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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horácio de Matos N° 99A-46.980.000- Fone : (075) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37

CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS N° 231/2021

Termo de contrato de prestação de serviços que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE SEABRA e a Empresa TIVIC -
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA.

O MUNICÍPIO DE SEABRA, com sede na Rua Horácio de Matos N° 99a, Centro, Seabra - BA., CEP 46.900-000 inscrito
no CNPJ N° 13.922.604/0001-37, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA,
brasileiro, portador do CPF N° 944.951.735-53 e Cédula de Identidade RG 0900510927 SSP/BA, doravante denominado
CONTRARANTE, e de outro lado, a empresa TIVIC -TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob
n°11.085.332/0001-32, com sede na Rua Sinhazinha Santos, 315, Centro, Vitória da Conquista-BA, neste ato
representado por seu Sócio Administrador, Sr. HUGO LEONARDO ALVES DE AZEVEDO, brasileiro, maior, solteiro,
empresário portador do CPF n° 001.698.685-75 e do R.G. n° 07.626.854-33 SSP/BA, com mesmo endereço, a seguir
denominado(a) de CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato de prestação de serviço,
devidamente autorizado mediante Processo de Dispensa de Licitação n° 0170/2021, oriundo do Processo
Administrativo N° 225/2021, que se regerá pelas suas normas, pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e
pelas demais disposições pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO

1 . 1 - 0 objeto deste contrato é a prestação de serviço de realização de curso de formação de Agentes de Trânsito, do
Município de Seabra, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE MAQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS;

1.2 -Os serviços constantes desta Cláusula deverão ser executados sob o regime de empreitada por preço global, e de
acordo com o Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL

2.1 - O presente ajuste - na forma da Lei n°. 8.666/93 - decorre da Dispensa de Licitação n°170/2021, devidamente
homologado/ratificado em 11/06/2021, pelo Prefeito Municipal tudo constante do Processo Administrativo n°231/21 que,
ficará fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso.

2.2 - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições
de direito privado, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO, E ALTERAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1 - Por motivo técnico devidamente justificado, poderão ser acrescidos ou suprimidos (itens/serviços) do objeto
contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1o e 2o da Lei Federal n° 8.666/93.
3.2 - Se necessário à melhoria técnica do serviço, para melhor adequação aos objetivos da Administração e desde que
mantido intangível o objeto, em natureza e em dimensão, poderá ocorrer a execução de serviços imprevistos no
orçamento, com variações para mais ou para menos, observados os limites do art. 65, §§ 1o e 2o da Lei Federal n°
8.666/93,
03.3 — A execução de serviços imprevistos, ou seja, a alteração qualitativa, que respeitará o limite previsto no art. 65, §
1o da Lei Federal n°8.666/93, será medida e paga da seguinte maneira:
3.3.1 - Serviços constantes do orçamento estimativo: pelo preço unitário da proposta da CONTRATADA;
3.3.2.- Serviços não constantes na Proposta: mediante a apresentação da composição de preços unitários, em nível de
mercado, que deverá ser elaborada pelo Gestor de Contrato/comissão de fiscalização do CONTRATANTE;
3.4- O(s) valor(es) do(s)s termo(s) aditivo(s) de acréscimo de serviço deverá(ão) manter, no mínimo, o desconto médio
ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitação.
3.5- Para as supressões de serviços, o valor do contrato com as deduções realizadas deverá manter, no mínimo, o
desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitação.
3.6- O desconto médio tratado nos itens 3.4 e 3.5 será calculado tendo como referência os valores da proposta
vencedora do certame.
3.7 -O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
3.7.1- unilateralmente pela Administração:
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3.7.1.1 - quando houver modificação do Termo de Referência ou das especificações, para melhor adequação técnica
aos seus objetivos;
3.7.1.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa
de seu objeto, nos limites legalmente permitidos;
3.7.2- por acordo das partes:
3.7.2.1 - quando conveniente a substituição da garantia de execução;
3.7.2.2 - quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
3.7.2.3 - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente execução de serviço;
3.7.2.4 - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio económico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando álea económica extraordinária e extracontratual.
3.8- Para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93, as reduções
ou supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser
sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR, DOTAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS.

4 . 1 - 0 valor da execução dos serviços, objeto deste contrato, é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme proposta
da CONTRATADA.
4.1.1 - Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os custos de execução, mão de obra, leis sociais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam sobre os serviços.
04.2 - A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS
UNIDADE: 11.11 - UNIDADE DE MÁQUINAS, TRASPORTES E SERVIÇOS
PROJ./ATIV.: 2.058 - Manutenção dos Serv. Técnicos e Administrativos-Sec. Munic. de Máquinas, Transportes e
Serviços
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.00.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

5.1- PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do atesto da Nota Fiscal/Fatura,
mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de
barras, de acordo com as exigências administrativas em vigor;
5.2. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão realizados desde que a
contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, especialmente no que se refere
às retenções tributárias;
5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à aquisição, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
5.4. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrónica, a regularidade fiscal,
previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento;
5.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 17.600,00 (dezessete
mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n.° 8.666 de 1993;
5.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
5.7. As despesas referentes ao objeto deste Termo correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da
Prefeitura Municipal, existentes nas dotações, na data dos respectivos empenhos.

5.2- REAJUSTAMENTO

5.2.1.Durante a vigência deste contrato, as parcelas que no momento de sua efetiva execução, ultrapassarem o período
de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentação da proposta por ocasião da abertura da licitação, serão
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reajustadas segundo a variação do Índice Nacional de Preços ao consumidor Amplo - IPCA, fornecido pela Fundação
Getúlio Vargas.
5.2.2- Os preços unitários serão calculados através da seguinte fórmula:

M = V ( I / l o )
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - índice referente ao mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data base correspondente a data limite
para apresentação da proposta por ocasião da abertura da licitação.
lo - índice referente ao mês da data base correspondente a data de apresentação da proposta.

5.2.3- Havendo atraso ou antecipação na execução dos serviços ou fornecimento, relativamente à previsão do respectivo
cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o reajustamento obedecerá às condições
seguintes:

a) quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas
pela mora:
b) aumentando os preços, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter
sido cumprida a obrigação;
c) diminuindo os preços, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigação;
d) quando houver antecipação, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigação.

r\

5.2.3.1. Na hipótese de atraso na execução do contrato por culpa da administração, prevalecerão os índices vigentes
neste período, se os preços aumentarem, ou serão aplicados os índices correspondentes ao início do respectivo período,
se os preços diminuírem.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. São obrigações do CONTRATANTE:

6.1.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as
determinações do Termo de Referência, fornecendo-lhe as informações disponíveis, importantes ou necessária à
realização dos trabalhos;
6.1.2. Articular-se com a CONTRATADA quanto às especificidades e a melhor maneira de execução das atividades
desenvolvidas;
6.1.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
6.1.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio de Comissão Técnica/servidor designado, na
forma prevista no caput do art. 67, da Lei n° 8.666/93; elaborando relatório circunstanciado em relação aos serviços
executados pela CONTRATADA;
6.1.5. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para sua correção;
6.1.6. Quando e se necessário, disponibilizar local para reuniões, discussões técnicas, realização de audiências públicas
e apresentação dos produtos;
6.1.7. Realizar reunião inaugural, antes do início da execução dos serviços;
6.1.8. Atestar e aprovar, para fins de pagamento, os serviços realizados pela CONTRATADA; e;
6.1.9. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

rs

6.2.São obrigações da CONTRATADA:

6.2.1. Prestar os serviços em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência e de acordo com os prazos
estabelecidos pelo CONTRATANTE;
6.2.2.Dispor dos meios e informações necessários à adequada execução dos serviços;
6.2.3.Observar padrões adequados de eficiência e qualidade nos serviços prestados;
6.2.4.Pre$tar informações e esclarecimentos, verbais ou por escrito, sempre que solicitado, sobre os trabalhos
executados ou em andamento;
6.2.5.Entregar todo material didático dos produtos executados dentro dos padrões definidos pelo CONTRATANTE, com a
necessária revisão de redação em Língua Portuguesa (de acordo com as normas da ABNT) com explicitação clara,
fundamentada e precisa de todas as informações e critérios considerados, bem como das propostas e conclusões
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apresentadas, e com indicação de referências para todas as informações e dados utilizados (fontes de informações e
referências bibliográficas);
6.2.6. Responsabillzar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas
na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
6.2.7. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
6.2.8.. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
6.2.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
6.2.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem autorização da CONTRATANTE;
6.2.11. Responder por quaisquer prejuízos que seus técnicos venham a causar ao património do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações
cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
6.2.12. Ceder à CONTRATANTE, nos termos do art. 111 da Lei n° 8.666/1993, o direito patrimonial e a propriedade
intelectual de toda e qualquer documentação e produtos gerados, logo após o recebimento dos serviços, bem como o

p } direito de utilização de todos os modelos matemáticos, planilhas, documentos, relatórios e demais elementos constantes
de sua proposta técnica, sem que isto implique qualquer indenização por parte da CONTRATANTE;
6.2.12.. Aceitar, conforme o § 1o do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL

7.1 - Não há prestação de garantia

8. CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS E PRORROGAÇÃO OA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL

8.1- PRAZO DE EXECUÇÃO:

08.1.1-Os serviços, objeto do presente contrato, deverão ser executados e totalmente concluídos dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.
8.1.2- Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as
demais cláusulas deste contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio económico financeiro, desde que ocorra
algum dos motivos elencados no § 1o, do art. 57 da Lei 8.666/93, devendo a solicitação se dar previamente ao término
do prazo previsto no item anterior, com justificativa por escrito e prévia autorização do Contratante.

8.2- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

8.2.1 - O prazo de vigência deste contrato é de 03 (três) meses, iniciando dia 11/06/2021, não podendo ser prorrogado,
salvo se ocorrer qualquer um dos motivos do art. 57, § 1o da Lei 8.666/93, que implique a prorrogação do prazo de
execução e, consequentemente, exija a prorrogação da vigência contratual, com prévia justificativa e autorização da
autoridade superior.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1- Caberá ao CONTRATANTE, através de comissão técnica/servidor designado, a coordenação, supervisão e
fiscalização dos trabalhos e, ainda, fornecer, à CONTRATADA, os dados e elementos técnicos necessários à realização
dos serviços.
9.2. - A fiscalização de todas as fases da execução dos serviços será feita de acordo com o que prescreve o art. 51 e 54
da Lei n° 17.928/2012, por comissão técnica/servidor do CONTRATANTE designado por Portaria específica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO DO CONTRATO

10.1 - A Gestão de todo o procedimento de contratação, inclusive o acompanhamento ou execução administrativa do
contrato, será feita por comissão técnica/servidor, especialmente designado, pela Secretaria competente, para tal
finalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1 - O recebimento dos serviços será feito pela Secretaria Municipal de Máquinas, Transportes e Serviços, ao término
de cada etapa, após verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma:

Pag. 4



í

000GC3
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horácio de Matos N° 99A -46.980.000 - Fone : (075) 3331-1421/1422
C.N.PJ. 13.922.604/0001-37

11.1.1 - Provisoriamente, pela comissão técnica/servidor responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 03 (três) dias da comunicação escrita da contratada;
11*12- Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 e § 3o do art. 73 da Lei n.° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO

12.1-Não será admitida a sub-rogação do contrato, em hipótese alguma.
12.2 -Não será admitida a subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MULTAS E SANÇÕES

13.1 - Constituem ilícitos administrativos, além da prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal n°
8.666 de 21 de junho de 1993, a prática dos atos previstos no art. 7o da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, ou
em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.
13.2 - Serão aplicadas a CONTRATADA, caso incorra nas faltas referidas no Item anterior, segundo a natureza e a
gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal
n°8.666/93.
13.3 - Nas hipóteses previstas no Item 13.1, a CONTRATADA poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias
úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa
própria e às suas expensas.
13.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA,
além das sanções referidas no Item 13.2, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos
aos seguintes limites máximos:
13.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
13.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma não cumprido;
13.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
13.5 - A multa aplicada será descontada da garantia da CONTRATADA.
13.5.1 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela
sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente.
13.6 - A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração serão graduados
pelos seguintes prazos:
13.6.1- 6 (seis) meses, nos casos de:
13.6.1.1 - aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que a CONTRATADA tenha
adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;
13.6.1.2 -alteração da quantidade ou qualidade do serviço contratado;
13.6.2 - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do serviço, de serviço, de suas parcelas ou
do fornecimento de bens;
13.6.3 - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de;
13.6.3.1 - entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
13.6.3.2 -paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à
Administração;
13.6.3.3 -praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual;
13.6.3.4 - sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
13.7 - A prática de qualquer das infrações previstas no item 13.6.3 sujeita a CONTRATADA à declaração de
inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar com a administração municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da respectiva sanção.
13.8 - A aplicação das sanções a que se sujeita o CONTRATADO, inclusive a de multa, aplicada nos termos do item
13.4, não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na
legislação de regência.
13.9 - Todas as penalidades previstas serão aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuízo das demais
sanções civis ou penais estabelecidas em lei.
13.10 - Constituem ilícitos administrativos, além da prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal n°
8.666 de 21 de junho de 1993, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los;
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13.11 - Nas hipóteses previstas no Item 13.10, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias
úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e
às expensas daquele que as indicou;
13.11.01 - Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim;
13.11.02 - Concluída a instrução processual, a comissão designada, dentro de 15 (quinze) dias, elaborará o relatório final
e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente para aplicar a penalidade, após o pronunciamento da
área jurídica;
13.12 - A multa prevista no item 13.4 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique
sanções previstas no edital e na legislação de regência;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- RESCISÃO

14.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido:
14.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei
n° 8.666/93 (observado o disposto no artigo 80 da mesma lei);
14.1.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência
para Administração;
14.1.3 - judicial, nos termos da legislação;
14.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
14.3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, em consonância com o art. 79, § 2o da
Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:
14.3.1 - Devolução da garantia;
14.3.2 - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES

15.1 - É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes deste contrato.
1 5 . 2 -0 CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em
decorrência da execução dos serviços, objeto deste instrumento, ficando esta como obrigação exclusiva da
CONTRATADA.
15.3 - Constatados vícios ou defeitos deverá o CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do conhecimento destes, acionar a contratada sob pena de decair dos seus direitos.
15.4 - A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial a
concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por
seus sucessores.
1 5 . 5 - 0 CONTRATANTE, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação

^N vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE

O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato bem como dos extratos de termos aditivos, se for o
caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, em resumo, no
Diário Oficial Eletrónico do Município de Seabra-Bahia.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

16.1.Para todas as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Seabra - Bahia, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam
os efeitos legais.

Seabra- BA, 11 de /unho de 2021.

OUiEONARDO ALVES DE AZEVEDOFÁBIO MIRADA DE OLIVEIRA
Contratante /

HUG
Contratada
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