MREFEITÜRAMUNICIPAL DE SANTALUZ
Ày.GetylioVargas;- GeptrpAdministrativò:^Gép^48;880-00p-.Sàn.ta!uz-BA..
felefbne^.75 ^2654843 vyww;santálúz.ba.gpy,br-

CONTRATO N" 2^5/2021

,

,Teimo de Contrato de prestação de
serviços que entre si fazem o

MUNICÍPIO DE SANTALUZ e a
EmpresaRET

EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Pelo presente epntráto de prestação de serviços; que entre si fazem de üm lado a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALÜZ^BÁ, :com>sede na Av. Oetúlio Vargas - Centro
Administrativo,. Gep; 4S^SSO-0OO- Santáluz-BA, ^e^idamente inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNP3^ sob o n nMJ^^^OQQÍ-l^i representada pelo Prefeito Sr.
Arismário Barbosa Júnior, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n

0161459,665-7^ e doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e a pessoa jurídica
RET EMPREENDIMENTOS ^IRÈLI,.inscrÍta:no CNPJ/MF sob o nQ 05.888.S01/0001-59,
i i
cqm sede na Rua.Miguel PassaiElbo,; n 53, Centro,, Retifolândia - Bahia, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pela Sr. Wilas dos ;Santos Andrade, portador da

Carteira de Identidade nb 964335824 S.SP/BA,-e^pedida eCPF n 030.^08.355-57, tendo em
vista o que consta no Processo administrativo n^254/2021 e ein;Qbservânciaàs disposições da
Lei n" 14.133, de 2021 e ha Lei n" ^ÓT8, de 1990^- Códi^o de-Del^sa do Consumidor,
resolvem celebrar o presente Tcnrio de Contrato,, decoiTCnte da Dispensa de 'licitação, n"

1.5^^202:1 ^ mediahte;as;eiâüshlaseeondições^ seguir enunciadas,

i r
:

i

CLÁUSULA PREMEIRA ^ DO OBJETO
1.1.;

O Objeto do presente contrato trata-se da contratação de empresa de engenharia para

prestação de serViçOs^dèimamitetiÇãode esgotos dómunicípio, dê.^ãntaluz - BA

PREFEITURA MUNICIPAL QE SANTAÍ-U2
Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48:880-000 - Santaluz-BA.
Tqlefpne: ,75 3265-2843 wvyw:sántaiüz.ba.g6y,br

DESCRIÇÃO - REDE DE ESGOTO

COD.

ITEM

QUA

UNID.
,

i

1

SERVIÇOS PRELIMINARES
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

- /m3
• m

1.1

93358

1.2

95567/SINA

Tubo de concreto (simples1) para redes

PI

coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300

'NTi:

P,

TOTAL

ÍUNÍT.
11.156,54

150,00 , 74,38
700,00.

103,39.

72.375,0/-

Ullid;

15,00;

451,60

6.773,95

unid.

10,00

1-78,61

1.786,12

mm, junta rígida, instalado em local com
baixo nível de interferências - fornecimento c
assentamento. af_ 1.2/2015

83450^

Í.4"

ÇA1XAÍ5È PASSAGEM 80X8(GÍ62^ÇOM
.TAMPA

' 1.5

-83447 ••'

... . .

} '"CATJCÃ^E PASSAGEM40X40^50ÇOM
TAMPA

TOTAL:

RS 92.091,64

ÇLÁUSÜLASEGÜNDA - DO PRAZO
%X ^ O prazo de vigência deste Ten^o: de Contrato tfeni início nadata de 07^IÍ0/2021 e
encerramento .em/^

CL^VCSULATERCEIRA^DO PREÇO^ ^ORIV1ÁDE PAGAMEIS^TO
3.1- O valor d<).presente Termo de Çontrato.é deR$ 92^091.64 (noventa e dois mil e noventa e
ura reais e sessenta, e quarto centavos)
3.2- No valor acima estão incluídas todas,as despesas ordinárias diretas c indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
preyidenciários, fiscais e comerciais^incidentes; taxa de administração, frete,, seguro e outros
necessários aqéumprjméntp, integral do objeto dacontratação;
3;,3;- Os preços são fixos e irréajustáveis;
3.4:- O pagamento será efetuado em até 3G (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota Fiseál,
èm!02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular daSeeretaria dè Finanças para a devida
aprovação.
3.5- A Fatura /Nota Fiscal deverá ser emitida em nome Üa. Prefeitura Municipal, dé Sántaluz,
inscrita no CNPJ/MFn 13.^07.820/0001-19,. sediada há Av.Getúlio Vargas, S/N^, Centro,
Sarital.uz, nesteMunicípio.
3.6- Nâó será efetuadoquâlquer pagameritò a titulo de antecipação.do valor contratado inesmo
que a requerimento, do interessado,
3.?]- Na execução^ deste: contrato ás desj^èsas relativas a pessoal representam úm totalde 60%
(sessenta por cento), sendo: os 40% restantes relativos a gastos com i.nsumos, impostos; e

div^rsosj

ClJÃUStLA QUARTA-DADOTAÇÃO ^RÇAMENTÁRIA
1
]
Sèéretaria:
09 - Secretaria MimicipalDelniraestrutura. Unidade:. 29,01 - Secretaria Municipal

Dei Iníraestrutuia. Ação 1,704 - Implementação do Sistema de Tratamento de Resíduos e
Saneamento Básico; 1.703 - Ampliação e Melhoria dá Malha Viária: e Esttádas Vicinai.s do

Município. Elemento: 4.4;90.5l .OOObras e Instalações, FONTE: 0Q.

CLÁUSULA QÜINIA ^ DAS AUFERÀÇÕES
no

AV Getüiio Vargas - Centro Administrativo. Cep: 48.88.0-0Ò0'- Sanlalúz^BA.
Telefone: 75 3265-2843 •www.s.a ntalüz.ba.govibr

•5,4 j Eventuais alterações contratuais;regçr-seüo pela disciplina do art. 124 daLei n 14.133 de

2021;
52 | A. CONTRATADA é obrigada, a aceitar, nas mesmas condições contratuais, ps acréscimos
pü supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e.cinco por cento) do valor
inicial •atualizado dp contrato;.

CLÁUSULASENÜA ^UiSCÃLiZAÇAÔ
64 - A fiscalização; dá; eXeçüçãp. dp objeto será efetuada, por Representante designado pela
Secretaria solieitante.
i'.' .

CLÁUSULA SÉTIMA^DAS OBRIGAÇÕES
-- 74;TÇonsfimenTob!Ígaçpesd4CONfRArANTE:. ,;,
á) efetuar p pagamento prestação .deserviçps dp pfejetp do presente Contrato de acordo comp;
estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento^
b) na hipótese de atraso de pagamento dós créditos resultantes dp presente: Contrato, será
acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia,, a título, de compensaçãp financeira,
aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimentp até o -dp seu e.fetjvp
págàmehtõ.

7,2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a)prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na planilha
discrimihativav
b)niantér^-se durante toda a vigência contratual em bompàtibjlidade com as obrigações

assumidas ébém assim còrivas condições de habilitação fiscal è trabalhista.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATÍVAS
8.1- Pela incxccução total ou parcial do objeto;dò CONTRATO.0MüniÇípiõpoderáaplicar-a
CONTRATADA multa de ale 20% (vinte por cento) dó valor dó contrato, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização civil é: penal na

lbniia da Legislação específica;
5.2'- Além da multa prevista ficam estabelecidas as-'.pènás de advertência, rescisão de Contrato,
declaração de inidoneidade c suspensão do. díreitp de licitar e contratar com o MUNICÍPIO,
que^erão aplicadas cm função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a ampla,
defesa., .••..•••

ái3 jr O; MUNICÍPIO íreterá dos créditos decon-éntes deste Çontratp valores suficientes; ap
pagamento, das multas aplicadas.
8.4 j- Nenhum pagamento será efemadpà CONTRATADA .sei-n a quitação dasmultas aplicadas
em definitivo.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1!- O presente Termo de Contrato poderá ser^esçindido nas hípóteses,pi:evistas^np art. 137 da
Lei 11o i4.133, de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
9.2- É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original: sejam mantidas as demais cláusulasíecondições do contrato; não

0000G8

PRBFEimjRA MUNICIPAL BE SANTALUZ
Av.:Getú|io. Vargas - Centre Administrativo: Cep: 46.-8SO-0ÕU- Sãntalu2>BA.
Telefone; 75 3265-2843 •www.santàluz.ba;goy;br

liajá prejuízo. ^. execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da. Administração à
continuidade do contrato;;
• 9 .3 ' -• Os casos de rescisão co.n to.t ual. serão 'formalmente motivados, assegurandò-se à

CONTRATADA: o direito ^prçvia e amplajdçíèsa;

CLÁUS^LADÉCIMA^^QS Ç^SQS OIVÍISSC
ii! .fj. - Os casos omissos serão decididos pela; GON^RA^^i^fE, segvmdo as disposições
contidas na Lei n 14.133, de. 20E1, e dema.is normas ^federais de; licitações è^: contratos
administotivo&;% subsidiarianiente^ .segundo-as; disposições eonfidas na-Lei n 8^078, de 1.99Q Código dç Defesa.do Gõnsúhiidor r e normas ,e princípios'gerais; dps contratos.

JMCIMA ER1ME1RA -. DA. FCJ^DAMEI^TAÇÃO' LE^AL'--• %
BiLfCAÇÃO'

' "'•'.•'

•

"-,^

'

"..""'

-

'•'•^•:

11.1, - O presente Contrato, teni embasamento legal no artigo 75, inciso 1 da .14.133, de 2021.

CLÁÜSDLADÉCIMiViSEGL^ÍDA-DO FORO
1:2.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Sántaluz como único e competente para dirimir
quaisquer demandas do;presente contrato, por inais privilegiado qiíe outro possa ser.
Í3.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (dúãs) vias de igual teor e
forma para, que produzam Os efeitos legais.

Saivfaltiz - BA, ()7 de outubro de 2^21.

Afísn^ário Barbosa Júnior
Prefeito Municipal

RET EMPREENDIMENTO
RET
EMPREENDIME^ OS EIRELI
Wílãs dós Santos Andrade

CONTRATADA

noooR^

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 07 de outubro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA
CNPJ N 13.807.870/0001-19

DISPENSA DE LICITAÇÃO N 158/2021
EXTRATO DO CONTRATO

G
Processo Administrativo: 254/2021 Contrato 295/2021. Contratante: Prefeitura
Municipal de Santaluz. Contratada: RET EMPREENDIMENTOS EIRELI. Objeto:
Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção
dè esgotos do município de Santaluz - BA. Vigência: 07/10/2021 a 31/12/2021.
Valor Global: R$ R$ 92.091,64 (noventa e dois mil e noventa e um reais e sessenta
e quatro centavos). Dotação Orçamentária: Secretaria: 09 - Secretaria Municipal
De Infraestrutura. Unidade: 29.01 - Secretaria Municipal De Infraestrutura. Ação
1.704 - Implementação do Sistema de Tratamento de Resíduos e Saneamento
Básico. 1.703 - Ampliação e Melhoria da Malha Viária e Estradas Vicinais do
Município. Elemento: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. FONTE: 00.
Fundamentação legal: artigo 75, inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

G
Angela Maria dos Reis Pinho
Comissão cie Contratação
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EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Santaluz - BA

EXTRATO (CONTRATO N9 295/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz- BA, 07 de outubro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA
CNPJ N 13.807.870/0001-19

DISPENSA; DE LICITAÇÃO N 158/2021

6

EXT^ATO DO CONTRATO
i.
Processo Administrativo: 254/2021 Contrato 295/2021.

Contratante: Prefeitura

Municipal de Santaluz - BA. Contratada: RET EMPREENDIMENTOS EIRELI. Objeto:
Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de
esgotos do município de Santaluz - BA. Vigência: 07/10/2021 a 31/12/2021. Valor
Global: R$ 92.091,64 (noventa e jdois mil, noventa e um reais e sessenta e quatro

centavos). Dotação Orçamentária: SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.

UNIDADE:

29.01

-

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

INFRAESTRUTURA. Ação 1.704 - Implementação do Sistema de Tratamento de
Resíduos e Saneamento Básico. 1.703 - Ampliação e Melhoria da Malha Viária e Estradas
Vicinais do Município. Elemento: i 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. FONTE: 00.
Fundamentação legal: artigo 75,'inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

Angela Maria dos Reis Pinho
Comissão de Contratação

000071
http://pmsantaluzba.imprensaoficial.org/
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