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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2020
CONTRATO Nº 067/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE LAFAIETE COUTINHO E A EMPRESA
DSB CONSTRUÇÕES EIRELI, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO-BA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ nº 14.205.959/0001-78, situada na Rua Assemiro Marques, s/nº,
Lafaiete Coutinho - BAHIA, neste ato representado pelo seu PREFEITO MUNICIPAL, Sr.
JOSÉ FREITAS DE SANTANA JUNIOR, brasileiro, casado, designado CONTRATANTE,
e de outro lado a empresa DSB CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº
23.037.845/0001-57, estabelecida na Rua A Lot. Sucupira s/n, Santa Rita, Amargosa/BA
– CEP: 45.300-000, representada, neste ato pelo Srº Abenil Borges dos Santos Junior,
Brasileiro, casado, Empresário, portador de documento de identidade nº. 11.394.813-12
SSP/BA e CPF nº: 019.908.625-78, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente
contrato de prestação de serviços, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº
94/2020, com base no Art.24 I, alterado pelo Decreto Federal nº 9412/2018, da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas, as
quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO NA
UNIDADE DE SAÚDE CARLOS SILVEIRA ANDRADE, conforme especificado nos
Anexos, partes integrantes da DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 94/2020 e na proposta
da CONTRATADA.
Parágrafo Único: Não será permitida a subcontratação dos serviços objeto desse
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRAS CONTRATADAS
A obra ora contratada compreende a execução dos serviços constantes da planilha
orçamentária, partes integrantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
A referida construção dar-se-á na sede do Município, conforme determinado na Ordem de
Serviço.
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
O valor total deste Contrato é de R$ 19.450,47 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta reais e
quarenta e sete centavos), discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de
preços e o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro: Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com
material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o
pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza,
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigações.
Parágrafo Segundo: Pelos serviços enumerados no objeto deste contrato, as despesas
serão computadas da seguinte forma: 60 % do valor da nota fiscal emitida referente a
prestação de serviços serão computados com despesas com pessoal e 40 % (quarenta
por cento) computados como insumos, não podendo ser contabilizado o valor total dos
serviços prestados previstos no art. 20, inciso III, alínea a e b da Lei 101/2000.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
A obra deverá ser executada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos com o
prazo proposto pela CONTRATADA, contados a partir da emissão da ordem de serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
Caberá ao CONTRATANTE:
a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;
b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsável Técnico da CONTRATADA;
c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para tanto
formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer
serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução,
mediante orçamento detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal e
aprovado pela Administração, desde que comprovada a necessidade deles;
d) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientações passadas pela Prefeitura Municipal ou com as especificações constantes do
Edital, em particular, do seu Anexo II;
e) autorizar a realização de serviços a serem prestados em horário distinto ao do
expediente;
f) solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as Especificações
constantes do Anexo II deste Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
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Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos:
a) ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execução da obra;
b) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE,
porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa
ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
d) responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;
e) arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;
f) assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços e no
caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata
comunicação escrita ao CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento da obra.
h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5
(cinco) dias, contados da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
i) providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
j) fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra;
k) instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da
legislação pertinente;
l) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
m) enviar relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à FISCALIZAÇÃO
em até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de serviço;
n) permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e àqueles a quem a Prefeitura
formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais relacionados com o objeto;
o) comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade,
erro ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom
andamento das atividades da CONTRATADA;
p) responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a
ser solicitados pelo CONTRATANTE;
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q) manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa
de Licitação 94/2020.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.
À CONTRATADA caberá, ainda:
a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com o CONTRATANTE;
b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em
dependência da Prefeitura;
c) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou contingência; e
d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução deste Contrato.
8.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no
item anterior, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA– DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho durante a vigência do contrato;
b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
c) é vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato;
1 - somente serviços constantes da planilha orçamentária poderão ser subcontratados,
sendo vedada a subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um serviço
específico da planilha orçamentária e dispensada após a conclusão do mesmo;
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2 - a listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente apresentada à
FISCALIZAÇÃO, devendo essas empresas comprovar a qualificação técnica necessária
aos serviços subcontratados;
3 - após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a
dispensa da empresa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA, no prazo de 10 (dez) dias
úteis contado da assinatura do contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica
- ART relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente.
10.1. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo
formal com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame
licitatório.
10.2. É admitida a substituição do responsável técnico a que alude o item supra por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será
acompanhada e fiscalizada por Comissão do CONTRATANTE, para tanto instituída,
permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações
pertinentes a essa atribuição, devendo:
a) promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no
Cronograma Físico-Financeiro; e
b) atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratos,
para efeito de pagamento.
11.1. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão de
FISCALIZAÇÃO ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer
trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que
essa medida se tornar necessária.
11.2. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente)
com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as
ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e
informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.
a) O Diário de Obras deverá ser aberto no dia do início das obras juntamente com a
FISCALIZAÇÃO;
b) O Diário de Obras deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial,
de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização.
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c) Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da
CONTRATANTE.
11.3. O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido
pela CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
11.4. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as
ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução,
devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.
a) Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à FISCALIZAÇÃO que,
após efetuar no Diário as anotações necessárias, destacará a primeira via de cada
página, para seu controle e arquivo;
b) A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via
no próprio Diário.
11.5. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo
poderão ser aplicadas as sanções previstas no presente instrumento contratual.
11.6. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
após a ocorrência de evento relevante, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que
achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no
caso de dias improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro
caso, sem direito a nenhuma reivindicação.
11.7. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da
Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la sempre que for necessário.
11.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
CONTRATANTE deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste Contrato caberá à
comissão instituída pelo Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal ou a servidor
designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DESPESA
A despesa com a execução dos serviços correrá pela dotação orçamentária:
UNIDADE: 17001 – Fundo Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE: 2.038 – Manutenção do Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde
ELEMENTO: 4.4.90.51.00 14 – Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO: 14 – Transf. Rec. do SUS
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MEDIÇÃO
A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Administração com base no cronograma aprovado, considerando a fabricação
e os serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por
base as especificações e os desenhos de projeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO
Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à
CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços
pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para
liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária
creditada em conta corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovação pela
FISCALIZAÇÃO da medição apresentada pela CONTRATADA.
a) Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;

CLÁUSUAL DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
A vigência deste Contrato será de 60 (sessenta) dias, com validade após a data de sua
assinatura e eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município,
podendo, a critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com
fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, tendo início e vencimento em dia
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO AMPARO LEGAL
A lavratura do presente Contrato decorre da realização da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
xxx/2020, conforme previsto no Art.24 II, alterado pelo Decreto Federal nº 9412/2018, da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma
do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo
diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS SANÇÕES
A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a
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aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA RESCISÃO
20. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
20.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
20.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos I a XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, salvo no caso do inciso
XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
Administração do CONTRATANTE; e
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
20.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DA OBRA
21.
Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, pelo responsável
por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.
21.1. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar recebimento provisório da obra caso haja
inconformidades significativas com relação às especificações. No caso de
inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas serão relacionadas em
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento
definitivo.
21.2. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias,
contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.
21.3. A obra somente será considerada concluída e em condições de serem recebida,
depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua
conclusão pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FORO
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As partes elegem o foro da Comarca de Jaguaquara / Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que
por ventura persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Lafaiete Coutinho, 12 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE
COUTINHO /BA

DSB CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº: 23.037.845/0001-57
Abenil Borges dos Santos Junior
CPF nº: 019.908.625-78

CNPJ: Nº 14.205.959/0001-78
JOSÉ FREITAS DE SANTANA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:
____________________________________
____________________________________
Nome e CPF.:
Nome e CPF.:
PUBLICAÇÃO

PARECER JURIDICO

Nos termos do § único do art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO, publica
o presente contrato em local apropriado para que seja dado fiel
cumprimento para produção dos seus efeitos de direito.

O presente contrato preenche todos os requisitos legais
estando em conformidade com as normas vigentes.

Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho,
12 de Março de 2020.
__________________________________________________
Nome do Servidor:
RG. n.º:

_________________________________________
Advogada:
OAB.Nº
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