinatura 
ou até a prestação total dos serviços exencados neste Termo de Contrato, o que primeiro 
ocorrer, 

5.2. O prazo máximo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da Nota de Empenho. 

5.3. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da unidade administrativa solicitante, mantidos 
todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos 
relacionados no art. 57, § 1°, da Lei Federal n° A.666/93, prorrogação essa que deverá ser 
devidamente justificada e instrumentalizada por termo aditivo. 

CLÁUSULA SEXTA —DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
nr,.~....,..«~.:.. ..... ,. ~  ., de ~n~n ,.,.„fa..mo .. .:.~ .. ,u....,.,u...,. p,.... o ............... ............. _ , .,., .. seb,.... 

ORGÃO: 02.02.000 Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PROJ/ATIV: 2.006 00 Gestão das Ações da Secretaria de Administração 
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ORGÃO: 02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
PROJ/ATN: 2.018 O1 Gestão das Ações do Ensino Fundamental — 25%. 
ORGÃ0:02.04.100 FUNDEB 
PROJ/ATN: 2.035 19 Gestão das Ações do Ensino Fundamental — FUNDEB 40% 
ORGÃO: 02.05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — FMS 
PROJ/ATN: 2.056 02 Gestão das Ações dos Serviços de Saúde —15% 
PROJ/ATN: 2.066 14 Gestão das Açães dos Serviços de Saúde —Vinculados 
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —PESSOA JURIDICA. 

CLÁUSULA SÉTIMA —DAS SANCOES 

7.1. Ficará impedida de licitaz e contrafaz com o Município pelo prazo de até OS (cinco) anos 
sem prejuízo das multas previstas oeste edital, e das demais cominações referidas no Capítulo IV, 
da Lei Federal n° 8.666/93, no que couber garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante 
que: 

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

b) No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho. 

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) Euacjai u icíardanicníu da execuçàu du uújcíu dcaic Pregão; 

e) Não mantiver a proposta, injus[ificadamente; 

f) Falhar ou fraudar na exeeuçào do eonuato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

/.1 f`.,...~~..,. F.~.,A~ F~~.,1 

7.2. Pela inexewção total ou parcial do objeto do Pregào, a Administração da Prefeitura 
Municipal de Angical /BA, poderá garautida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as 
seguintes sanções: 

al Advertência: 

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do 

contrato, tomando por base o valor global do respectivo lote; 

c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o 30° dia de atraso, 
configurando-se após esse prazo a inexecuçâo do contrato. 

dl Multa de 10%(dez nnr centnl .cobre n valor Qlnhal do resnectivo Item. 

7.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superiora 30 (trinta) dias, 
poderá ensejar a rescisão do contrato. 

7.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, 

será cobrado judicialmente. 

7.4. Da aplicação da penalidade prevista nos itens 7.1 e 7.2 caberá recurso, no prazo de OS 

(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intertnédìo 

da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazë-lo subir devidamente 

informados. 

a) As sanções previstas no item 15.2, alíneas "b", "c" e "d", poderão ser aplicadas 
conjuntamente com as demais penalidades previstas neste edital. 
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CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

8.1. O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e 
ïe~cüídidv üa~ iúpiuic~c~ pïcviSid~ ü0 aiiiKO 7ó da Lci Fcdcï ai ó.~Gvi93, c5ür as cOíiScqücüci£w 

indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato. 

§ I" - Os casos de rescisão contratual serào forntalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando o direito à prévia e ampla defesa. 

§ 2" - No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do 
serviço já entregue e aprovado pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA —OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1. Fornecer o objeto nas quantidades e prazos pactuados, de acordo com as especificações 
cOííãtaüic~ íicãïc TcníiS dc Rcfcrcücia; 

9.2. Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Angical, os meios necessários à 
comprovação da qualidade na execução dos serviços, permitindo a verificação das especificações 
em conformidade com o descrito no Anexo I deste Termo de Referência; 

9.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitaz, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressôes que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial 
atualizado do Termo de Contrato, nos termos do artigo 4°, I, da Lei n. 13.979, de 2020; 

9.4. Responsabilizaz-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encazgos e demais 
despesas, diretas ou indiretas, decon•entes da execução do objeto do presente Termo de Referência, 
tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas; enfim, por todas as 
obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE; 

9.5. A Contratada responsabilizará por todos os danos causados por seus empregados à 
CONTRATANTE e/ou à terceiros; 

9.6. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em todas as 
rnnGiicnrc rir hahiliYarãn P nnalifirar•ãn rvi aiGlac na liritarãn~ 

9.7. Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pelos serviços executados, 
zelando pela ordem e qualidade de sua execução; 

9.8. Responsabilizaz-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, em 
decorrëncia da execução do presente CONTRATO, incluindo os danos causados a terceiros, a 
quaiquer titulo; 

9.9. Manter durante a vigência contratual informações atualizadas quanto ao endereço, razão 
social e contatos. 

9.10. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização pelo CONTRATANTE, não eximirá a 
CONTRATADA de total resoonsabilidade quanto ao cumorimen[o das obrigacões nactuadas. 

9.11. Disponibilizaz um técnico responsável para atender as solicitações da Secretaria 
requisitante de forma imediata durante toda a execuçào do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Prestar todas as informações e esclazecimentos atinentes ao objeto, que forem solicitadas 
...,,.T., , T , 

peia ~.viv i ~ i nue-~, 
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10.2. Notìficar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do Contrato; 

. ...... .J......... .. i...b»..,...,.....» ....,.... ~.......... Y....~ ~ ..:.............. 

10.4. Assegurar o acesso dos técnicos da CONTRATADA nas dependências da Prefeitura e seus 
órgãos, para efetuar as substituições ou reparos nos materiais, desde que estejam devidamente 
identificados; 

10.5. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA; 

10.6. Manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto 
contratado; 

10.7. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedëncia, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

1 n º e..1:..0« oo ~ ...7.,,;,,; or«°r:..~o ....,,r«or„o;~ ..P«f:.. ~«,r~~ P n .10 ;...,.1:.....1 P,.,>r.r.. v.a. . r ru~.w ws wn.j.v u ..u......m....-.u.... ~.vua.ww.0 Y..u...v ... . ... ........ v., u.rv...Y. ...v...... 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DAS ALTERAÇÓES 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 
1993; 

11.2. Conforme a Lei 13.979/2020, alterada pela Lei 14.035/2020, A CONTRATADA é 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado do Termo de 
Contrato, nos termos do artigo 4°, I, da Lei n. 13.979, de 2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACÃO: 

12.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio desta Prefeitura 
Municipal de Angical, na forma que lhe convier; 

12.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da unidade 
competente da Prefeitura Municipal de Angical; 

12.3. Caberá ao servidor designado exercer a fiscalização do presente contrato, e registrará todas 
as ocorrências e as deficiëncias verificadas em relatório, cuja cópia encaminhada à 
CONTRATADA, objetivando a imediata correçào das irregularidades apontadas; 

12 n e ~ s., +;~,.,~:,.,,.a,. ,t., n«or :ry«., .,.,,, a~;sa .,e... ,~;.,.;..u; ., « ....t,:t:a.,ao a, ~,«o « Y 
Y 

oop.. 

empresa CONTRATADA; 

12.5. A fiscalização das especificações para execuçào dos serviços será exercida por 

representante legal da CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL DE CONTRATO, 
devidamente designado pela Prefeitura Municipal de Angical, conforme Art. 67 da Lei n° 8.666/93, 
rªhPr~rin ªne nçn árinç à rªtjF ra iãn riª nnaliriarlr riné çrnri~nç nrrctarinc _ _ z________ _ ., r . _.._____. 

CLÁUSULA I?ÉCIMA TERCEIRA - MEAIAAS ACAUTELAAORAS 

13.1. Consoante n artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 

motivadamente adotar provìdëncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA — DO REAJUSTE E REEQU[LÍBRIO 
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14.1. Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a 
contar da data da proposta, adotando-se o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da 
Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha asubstituí-lo; 

14.2. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do CONTRATADO com vistas à 
mauutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea 
"d" da Lei Federal n° 8.666/93, mediante a formalização do correspondente Tenno de Aditamento; 

]4.3. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniëncia 
rin fatn imnreyigíyel nn nrPuigíyrl nnrrm Ar rnncrnüânriac inralrnláyPiª hrm rmm~ dP 

r ____._ __ _ .._~_______ 

demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA —DAS DISPOSICÕES GERAIS 

15.1. Serão partes integrantes deste contrato: 

a) Edital e Anexos; 

b) Proposta de Preços da CONTRATADA; 

c) Processo administrativo n° 116/2020. 

15.2. Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as 
...,.Is....:.,o P :..1,.,,1.,~ ,,,,~., !`r1NTA eTeTle r..r..~.,h.i°o ~ a000~ f.+.,~ ,,,.. sp.,...._.._...., .,... ................ Y,,.,....,..........~.. ,.,._.. ¡,..,..,,,.,..... .,, po... ..., ...,........,...... 

produzirão efeito; 

15.3. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na 
Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA llÉC1MA SEXTA — ll0 REGIME DE EXECUCAO DO OBJETO LICITADO 

16.1. A CONTRATANTE deverá fornecer o objeto contratado de acordo com as presentes 
cláusulas contratual, especificações e recomendações do Termo de Referência insertos nos autos do 
processo Administrativo n° 116/2020, que culminou no edital de Pregão Presencial n° 009/2020; 

16.7.. OrePime de execncãn. será mediante a nrestacàn doc servicn.c. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA LEGISLAÇi10 APLICÁVEL 

17.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei 13.979/2020, alterada pela 
Lei 14.035/2020, na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, c pela 
Lei ìv" iv.~20i2Gv2, aplicando-se supieiivameníe us princípios da Teoria Gerai dos Cuniraíus, as 
disposições de Dúeito Privado, a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PUBLICAÇÁO 

18.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente contrato, nos termos 
do parágrafo único, do Artigo 61, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 
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As partes elegem o Foro da Comarca de Augical — BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem justos e contratados, nos termos da legislaçào vigente e específica para isso, firmam 
o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, 
que subscrevem depois de lido e achadas conforme. 

Anviral - Rahia 09 rle nntnhrn de 707f1 

MUNicfPio ~D ,~IeAL 
Gilson Bezerra de Souza 

PrPiaitn Mnni riml ........ ... ... ~...,,. r ». 

CONSTRUMARK — ~NSTRUTORá E SERVIÇOS EIRELI 
cles Oliveira Conceição 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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