GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
PRESIDENCIA
CONTRATO N- 002/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DA BAHIA, ATRAVES DA JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA E A
EMPRESA J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA
LTDA, PARA OS HNS QUE NELE SE DECLARAM.

A Junta Comercial do Estado da Bahia, autarquia estadual vinculada a Seaetaria de Desenvolvimentp
Economico, inscrita no CNPJ sob o n° 13.574.983/0001-11, situada a Rua Miguel Calmon, n° 555, Ed.
Citibank, Comercio, Salvador - BA, CEP: 40.015.010, neste ato representada pela sua titular a Sra Andrea
Almeida Mendonga, portadora do documento de identidade n° 02.166.035-28, emitido(s) por SSP/BA,
inscrita no CPF/MF sob o n° 425.711.545-91, autorizada pelo Decreto Simples, publicado no D.O.E.
27/02/2019, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA,
CNPJ n° 21.972.081/0001-61, situada na Praga Roberto Cintra, 272, Centro, Ipira/Bahia, CEP. 44.600-000,
neste ato representado pelo Sr°. Jadiel Ribeiro de Oliveira Junior, portador da cedula de identidade n°
569611547, emitida por SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 566.910.175-87, adjudicataria do Pregao
Eletronico n° 003/2019, Processo Administrative n° 064.1834.2018.0000186-95, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regera pela Lei estadual n° 9.433/05, pelas normas
gerais da Lei n° 8.666/93, e respectivas alteragoes, bem como pela legislagao especifica, mediante as
dausulas e condigoes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a prestagao de servigos de conservagao e limpeza, de acordo com as
especificagoes do Termo de Referenda do instrumento convocatorio e da proposta apresentada pela
CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.
§12

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou supressdes
que se fizerem no objeto, de ate 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §1- e 2- do
art. 143 da Lei estadual n- 9.433/05.

§22

As supressdes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

§32

E vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da CONTRATADA com outrem, a cessao ou
transferencia, total ou parcial do contrato, nao se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.

§42

Os servigos objeto deste contrato nao poderao sofrer solugao de continuidade durante todo o prazo da
sua vigencia, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade
fuhcional e operacional desta, mediante vinculo de subordinagao dos trabalhadores para com a
empresa CONTRATADA, sobre os quais mantera estrito e exclusive controle.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de vigencia do contrato, a contar da data da sua assinatura (02.05.2019) da subscrigao da
Autorizagao de Prestagao de Servigos - APS, sera de 12 (doze) meses, admitindo-se a sua prorrogagao nos
termos do inc. II do art. 140 da Lei estadual no 9.433/05.
§12

A prorrogagao do prazo de vigencia esta condicionada a obtengao de pregos e condigoes mais /p’
vantajosas.

§22

A prorrogagao devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para
celebrar o ajuste e sera realizada por meio de termo aditivo, devendo o pedido ser realizado no prazo
maxlmo de 60 (sessenta) dias antes do termino do contrato.

§32

Nao sera admitida a prorrogagao de contratos que contemplem pregos com valores superiores aos
pregos unitarios maximos definidos e publicados pela SAEB.

§42 As obrigagoes protraidas para alem do termo final do contrato nao induzem sua prorrogagao, sendo o
contrato considerado extinto nos termos da Lei n^ 9.433/05, devendo o CONTRATANTE prosseguir com
as medidas necessarias a comprovagao, pela CONTRATADA, do cumprimento de obrigagoes
eventualmente remanescentes.
CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIA
(x) A garantia contratual sera de 5% (cinco por cento) do valor efetivo do contrato, podendo recair, a
criterio da contratada, sobre qualquer das modalidades previstas no §ls do art. 136 da Lei estadual ns
9.433/05, observadas as normas da Instrugao SAEB ns 010/17.
§12 Sob pena da caracterizagao de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipotese de opgao
pela modalidade caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, devera ser apresentada no prazo
maximo de 05 (cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para as demais
modalidades, que a comprovagao seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias daqueia data, sem o
que fica vedada, em qualquer caso, a realizagao do pagamento.
§22 A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigagoes contratuais, inclusive dos debitos
trabalhistas e previdenciarios, e pelas multas impostas, independentemente de outras cominagoes
iegais.
A CONTRATADA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a
§32 atualizar 0 seu valor nas mesmas condigoes do contrato.
§42 No caso de seguro-garantia ou fianga bancaria, nao sera admitida a existencia de clausulas que
restrinjam ou atenuem a responsabiiidade do segurador ou fiador.
§52 A CONTRATADA devera atualizar a garantia sempre que houver alteragao contratual, no mesmo prazo
deferido para a comprovagao da garantia originaria, visando assegurar a cobertura das modificagoes
procedidas.
§62 Sera recusado 0 seguro-garantia ou fianga bancaria que nao atender as especificagoes solicitadas,
devendo ser notificada a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorregao
apontada ou promova a substituigao da garantia por caugao em dinheiro
§72 O retardamento, a falta da apresentagao ou a nao substituigao da garantia impedira a realizagao do
pagamento das faturas dos servigos prestados, sem prejuizo da incidencia de multa moratoria, da
rescisao do contrato, nos termos do art. 167, inc. Ill, da Lei ns 9.433/05 e das demais cominagoes
Iegais.
§82 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o penodo adicional de 03 (tres)
meses, contado do termo final de vigencia do contrato, 0 qual deve ser sempre contemplado na
hipotese de prorrogagao.
§92

devolugao da garantia ocorrera apos 0 recebimento definitive do objeto do contrato, com a
demonstragao de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagoes pactuadas.

a

§10 Sao requisites para a liberagao da garantia:
I - a apresentagao, ao final do contrato, dos seguintes documentos:
a) relatorio circunstanciado da situagao trabalhista de todos os empregados vinculados ao
contrato, devidamente assinada pelo representante legal da contratada;
b) copias dos termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados terceirizados,
devidamente homologados, quando exigrvel pela legislagao trabalhista, acompanhadas dos
originais para conferencia no local de recebimento;
c) copias das Guias de Recolhimento Rescisorio do FGTS - GRRF, que deverao consigner 0
recolhimento da multa rescisoria respectiva, nos casos de despedida sem justa causa, quando
exigive! pela legislagao trabalhista, acompanhadas dos originals para conferencia no local de
recebimento.

II - A comprovasao, pela contratada, no prazo de ate 60 (sessenta) dias apos o termino do contrato,
do cumprimento das obrigagoes contratuais, inclusive dos debitos trabalhistas e previdenciarios.
§11 Nao havendo comprovagao do pagamento dos debitos trabalhistas e previdenciarios no prazo
assinalado no inciso II do §10, a garantia podera ser utilizada para o pagamento diretamente pelo
CONTRATANTE.
CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECU£AO
Servigo com empreitada por prego

(x)

global

()

unitario

CLAUSULA QUINTA - PRECO
0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente prestados os valores abaixo
especificados:

Codigo

ITEM

Postos de
Servigos
SERVENTE
AREA ADM. C/
MATERIAL

SIMPAS
1

03.16.00.00
048845-3

LOTEI
Carga Horaria

Quantitative

PRE£0
UNITARIO

PRE£0
MENSAL

06

2.315,9600

R$ 13.895,76

VALOR ESTIMADO MENSAL
VALOR ESTIMADO ANUAL

R$ 13.895,76
R$ 166.749,12

44 Horas
Semanais

§1- Estima-se para o contrato o valor global de R$ R$ 166.749,12 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e
quarenta e nove reais e doze centavos).
§2£ Nos pregos contratados estao induidos todos os custos com material de consume, salaries, encargos
sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como tambem fardamento,
transporte de qualquer natureza, materials empregados, inclusive ferramentas, utensflios e
equipamentos utilizados, depreciagao, alugueis, administragao, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigagoes.
CLAUSULA SEXTA- DOTAGAO ORGAN ENTARIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dotagao Orgamentaria a
seguir especificada:
UNIDADE
GESTORA

FONTE

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

15.301

213

2000

33.90.37.00

CLAUSULA SET1MA- OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, alem das determinagoes contidas no Termo de Referenda do instrumento convocatorio,
bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
I. apresentar, antes do inicio da execugao do contrato, correspondencia, em papel timbrado e assinada
por seu representante legal, contendo: [NOTA: item 10.1,1, da IN SAEB 14/14 com a redagao da IN
SAEB15/15]
.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.

a) a reiagao dos empregados terceirizados que serao vinculados a presta^ao dos servigos,
devidamente identificados com o nome complete, data de nascimento, inscrigao no reglstro geral
(RG) e no Cadastre de Pessoa Ffsica (CPF), numero e serie da Carteira de Trabalho e Previdencia
Social (CTPS), numero de Inscrigao no Programa de Integra^ao Social (PIS), dados bancarios
(banco, agenda e conta-corrente), fungao a ser exercida, situagao funcional, remuneragao,
beneffeios, horario e jornada de trabalho;
b) os dados da conta corrente da contratada;
c) a indicagao dos responsaveis tecnicos pela execugao dos servigos, quando for o caso;
apresentar copia dos contratos de trabalho e dos registros na CTPS da admissao dos empregados
vinculados a prestagao dos servigos; [NOTA: item 10.1, II, da IN SAEB 14/14 com a redagao da IN
SAEB 15/15]
apresentar copia dos atestados de saude ocupacional dos empregados que prestarao os servigos;
[NOTA: item 10, III, da IN SAEB 14/14 com a redagao da IN SAEB 15/15]
efetuar o cadastramento e a atualizagao em ferramenta, disponibilizada pela Administragao Publica
estadual, dos dados pertinentes aos empregados terceirizados vinculados ao contrato, e regularizar as
inconformidades constatadas, no prazo fixado pelo CONTRATANTE; [NOTA: item 10.2 da IN SAEB
14/14 com a redagao da IN SAEB 15/15]
encaminhar, quando da substituigao temporaria de empregado, carta de apresentagao do novo
empregado, em papel timbrado da empresa e assinado pelo representante legal, indicando o
empregado que esta sendo substituido, o prazo respective e o substitute, devidamente identificado
com o nome complete, data de nascimento, inscrigao no reglstro geral (RG) e no Cadastre de Pessoa
Fisica (CPF), numero e serie da Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS), fungao a ser
exercida, situagao funcional, remuneragao, beneffeios, horario e jornada de trabalho, juntamente com
copia do registro na CTPS e do contrato de trabalho especifico; [NOTA: item 15 da IN SAEB 14/14
com a redagao da IN SAEB 15/15]
designer, de sua estrutura administrativa, urn preposto permanentemente responsavel pela perfeita
execugao dos servigos, inclusive para atendimento de emergencia, visando a prestagao contfnua e
ininterrupta dos servigos, bem como, dentre os que permanegam no local do trabalho, urn que sera o
responsavel pelo bom andamento dos servigos e que possa tomar as providencias pertinentes para
que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
instruir os empregados que irao prestar os servigos, encaminhando pessoas portadoras de boa
conduta e capazes de realizar os servigos contratados;
responder pela conduta, frequencia, pontualidade e assiduidade de seus empregados e efetuar as
substituigoes daqueles que venham a se ausentar do servigo, por motivo justificado ou nao, sem
nenhum onus para o CONTRATANTE, bem como comunicar a este, antecipadamente, todo e qualquer
afastamento, substituigao ou inclusao de qualquer um dos seus empregados vinculados a execugao
do contrato;
respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, disciplina
e demais regulamentos vigentes, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serao
executados os servigos;
realizar regularmente os exames de saude dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar
com todas as despesas de transporte, alimentagao, inclusive seguro de vida contra o risco de
acidentes de trabalho e outras obrigagoes legais ou derivadas de dissfdios, convengoes ou acordos
coletivos;
executar os servigos de acordo com as especificagoes e normas exigidas, utilizando equipamentos e
materiais apropriados;
manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, diregao e recursos humanos para
execugao complete e eficiente dos servigos;
pagar os salaries em conta-salario, e encargos socials, trabalhistas e previdenciarios devidos pela sua
condigao de unica empregadora do pessoal designado para execugao dos servigos contratados,
inclusive indenizagoes decorrentes de acidentes de trabalho e demissoes, sendo-lhe defeso invocar a
existencia do contrato para se eximir destas obrigagoes ou transferi-las para o CONTRATANTE;
observar e cumprir fielmente a legislagao trabalhista e previdenciaria,
comprovar o fomecimento de vale transporte e alimentagao aos seus empregados, bem como o
pagamento de salaries, recolhimento das Contribuigoes Sociais e Previdenciarias (INSS, FGTS e PIS),
sob pena de, em caso de recusa ou falta de exibigao dos mesmos, inclusive da folha de pagamento,
ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que Ihes forem devidas ate o cumprimento desta
obrigagao;

XVI. fornecer o fardamento padrao, nas quantidades previstas, bem como todo e qualquer material
necessario ao bom desempenho do servigo ou fornecimentos exigidos no instrumento convocatorio,
visando a perfeita execugao do contrato;
XVII. apresentar copia autenticada da quitaqao da rescisao contratual dos empregados demitidos, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias corridos, recolhendo de imediato a identificagao (cracha) dos mesmos;
XVIII zelar pela boa e completa execuqao dos services contratados, atendendo prontamente as observaqoes
. e exigencias que Ihe forem indicadas pelo CONTRATANTE, providenciando sua imediata correqao,
sem onus adicionais;
XIX. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos;
XX. reparar, repor ou restituir, nas mesmas condigoes e especificagoes, dentro do prazo determinado pelo
CONTRATANTE, os equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servigos objeto
deste contrato, deixando-os em perfeita condigao de funcionamento;
XXI. arcar com todo e qualquer dano ou prejui'zo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por dolo ou culpa, erros, impenda propria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o CONTRATANTE pelos danos decorrentes de paralisagao ou
interrupgao dos servigos contratados;
XXII. manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condigdes de habiiitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
XXIII providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as repartigoes competentes,
. necessarios a execugao dos servigos;
XXIV efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
. sobre as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente contrato, bem como observar
e respeitar a legislagao federal, estadual e municipal, relative aos servigos prestados;
XXV. promover por sua conta e risco o transporte dos equipamentos, materials e utensilios necessarios a
execugao dos servigos objeto do contrato;
XXVI manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentagao de documentos comprobatorios de
. mudanga de enderegos, telefones, composigao societaria, enderego dos socios, contratos sociais e
alteragoes;
XXVI dar inicio a execugao dos servigos, informando, em tempo habil, qualquer motive impeditivo;

I.
XXVI solicitar a Receita Federal do Brasil a exclusao do Simples Nacional no prazo previsto no art. 30, § 1°,
II. II, da Lei Complementer n° 123/2006, na hipotese das empresas optantes que incorram na vedagao
do art. 17, XII da Lei Complementar n° 123/2006, apresentando copia do pedido de exclusao com
comprovante de recebimento, como condigao para recebimento da primeira fatura da prestagao dos
servigos.
§12

Para fins de comprovagao das condigoes de habiiitagao e qualificagao previstas na licitagao, a
CONTRATADA devera apresentar, mensalmente, os documentos abaixo listados, facultada a
substituigao pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS,
relativamente aos documentos validos constantes do sistema de registro: [NOTA: item 13 da IN SAEB
14/14 com a redagao da IN SAEB 15/15]
I. certidao conjunta negative de debitos relatives a tributes federais e a Divida Ativa da Uniao;
II. certidao negativa de debitos junto a fazenda estadual do domicilio ou sede da contratada;
III. certidao negativa de debito junto a fazenda municipal do domicilio ou sede da contratada;
IV. certidao negativa de debitos relatives as contribuigoes previdenciarias e as de terceiros;
V. certidao de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS/CRF);
VI. certidao negativa de debitos trabalhistas (CNDT)
VII. comprovagao de pagamento de salaries, inclusive ferias e 13° salario, de vale-transporte e de
vale-alimentagao;
VIII. comprovagao do recolhimento do FGTS e da contribuigao social previdenciaria (INSS).

§22

Para fins de comprovagao do cumprimento das obrigagoes contratuais relativas a regularidade
trabalhista, previdenciaria e social, a CONTRATADA devera apresentar, mensalmente, os seguintes
documentos: [NOTA: item 14 da IN SAEB 14/14 com a redagao da IN SAEB 15/15]
I. para fins de pagamento da remuneragao mensal: folha de pagamento e comprovante de
transferencia bancaria, caso o valor da transferencia bancaria seja exatamente igual ao
previsto em folha de pagamento, e, na hipotese de divergencia de valores, copia do
contracheque devidamente datado que comprove que o valor depositado corresponde as
parcelas mensais devidas ao empregado;
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II. para fins de pagamento de transporte e alimentagao: planilha contendo a identificagao do
empregado e do mes de referenda, com descritivo do quantitativo e valor do beneficio
concedido, devidamente datado e prova de recebimento pelo empregado, ou comprovante de
pagamento de creditos a instituigdes especificas de concessao de tais beneficios, com
identificagao do valor creditado e o beneficiario;
III. para fins de pagamento dos pianos de saude e odontologico: planilhas, elaboradas pelos
prestadores dos respectivos pianos, contendo a identificagao do beneficiario, com descritivo
do valor e do mes de referenda, acompanhadas do demonstrativo de pagamento de creditos
a instituigoes especificas de concessao de tais beneficios;
IV. para fins de recolhimento de INSS e FGTS: relatorio de Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informagoes a Previdencia Social - GFIP e respectivas Guias de Pagamento.
§32 A CONTRATADA devera atender as seguintes obrigagoes concernentes ao provisionamento: [NOTA:
Instrugao conjunta SAEB-SEFA2 ns 001/2015]:
I. providenciar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias da subscrigao deste instrumento, a
abertura, no Banco do Brasil, de conta vinculada a este contrato, bfoqueada para
movimentagao, destinada exclusivamente ao deposito de provisoes disciplinadas no Decreto
ns 15.219/14, arcando com os custos de abertura e manutengao da conta; [NOTA: item 4, c.l
da IN SAEB-SEFAZ ^ 001/2015]
II. assinar, antes do inicio da execugao dos servigos, 0 "Termo de Autorizagao para
Movimentagao e Acesso aos Saldos e Extratos da Conta Vinculada", conforme modelo
constante do edital; [NOTA: item 4, c.2 da IC SAEB-SEFAZ n? 001/2015]
III. efetuar 0 pagamento dos funcionarios por meio de conta-salario; [NOTA: item 4, c.3 da IC
SAEB-SEFAZ n? 001/2015]
IV. efetuar, a cada tres meses de vigencia do contrato, a conferencia e conciliagao da conta
vinculada ao contrato, bloqueada para movimentagao, juntamente com 0 servidor designado
pelo CONTRATANTE, visando manter 0 saldo suficiente e necessario para 0 cumprimento de
suas obrigagoes trabalhistas e encargos previdenciarios e sociais; [NOTA: edital em vigor]
VI. firmar Termo de Ajuste de percentual de provisionamento sempre que for verificado que 0
valor provisionado e insuficiente para o cumprimento das obrigagoes trabalhistas e encargos
previdenciarios e sociais;
VII. repor 0 saldo da conta vinculada ao contrato, no prazo estabelecido no art. 9s do Decreto ns
15.219/2014, imediatamente apos a confirmagao de existencia de determinagao judicial de
bloqueio e transferencia de valores da conta vinculada ao contrato; [NOTA: item 6.1.6 da IC
SAEB-SEFAZ 001/2015]
VIII. movimentar a conta vinculada ao contrato somente apos a autorizagao do CONTRATANTE.
[NOTA: item 4, d, da IC SAEB-SEFAZ n°- 001/2015]
§42 A CONTRATADA devera atender as seguintes obrigagoes concernentes a aprendizagem: [Lei ns 13.459/15 e D<
I. observer a determinagao do art. 429 do Decreto-Lei ns 5.452, de Is de maio de 1943
(Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo Decreto ns 5.598, de Is de
dezembro de 2005;
II. recrutar, preferencialmente, para a contratagao de aprendizes determinada pelo art. 429 da
CLT, os estudantes indicados nos incisos I e II do art. 9s da Lei estadual ns 13.459, de 10
dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto estadual ns 16.761, de 07 de junho de 2016,
no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do quadro de aprendizes da CONTRATADA;
III. apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestao e acompanhamento do contrato, no prazo de
ate 05 (cinco) dias uteis contado do inicio efetivo da execugao do servigo, a lista completa
dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados de que trata 0 Decreto
estadual ns 16.761/16, devendo justificar, perante 0 CONTRATANTE, a eventual
impossibilidade de seu cumprimento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
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0 CONTRATANTE, alem das obrigagoes contidas neste contrato por determinagao legal, obriga-se a:
I. acompanhar a execugao do contrato;
II. exigir, visando a atualizagao periodica do cadastro, a apresentagao pela CONTRATADA de
documentos comprobatorios de mudanga de enderegos, telefones, composigao societaria, enderego
dos socios, contratos socials e alteragoes;
III. exigir, mensalmente, da CONTRATADA o comprovante de pagamento de salaries, contribuigoes
previdenciarias e recolhimentos de FGTS, para arquivamento e controle;
IV. enviar oficio aos orgaos federais encarregados da fiscalizagao do cumprimento das obrigagoes
trabalhistas e previdenciarias, especialmente ao Institute Nacional do Seguro Social - INSS e a
Superintendencia Regional do Trabalho e Emprego - SRTE, comunicando a celebragao e/ou
prorrogagao do contrato administrative de prestagao de servigos;
V. manter arquivo documental de todos os atos praticados desde a abertura da licitagao ate o termino
do contrato, inclusive os processes de reajustamento e revisao, bem como os dissidios, convengoes
ou acordos coletivos firmados;
VI. somente efetuar o pagamento do valor mensal da fatura devido a CONTRATADA apos o
acompanhamento e obtengao dos documentos comprobatorios do cumprimento das obrigagoes
trabalhistas e previdenciarias;
VII. fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato;
VIII. proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial no prazo legal.
CLAUSULA NONA - FISCALIZAGAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competira ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execugao do contrato, na forma do art. 154
da Lei estadual n^ 9.433/05, ficando esclarecido que a agao ou omissao, total ou parcial da fiscalizagao nao
eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela execugao do contrato.
§1-

0 adimplemento da obrigagao contratual por parte da CONTRATADA ocorrera com a efetiva
prestagao do servigo, a realizagao da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como
qualquer outro evento contratual cuja ocorrencia esteja vinculada a emissao de documento de
cobranga, nos termos do art. 8?, inc. XXXIV, da Lei estadual n-9.433/05.

§22

Cumprida a obrigagao pela CONTRATADA, cabera ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do
objeto, a fim de aferir os servigos ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissao da habilitagao
de pagamento, conforme o art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual n2 9.433/05.

§32

0 recebimento do objeto consiste na verificagao mensal, pelo CONTRATANTE, do adimplemento, pela
CONTRATADA, das obrigagoes pactuadas no instrumento contratual.
I. O recebimento provisorio se dara para efeito de verificagao posterior da conformidade dos
servigos com as especificagoes contratadas e sera feito pelo servidor responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagao do contrato.
II O recebimento definitive se dara apos a verificagao da conformidade do objeto com as
. especificagoes e da aferigao do cumprimento de todas as obrigagoes acessorias, inclusive 0
adimplemento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato, sem 0 que nao se podera proceder a liquidagao do pagamento,
observando-se:
a) 0 recebimento definitivo de servigos cujo valor seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 sera feito
pelo proprio fiscal do contrato;
b) 0 recebimento definitivo de servigos cujo valor seja superior a R$ 80.000,00 sera subscrito
pelo fiscal do contrato e por dois outros membros da comissao de acompanhamento da
execugao de contratos.

§42

O recebimento do objeto se dara segundo 0 disposto no art. 161 da Lei estadual n2 9.433/05,
observando-se os seguintes prazos, se outros nao houverem sido fixados no Termo de Referenda:
I. se a verificagao da conformidade do objeto com a especificagao, bem assim do cumprimento das
obrigagoes acessorias puder ser realizada de imediato, sera procedido de logo 0 recebimento
**
definitivo;
^
^
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II quando, em razao da natureza, do volume, da extensao, da quantidade ou da complexidade do
. objeto, nao for possivel proceder-se a verificagao imediata de conformidade, sera feito o
recebimento provisorio, devendo ser procedido ao recebimento definitive no prazo de 15 (quinze)
dias.
§5*

Os recebimentos provisorio e definitive serao feitos por meio de termo circunstanciado.

§6e

Esgotado o prazo total para conclusao do recebimento definitive sem qualquer manifestagao do orgao
ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-a definitivamente aceito o objeto contratual, para todos os
efeitos.

§7®

Com a conclusao da etapa do recebimento definitive, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar
as nota(s) fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

§8®

0 CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento em desacordo com
as condigoes pactuadas.

§9®

0 recebimento provisorio ou definitive nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra ou do servigo, nem a etico-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato, consoante o art. 165 da Lei estadual n2 9.433/05.

§10^ Fica indteado como fiscal deste Contrato o servidor Renato Nunes Sampaio, Matn'cula n° 92.006.786.

CLAUSULA DECIMA - PAGAMENTO
Os pagamentos devidos a CONTRATADA serao efetuados atraves de ordem bancaria ou credito em conta
corrente, no prazo nao superior a 08 (oito) dias uteis, contados da data da apresentagao da fatura, apos
concluido o recebimento definitive, em consonancia com o disposto no art. 6fi, §5a; art. 8Q, XXXIV; art. 79,
XI, "a"; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual na 9.433/05.
§1® A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apos a
conclusao da etapa do recebimento definitive, indicative da satisfagao pela CONTRATADA de todas as
obrigagoes pertinentes ao objeto contratado.
§2® Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitive, o
prazo para pagamento somente fluira apos o efetivo atesto do recebimento definitive.
§3® O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no
cumprimento da obrigagao, com base no valor do prego vigente.
§4® A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigencias legais pertinentes aos tributes e
encargos relacionados com a obrigagao e, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual n®
9.433/05, o process© de pagamento devera ser instruido com a prova da manutengao das condigoes de
habilitagao e qualificagao estabelecidas na licitagao, considerando-se como marco final a data de
conclusao da etapa do recebimento definitive, cuja demonstragao podera ser aferida mediante consulta
ao Registro Cadastral ou a sites oficiais.
§5® Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagao da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda, de circunstancia que impega a
liquidagao da despesa, como obrigagoes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou
inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao
da situagao, nao acarretando qualquer onus para o CONTRATANTE.
§6® As situagoes previstas na legislagao especifica sujeitar-se-ao a emissao de nota fiscal eletronica.
§7® A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, sera
calculada considerando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variagao do INPC do IBGE pro rata tempore.
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§82 Sera retido, mensalmente, do valor faturado pda CONTRATADA, © perceptual concernente as provisoes
de encargos trabalhistas relatives a ferlas, abono de ferias, decimo terceiro salario, multa do Fundo de
Garantia por Tempo de Servlgo - FGTS por dispense sem justa causa, bem como a incidencia dos
encargos previdenciarios, socials e FGTS sobre ferias, abono de ferias e decimo terceiro salario, e
depositado em conta vinculada a este contrato, bloqueada para movimentagao, aberta no Banco do
Brasil, observadas as disposigoes da Lei n- 12.949/2014, do Decreto n2 15.219/2014, da Instrugao
SAEB/SEFAZ n°- 001/2015, e ainda ao que se segue: [NOTA: PROVISXONAMENTO]
I. O perceptual, calculado considerando os pregos unitarios apresentados na proposta, e a
metodologia definida pela Portaria SAEB n? 976, de 09 de junho de 2015, sera de 12,84%, e
incidira sobre o valor mensal das faturas,
II. Havendo altera^oes quantitativas ou qualitativas do contrato, revisoes ou reajustes de pregos,
devera ser atualizado o percentual de retengao;
CLAUSULA DECIMA-PRIMEXRA - MANUTENGAO DAS CONDIGOES DA PROPOSTA
Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 meses da data de apresentagao da
proposta.
§12 Apos o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento sera feita mediante
a aplicagao do INPC/IBGE, nos termos do inc. XXV do art. 82 da Lei estadual n? 9.433/05.
§22 A revisao de pregos, nos termos do inc. XXVI do art. 82 da Lei estadual n2 9.433/05, dependera de
requerimento da CONTRATADA quando visar recompor 0 prego que se tornou insuficiente, devendo ser
instruido com a documentagao que comprove 0 desequilibrio economico-financeiro do contrato.
§32 O requerimento de revisao de pregos devera ser formulado pela CONTRATADA no prazo maximo de urn
ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, em consonancia com 0 art. 211 da Lei n2
10.406/02.
§42 A revisao de pregos pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possrvel a redugao do prego
ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuigao, devidamente
comprovada, dos pregos dos insumos basicos utilizados no contrato, confbrme 0 art. 143, inc. II, ali'nea
"e", da Lei estadual n2 9.433/05.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - ALTERACOES CONTRATUAIS
A prorrogagao, suspensao ou rescisao sujeitar-se-ao as mesmas formalidades exigidas para a validade deste
contrato.
§12 A admissao da fusao, cisao ou incorporagao da CONTRATADA esta condicionada a manutengao das
condigoes de habilitagao e a demonstragao, perante 0 CONTRATANTE, da inexistencia de
comprometimento das condigoes originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execugao do
contrato.
§22 Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:
I. a simples alteragao na indicagao dos recursos orgamentarios ou adicionais custeadores da
despesa, sem modificagao dos respectivos valores;
II. reajustamento de pregos previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizagoes,
compensagoes ou apenagoes financeiras decorrentes das condigoes de pagamento dos mesmos
constantes;
III. 0 empenho de dotagoes orgamentarias suplementares ate o limite do seu valor corrigido.
§32 Somente sera admitida a substituigao de algum membra da equipe tecnica, no curso da execugao do
contrato, por outro profissional de experiencia equivalente ou superior, devidamente comprovada, e
desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - INEXECU^AO E RESCISAO
A inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a sua resclsao, com as consequencias contratuais e as
previstas na Lei estadual n* 9.433/05.
§12 Quando nao houver a comprova^ao pela CONTRATADA do efetivo cumprimento das obrigagdes fiscals,
socials,
trabalhistas e/ou previdenciarias, o CONTRATANTE retera, cautelarmente, o valor
correspondente ao montante resultante dos valores relatives as obrigagoes que possam ensejar
eventual responsabilidade solidaria e/ou subsidiaria, com base no art. 126, XVI, combinado com os
arts. 82, XXXIV; 151; 152; 154, VIII; 159, §2«, todos da Lei ns. 9.433/05. [NOTA: RETENgAO
CAUTELAR]
§22 Na hipotese de inadimplemento da CONTRATADA relativamente aos salaries dos seus empregados
vinculados ao contrato, sera esta notificada, no primeiro dia de atraso no pagamento dos salaries dos
empregados vinculados ao contrato, para que adote as providencias para a regularizagao, em ate 48
horas, sob pena de utilizagao do seu credito decorrente do contrato respective para adimplemento de
tal parcela. [NOTA: item 34.1 da IN SAEB 14/14 com a redagao da IN SAEB 15/15] [nota: pagamento
DIRETO]

§32 Constatado, no prazo de 72 horas apos 0 quinto dia util do mes, nao ter sido promovida a
regularizagao, a CONTRATADA autoriza 0 CONTRATANTE a proceder ao pagamento direto aos referidos
empregados, utilizando, para tanto, 0 valor devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, obrigando-se
a fornecer a folha de pagamento respectiva. [NOTA: item 33 da IN SAEB 14/14 com a redagao da IN
SAEB 15/15]
§42 Considera-se valor devido para os fins do %2- desta clausula, o valor do contrato, com eventual
retengao cautelar ou dedugao definitiva de multas, indenizagoes e/ou encargos de qualquer natureza.
[§12 da clausula primeira do Anexo VI item 33 da IN SAEB 14/14 com a redagao da IN SAEB 15/15]
§52 A realizagao de pagamento direto nao caracteriza vinculo do CONTRATANTE com os empregados da
CONTRATADA nem gera qualquer tipo de responsabilidade direta do CONTRATANTE relativamente aos
creditos que tais empregados possuam face a CONTRATADA. [§2- da clausula primeira do Anexo VI
item 33 da IN SAEB 14/14 com a redagao da IN SAEB 15/15]
§62 No caso de inadimplemento da CONTRATADA em relagao ao FGTS e INSS relatives aos seus
empregados vinculados ao CONTRATO, a CONTRATADA autoriza 0 CONTRATANTE a reter a quantia
equivalente dos creditos que possui junto ao CONTRATANTE, os quais somente serao liberados apos a
comprovagao do efetivo recolhimento, pela CONTRATADA, das parcelas correspondentes, sem prejuizo
das demais condicionantes legais a tanto necessarias. [clausula segunda do Anexo VI item 33 da IN
SAEB 14/14 com a redagao da IN SAEB 15/15]
§72 O nao cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigagoes legais e contratuais ensejara,
conforme o caso:
I. a rescisao unilateral do contrato;
II. aplicagao de sangoes administrativas.
§82 A rescisao podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos
enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual n2 9.433/05.
§92 Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual ns 9.433/05,
sem que haja culpa do contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, na forma do §2s do art. 168 do mesmo diploma.
§10 procedida a rescisao do contrato com fundamento nos incisos II a XII do art. 167 da Lei estadual n9.433/05, poderao ser adotadas as seguintes providencias, sem prejuizo das demais cominagdes legais:
I.
II.

execugao da garantia contratual e cobranga dos valores das multas e das indenizagoes, para
ressarcimento da Administragao;
retengao de creditos decorrentes do contrato ate 0 limite dos prejuizos causados a Administragao.

I11 Extinto 0 contrato e apos a devida comprovagao, pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigagoes
e quitagao de encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios correspondentes, 0 saldo remanescente,
inclusive 0 da conta vinculada ao contrato, bloqueada para movimentagao, acaso existente, sera
liberado em favor da CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA-QUARTA - PENALIDADES
Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual ns
9.433/05, sujeitando-se os infratores as cominagoes legais, especialmente as definidas no art. 186 do
mesmo diploma, garantida a previa e ampla defesa em process© administrativo.
§1- Para a aplicagao das penalidades serao levados em conta a natureza e a gravidade da faita, os
prejuizos dela advindos para a Administragao Publica e a reincidencia na pratica do ato, observando-se
os criterios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual r\- 13.967/12.
§22 Serao punidos com a pena de dedaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a autoridade competente para aplicar a punigao, os que incorram nos ilicitos previstos nos
incisos I a V do art. 184, nos incisos II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n^ 9.433/05.
§32 Serao punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e lidtar e impedimento de
contratar com a Administragao os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e
nos incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei estadual n2 9.433/05.
§42 A CONTRATADA sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razao da
ocorrencia das faltas previstas na Lei estadual n2 9.433/05, deixar de satisfazer as exigencias relativas
a habilitagao juridica, qualificagao tecnica, qualificagao economico-financeira, regularidade fiscal e
trabalhista exigidas para cadastramento.
§52 A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora, na forma prevista na clausula seguinte, que sera graduada de acordo
com a gravidade da infragao, observado 0 disposto na Lei estadual n2 9.433/05 e no Decreto estadual
n2 13.967/12.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA - SAN£AO DE MULTA
A pena de multa sera aplicada em fungao de inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na
execugao do contrato, sem prejuizo da rescisao unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicagao das
demais sangoes previstas na Lei estadual ns 9.433/05.
§12 Quanto a obrigagao principal, sera observado 0 que se segue:
I.

Em caso de descumprimento total da obrigagao principal, sera aplicada multa no percentual 10%
(dez por cento) incidente sobre 0 valor global do contrato.

II.

Caso 0 cumprimento da obrigagao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre 0 saldo do contrato, isto e, sobre a diferenga entre 0
valor global do contrato e 0 valor da parte do fomecimento ou do servigo ja realizado.

III.

O atraso no cumprimento da obrigagao principal ensejara a aplicagao de multa no percentual de
0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, e de 0,7% (sete decimos por
cento) por cada dia subsequente ao trigesimo, calculados sobre 0 valor da parcela do
fomecimento ou do servigo em mora.

§22 Quanto a obrigagao acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, e cujo
descumprimento nao comprometa, retarde, impega ou embarace a execugao dos servigos, em
conformidade com as especificagoes exigiveis, sera observado 0 que se segue:
I.

Em caso de descumprimento total da obrigagao acessoria, sera aplicada multa no percentual de
10% (dez por cento) incidente sobre 0 valor ou custo da obrigagao descumprida.

II.

Caso 0 cumprimento da obrigagao acessoria, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado
o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigagao descumprida.

III.

O atraso no cumprimento da obrigagao acessoria ensejara a aplicagao de multa no percentual de
0,2% (dois decimos por cento) ao dia, ate 0 trigesimo dia de atraso, e de 0,6% (seis decimos
por cento) por cada dia subsequente ao trigesimo, calculados sobre 0 valor ou custo da obrigagao
descumprida.
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§32 Se a multa moratoria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, devera,
salvo justificatlva escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem
prejuizo da aplicagao das demais sangdes previstas em lei.
§42 Na hipotese de 0 contratado se negar a efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocagao, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento)
incidente sobre 0 valor global do contrato.
§52 As multas previstas nesta clausula nao tem carater compensatorio e 0 seu pagamento nao eximira a
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas.
§62 A multa, aplicada apos regular process© administrativo, sera descontada da garantia do contratado
faltoso.
§72 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alem da perda desta, a CONTRATADA respondera
pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao
ou, ainda, se for 0 caso, cobrada judicialmente.
§82 Caso nao tenha sido exigida garantia, a Administragao se reserva 0 direito de descontar diretamente do
pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - VINCULAgAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condigoes estabelecidas no
process© licitatorio referido no preambulo deste instrumento e na proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - FORO
As partes elegem 0 Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam 0 presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presenga das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador,

». cLa

de 2019.

!a Almeida^bendonga
Jadiel Ribeftrb de Oliveira Junior

CONTRATANTE

u

CONTRATADA

Jestemun

Testemunha (nome/CPF)

Neuifon Santos Cttrqueiro. [
GESTOR DE CONTRATOS
ScCSEG.'JUCEB

V

Declare que a [Autorizagao para Prestagao de
Servigos - APS foi subscrita no dia

Declare que 0 extrato do contrato foi publicado no

DOEde Qil05JlS_.

Ol/OSlrt .

mft

Lf (j

('(dome, caroo e cadastrcxdo dedarante)

(nome, cargo e cadastre d^declarante)

Ufcwtori ofmes Ce--qiM/r.

1/

GESTOR Jk CONTRAJ^cSECSEG/JUCEB

Newil/i Santos Cerclyeiro1
GESTOR DECONTRATOS
SECSEG / JUCEB
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SALVADOR, mfA-FBRA 7DEMAI0 DE2019 ■ AW CHI-N° 22.653

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
AOCT. N° 103/2016.1. Contratantes: CAR/KR Engenharia EIRELUEPP. Prazo: Pica prorrogado
por mais 240 dias, contados a partir de 07/07/2019. Assinatura: 03/05/2019.

CONTRATOS

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA,
IRRIGACAO. PESCAEAQUICULTURA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

Agenda Estadual de Defesa
Aqropecuaria da Bahia - ADAB

Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia - CONDER

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OE LOCA?AO N° 017/08
PARTES: Ag&ncia Estadual de Oefesa AgropecuSna da Bahia - ADAB e o Sr. Josd Guedes
de MagalhSes Junior - OBJETO: A alterafSo do prazo de vigSncia do contrato de loca?So de
imdvel urbano, nOo-resIdenclal, situado na Praga Manoel Alves Lira, 54. Centro, Santa Cruz da
Vit6na/BA, por 12 (doze) meses. com inlcio a partir da data da sua assinatura -ASSINATURAS:
Bruno Almeida Alves/DIretor Geral/ADAB e Jose Guedes de Magalhies Jiinior/Locador - DATA
DAASSINATURA: 06/05/2019

RESUMO DO TERMO DE RESCISAO AMIGAVEL DO CONTRATO NT 058/18. FIRMADO
EM 06/07/18. PROCESSO: Administrative Cl. n“ 053/18 • SUPEQ/COBEQ. CONTRATADA
EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Rescinde amigavelmente o Contrato, resguardando-se dos efeitos financeiros o direito de contraprestagao dos servigos executados pela
Contratada, no valor de R$ 39.619,85 (trinta e nove mil, seiscentos e dezenove reals e oitenta
e cinco centavos), referente ao Boletim de Medigao n° 02 do Contrato n° 058/18. DATA DA
ASSINATURA: 09 de abril de 2019.

RESUMO DE CONTRATO - MATERIAL E SERVKJO: DIRETOR1AADM1NISTRATIVAE FINANCEIRA

RESUMO DO 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/15. FIRMADO EM: 03/02/15.
PROCESSO: SEI n” 043.4125.2019.0002745-33. CONTRATADA: SOEBE CONSTRU?AO E
PAVIMENTACAO S/A. OBJETO: Prorroga por mais 199 (cento e noventa e nove) dias o prazo de
execugdo do Contrato. DATA DAASSINATURA: 26 de abril de 2019.

10.610.00079/2019

UNIQUE COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

REGISTRO PAPELALACLINO, R$
DEPRESS FORMATOA-4,
14.360.00
COR BRANCA.

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Junta Comerrial do Estado da Bahia - JUCEB
RESUMO: Processo n°: 064.1834.2018.0000186-95; Contrato n° 002/2019: PE n° 003/2019;
firmado entre a JUCEB e a empresa J R de Oliveira Junior e Cia Ltda. Objeto: Prestagao de
servigos de conservagao e limpeza a prfedios piiblicos. Valor Global: R$ 166.749,12; Vigfencia:
02/05/2019 a 01/05/2020; D.O: 15301, Fonte - 213, P.A - 2000, E.D - 3.3.90.37; Data da
Assinatura: 06/05/2019. Assinatura: Andrea Almeida Mendonga pela JUCEB e Jadiel Ribeiro de
Oliveira pela CONTRATADA.

RESUMO: Processo: 064.1850.2019.0000253-27; r Termo Aditivo ao Contrato n0 9912319837,
firmado entre a JUCEB e a EBCT. Objeto: Prorroga a vigencia por mais 12 (doze) meses. com
inlcio em 17/05/2019 e termino em 17/05/2020. Data de Assinatura: 06/05/2019. Assinatura:
Andrea Almeida Mendonga pela JUCEB e Ddbora Costa de Souza e Dionlsio Chagas Cardoso
pela CONTRATADA.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RESUMO DE CONTRATO
1. Contrato: 9912459837; 2. Contratante. ESTADO DABAH1A/SDR; 3. Contratada: EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS: 4. Objeto: O presents contrato
tern por objeto a prestagao, petos CORREIOS, de servigos e venda de produtos. que atendam
as necessidades da CONTRATANTE, mediante adesio ao(s) ANEXO(s) deste Instrumento
contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida; 5. Valor.
R$ 15.000,00 (quinze mil reals): 6. Forma de pagamento: O pagamento da tatura devera
ser realizado por via bancSria, conforms nsIrugSes constantes do prbprio documento de
cobranga, ou por meio de credit© em conta corrente mediante autorizagao previa e expressa
da brea financeira dos CORREIOS. 7. Processo Administrative: SEI 53151.008246/201961: 8. Dotagao: Unidade Orgamentaria. 18.101, Unidade Gestora: 0001, Projeto/Atividade/
Programa de Trabalho: 2018, Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Fonte: 100; 9. Vigancia:
sera de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, 10. Assinam: Josias Gomes da
Silva - Secretario de Desenvolvimento Rural e Dionlsio Chagas Cardoso e Debora Costa de
Souza - Contratada; 11. Data: 26/04/2019.

Companhia de Desenvolvimento
e Acao Regional - CAR
TERMO ADITIVO DE CONTRATO
ADCT. N° 099/2018.2. Contratantes: CAR/VC Consultorla Tbcnlca Ltda. • EPP. Prazo: Fica
prorrogado por mais 180 dias, contados a partir de 22/12/2018. Assinatura: 21/12/2018.

RESUMO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 102/16. FIRMADO EM: 30/12/16.
PROCESSO: SEI n° 043.4048.2019.0001018-91. CONTRATADA: CONSTRIC ENGEN HARIA
LTDA. OBJETO: Prorroga por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de execugio do Contrato.
DATA DAASSINATURA: 03 de maio de 2019.

SECRETARIA DA EDUCACAO
Secretaria da Educagao - SUPROT REGISTRO DE PRECO. 09.009PE053/2018. Processo SEI
n° 011.5577.2019.0018766-74. Favorecido: BAHIA GRAF LTDA. Objeto: Aquisigao de lapis e
caneta para os alunos matriculados nos curses do Mediotec. VALOR: R$ 175,00. UO 11.101 UG 0046 - Projeto Atvidade: 2698 - Element© de Despesa: 33.90.30 • Fonte: 322.
Secretaria da Educagao - SUPROT. REGISTRO DE PRECO. 09.009PE002/2019. Processo
SEI n° 011.5577.2019.0018766-74. Favorecido: LM PAPELARIA COMERCIO LTDA. Objeto:
AquisigSo de lapis e caneta para os alunos matriculados nos cursos do Mediotec. VALOR:
R$ 350,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Ativldade: 2698 - Element© de Despesa: 33.90.30
- Fonte: 322.
Secretaria da Educagao - SUPROT. REGISTRO DE PRECO. 09.009PE053/2018. Processo SEI
n“ 011.5577.2019.0018766-74. Favorecido: BAHIA GRAF LTDA. Objeto: Aquisigio de lapis e
caneta para os alunos matriculados nos cursos do Mediotec. VALOR: R$ 175,00. UO 11.101 UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.
SECRETARIA DA EOUCAgAO • RESUMO DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 005/2019
Pregao Eletranico 11.0G4-PE005/2019
Processo SB n° 011.5614.2018.0004573-71
- Contratante: O Estado da Bahia, atravds da Secretaria da Educagio - Contratada:
TRANSPORTES JGUA E COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisigao de Fogoes, de acordo com
as especificagoes do instrumento convocatbrio e da proposta apresentada pela CONTRATADA
vencedora dos lotes 1 e 2 com o prazo de vigencia: 12 (doze) meses.

Universidade do Estado da Bahia - UNEB
RESUMO DO(S) CONTRATOS: N° 010/2019 • PROCESSO N° 0603170101150:
CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Costa Luz Engenharia Ltda - ME; OBJETO:
Finalizagao do pavilhao de 11(onze) salas de aulas para atender ao DCHT XVI/lrecO;
TOMADA DE PREgOS; 05/2018; VIGENCIA: 240 dias corridos; VALOR TOTAL: RS
693.850,24; OOTAgAO ORgAMENTARIA; Projeto/Atividade: 7863; Fonte: 114; Elemento
de Despesa: 44905100; DATA DA ASSINATURA: 06/05/2019. N” 037/2019 - PROCESSO
N° 0603170288943; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Tera Ltda - EPP; OBJETO:
ElaboragSo de projetos bSsico e executive de estrada para interseegio na BR 430 para
atender ao DCHT XVII/Bom Jesus da Lapa; CONVITE; 03/2018; VIGENCIA: 60 dias corridos:
VALOR TOTAL: R$ 87.081,32: DOTAgAO OROAMENTARIA; Projeto/Atividade: 7871; Fonte:
114: Elemento de Despesa: 3390.39; DATA DA ASSINATURA: 06/05/2019. N° 042/2019 PROCESSO N° 074.7070.2016.0000269-76; CONTRATANTE; UNEB; CONTRATADA: Urso
Combrcio e Servigos Ltda: OBJETO: Servigos de manutengdo preventiva e corretiva e de
reparo de condicionadores de ar, com reposigSo eventual de pegas. acessdrios e lubrificantes; PREGAO ELETR6NICO; 02/2019; VIGENCIA: 12 meses: VALOR TOTAL: R$ 41.497,08;
DOTAgAO ORgAMENTARIA: Projeto/Atividade: 2000; Fonte: 114; Elemento de Despesa:
3390.30/3390.39; DATA DA ASSINATURA: 03/05/2019.

