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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
PROCURADORIA JURÍDICA - CONDER/DIPRE/PROJUR

Modalidade de Licitação

Número

LICITAÇÃO PRESENCIAL

021/21

CONTRATO Nº 051/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA E GAN ENGENHARIA EIRELI (EPP).
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do CONTRATO de PRESTAÇÃO de SERVIÇOS Nº 051/2021
As partes abaixo identificadas, tendo em vista o procedimento Licitatório / de Contratação Direta
constante do processo administrativo n.º 043.9540.2021.0005739-84, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, com fulcro na Lei Federal n.º 13.303/2016 e no RILC –
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONDER, mediante as cláusulas e condições a
seguir indicadas, bem como aquelas dispostas nas Condições Gerais do Contrato de Prestação de
Serviços, parte integrante deste Instrumento:

Cláusula
CGC

das

Complemento ou Modificação

CONTRATANTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA –
CONDER, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.595.251/0001-08, com sede
na Av. Edgar Santos, n.º 939, Narandiba, Salvador, Bahia, representada pelo
Diretor Presidente, Sr. José Gonçalves Trindade, e pelo Diretor de Habitação
e Urbanização Integrada, Sr. Maurício Mathias Rabelo de Morais.

CONTRATADA

GAN ENGENHARIA EIRELI (EPP)., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ n.º 07.547.018/0001-57, sediada na Rua Ewerton Visco, 290, sala 218,
Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, representada pelo Sr. Gustavo
Albergaria Barreto Neto, inscrito regularmente no CPF sob o n.º 903518515-34.

1.1.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO
DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSOS BAIRROS DE SALVADOR E
REGIÃO METROPOLITANA – BAHIA.

1.2.

O Contrato será executado sob regime de preços unitários.

1.3.

O Preço ( )Global ( x ) Total Estimado deste Contrato é de R$ 1.059.345,99 (um
milhão, cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e
nove centavos).

1.5.

Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 3.26.401 – CONDER; Atividade:
15.451.305.5344 - Requalificação de Infraestrutura Viária Urbana; Fonte:
0.100.000000 – Tesouro; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações.

3.1.

O prazo para execução dos serviços, objeto do presente Edital será de 06 (seis)
meses consecutivos, contados a partir do 2º (segundo) dia útil após o
recebimento da “Ordem de Serviço”, expedida pela Contratante.
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Garantia Contratual: __x_ Aplicável

___ Não Aplicável

Seguro de Engenharia: _x__ Aplicável
4.6.

___ Não Aplicável

Responsabilidade Civil: _x__ Aplicável

___ Não Aplicável

Valor Segurado: (não especificado)
Índice ou Índices de Reajustamento:
Os preços contratuais poderão ser reajustados para os serviços executados,
após transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação
da proposta.
Para o reajustamento será adotado o índice da Construção Civil em Salvador,
extraído da Revista Conjuntura Econômica, Coluna 51, apurado e fornecido pela
Fundação Getúlio Vargas, a partir da aplicação da seguinte fórmula:
Equação para cálculo do reajustamento:
R = I1 – I0
7.1.

________
V
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
I0 = Índice de preço verificado no mês base ( ) do orçamento ( X ) da
apresentação da proposta
I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser
reajustado

13.2.

Matriz de Risco: ___ Aplicável

__x_ Não Aplicável

E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em três vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos.

Maurício Mathias Rabelo de Morais.
Diretor de Habitação e Urbanização Integrada/CONDER

José Gonçalves Trindade
Diretor Presidente/CONDER

Gustavo Albergaria Barreto Neto
P/ Contratada
CONDIÇÕES GERAIS do CONTRATO de PRESTAÇÃO de SERVIÇOS Nº 051/2021
O presente instrumento estabelece as Condições Gerais do Contrato (CGC) para prestação de
serviços
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO E DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
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1.1. O objeto do presente Instrumento é a contratação da(o) empresa/consórcio para execução do
escopo descrito nas Condições Específicas do Contrato de Prestação de Serviços.
1.2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime indicado nas Condições
Específicas do Contrato de Prestação de Serviços.
1.3. Pela execução do objeto expresso no item 1.1. desta Cláusula restou estipulado o preço indicado
nas Condições Específicas do Contrato de Prestação de Serviços.
1.4. O valor supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigações e
encargos de qualquer natureza, não sendo devido à CONTRATADA qualquer outro pagamento,
sejam quais forem os motivos invocados, notadamente em decorrência de serviços que tenham sido
refeitos, em face de erros cometidos pela mesma, a qualquer título.
1.5. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária
indicada nas Condições Específicas do Contrato de Prestação de Serviços.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL E DAS ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Constituem peças integrantes do contrato, independentemente de transcrição neste instrumento, o
edital do procedimento de licitação ou cópia do processo de dispensa/inexigibilidade de licitação e
seus anexos, a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA e o cronograma físico-financeiro
pactuado no procedimento antes mencionado. Também integram este Contrato todos os documentos
de natureza técnica apresentados no procedimento de contratação pela CONTRATADA.
2.1. As características técnicas dos serviços estão indicadas nos diversos documentos mencionados
no caput desta cláusula, independentemente de transcrição, e que a CONTRATADA deverá obedecer
rigorosamente, competindo-lhe, também, observar as normas técnicas específicas e quaisquer outras
que forem recomendadas pela fiscalização da CONDER.
2.2. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nas especificações técnicas dos trabalhos ou em
qualquer dos documentos indicados no caput desta cláusula sem a prévia e expressa autorização da
CONDER, sendo vedado à CONTRATADA recopiar, reproduzir ou comunicar a terceiros os
documentos técnicos e anexos, sem o consentimento prévio e escrito da CONTRATANTE.
2.3. A CONDER reserva a si o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações nas
especificações técnicas, mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA, respeitadas as
disposições específicas deste instrumento. Os eventuais acréscimos ou reduções de custos
decorrentes destas alterações serão objeto de prévio ajuste entre as partes.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS CONTRATUAIS E LOCAL DE EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
3.1. O prazo de execução do objeto, contado a partir da data fixada na Ordem de Serviço a ser
expedida pela CONDER, restará definido nas Condições Específicas do Contrato de Prestação de
Serviços.
3.2. Os prazos de entrega de relatórios e demais produtos especificados no Termo de Referência
serão definidos no cronograma físico-financeiro inicialmente pactuado.
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3.3. O presente instrumento vigerá a partir da data da sua assinatura, estendendo-se por mais 105
(cento e cinco) dias contados da data final do prazo de execução estabelecido no item 3.1. desta
cláusula.
3.4. A Ordem de Serviço a que se refere o item 3.1. deste instrumento, termo inicial para contagem
do prazo de execução previsto, poderá ser parcial ou total, de acordo com a natureza e característica
dos serviços previstos, conforme cronograma físico-financeiro aprovado entre as partes.
3.5. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados
através de termo aditivo, mantidas as demais disposições deste instrumento do contrato e
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que observadas as
disposições expressas nos arts. 147, 148 e 149 do RILC.
3.6. A prorrogação do prazo de execução será precedida da correspondente adequação do
cronograma físico-financeiro.
3.7. Os serviços serão executados nos locais indicados no Termo de Referência anexo ao Edital da
licitação ou ao procedimento de contratação direta que precedeu este contrato.
4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIAS E SEGUROS EXIGIDOS
4.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados a partir da
data de assinatura do presente instrumento, “Garantia de Cumprimento do Contrato” correspondente
a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importância segurada), com prazo de vigência não inferior
ao prazo de vigência do contrato definido na Cláusula Terceira deste Contrato, a ser prestada em
quaisquer das modalidades previstas no art. 143 do RILC.
4.2. Havendo alteração no valor contratual, a CONTRATADA deverá, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, apresentar o reforço de garantia, sob pena de rescisão do contrato.
4.3. A garantia prestada não renderá juros nem sofrerá acréscimo de qualquer natureza, ressalvado
quando prestada em dinheiro, circunstância em que o referido montante deverá ser atualizado
monetariamente com base na variação do índice aplicável às cadernetas de poupança.
4.4. A garantia será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Licitante
CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigações contratuais, principais e acessórias, e após o
Recebimento Definitivo dos serviços, mediante apresentação de certidão negativa de regularidade
com o INSS relativa à baixa da matrícula CEI, quando couber.
4.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição.
4.6. A CONTRATADA deverá apresentar a CONDER, em até 30 (trinta) dias após a emissão da
Ordem de Serviço, as apólices de Seguro de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada, tendo a CONDER como segurado adicional, com valor (importância segurada) e prazo de
vigência, conforme abaixo, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento.
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Risco de Engenharia: importância segurada não inferior ao valor do contrato, com prazo de
vigência válido até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: importância segurada em montante não inferior àquele
indicado nas Condições Específicas do Contrato de Obras e/ou Serviços, com prazo de
vigência válido até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

4.6.1. Coberturas Mínimas
4.6.1.1. Cobertura Básica
Seguros para obras civis em construção (OCC)
riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e
sabotagens
riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo,
queda de raio e alagamento, entre outros)
4.6.1.2. Coberturas especiais
Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de
transporte.
Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout).
Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.
Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas. Obras
temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes
existentes no local da construção.
Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências de
emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes.
Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.

4.7.1.3. Coberturas adicionais:
Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de erro de projeto
mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. Responsabilidade civil: além
de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos com honorários de advogados.
Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o
prazo de vigência da apólice.
Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras,
desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes.
Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o
segurado é responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados
involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.
Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35530217&infra…

5/26

15/07/2021

SEI/GOVBA - 00032725048 - Contrato

responsável civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados
ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu serviço no canteiro de obras.

4.6.2. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
número completo da licitação e do Contrato;
. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
localidade do risco, destacando os serviços que serão executados, destacados do objeto
contratado;
nome e número do CNPJ do emitente (seguradora);
nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice);
nome e número do CNPJ da CONTRATANTE (segurado adicional).

4.7. As apólices supracitadas deverão ser entregues acompanhadas da cópia dos comprovantes de
pagamento dos prêmios tarifários total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de
cada parcela, tão logo seja efetuado, deverá ser remetido a CONDER, sob pena de aplicação das
cominações previstas neste instrumento.
4.8. Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, por responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá executar a garantia prestada pela CONTRATADA.
4.9. Prorrogado o prazo de execução inicialmente estabelecido, a CONTRATADA apresentará a
complementação da garantia oferecida e das apólices dos seguros contratados, adequando-os à
nova vigência pactuada.
4.10. A CONDER, a seu critério, poderá promover a retenção preventiva do valor integral a ser pago
na primeira fatura devida à CONTRATADA, quando esta não houver apresentado a garantia
contratual, aperfeiçoando-se, nesse caso, a garantia devida por caução em dinheiro, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis em face do inadimplemento contratual.
4.11. Em não sendo suficiente o valor da primeira fatura, para retenção prevista no item anterior,
poderá a CONDER, a seu critério, promover a retenção preventiva de valores a serem pagos nas
próximas faturas, até a satisfação da garantia, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis em
face do inadimplemento contratual.
4.12. Quando for oferecida pela CONTRATADA garantia sob a forma de seguro, a execução do
mesmo estará vinculada aos atos praticados pela CONTRATADA, que lhe derem causa, cabendo à
FISCALIZAÇÃO providenciar a notificação extrajudicial da CONTRATADA para cumprimento de suas
obrigações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No caso do não comparecimento da
CONTRATADA para o adimplemento de suas obrigações, desde que não justificado, a notificação
extrajudicial deverá ser enviada à seguradora juntamente com o pedido de pagamento da apólice.
5. CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO
5.1. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
CONDER, constitui parte integrante deste instrumento.

Í
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5.1.1. A CONDER poderá exigir CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO em Excel e em MS Project®
com detalhamento no mínimo em dois níveis, como ponto de alusão para acompanhamento na
execução do contrato.
5.2. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado e detalhado do efetivo início dos
serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.
5.3. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das atividades e o
correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:
5.3.1. Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das etapas
dos serviços contratados, não podendo ser alterados sem motivação circunstanciada.
5.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar o integral planejamento dos
serviços a serem executados, inclusive das suas etapas, de modo a permitir o fiel acompanhamento
dos prazos avançados, bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA – DAS PENALIDADES deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.
5.5. Além das obrigações descritas na CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS CONTRATUAIS E LOCAL
DE EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os
prazos de término de cada etapa, de acordo com o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
5.6. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado em razão de toda e qualquer
modificação empreendida no contrato administrativo, devendo sua versão atualizada compor o
procedimento administrativo de formalização da alteração contratual.
5.7. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do último
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, aprovado entre as partes, tomará como base o primeiro e o
último dia do mês em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela
FISCALIZAÇÃO.
5.8. A CONDER exercerá a gestão e fiscalização do contrato através de sua estrutura, nos termos do
quanto disposto no art. 180 do RILC.
5.9. No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer
natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", bem como a todos os elementos
de informações relacionados com os serviços, pelos mesmos julgados necessários.
5.10. A FISCALIZAÇÃO deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no
último CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO aprovado entre as partes.
5.11. A execução de cada serviço/etapa será aferida pela FISCALIZAÇÃO, em cada medição,
consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado.
5.12. A aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa/meta prevista
no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e o efetivamente realizado, no mês em análise.
5.13. Caberá a CONDER, através de sua FISCALIZAÇÃO:
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5.13.1. Fornecer à CONTRATADA os elementos necessários e indispensáveis à prestação dos
serviços;
5.13.2. Rejeitar os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou
com imperfeição, nos termos das Normas Técnicas da ABNT e quaisquer outras aplicáveis;
5.13.3. Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços executados;
5.13.4. Atestar as notas fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços
executados, medidos e aceitos;
5.13.5. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou
emergência, cabendo à CONTRATADA o dever de solicitar da FISCALIZAÇÃO, por escrito, a
posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;
5.13.6. Registrar, em documento próprio, as anotações e ocorrências relevantes relativas à execução
do objeto deste contrato, bem como outras cujo registro julgue importante;
5.13.7. Dar imediata ciência à CONDER e à CONTRATADA das ocorrências ou circunstâncias que
possam acarretar na imposição de sanção ou rescisão do contrato;
5.13.8. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigações estabelecidas na Cláusula
Nona deste Instrumento, das demais condições contratuais, bem como das obrigações trabalhistas e
tributárias sob responsabilidade desta;
5.13.9. Relatar imediatamente à Diretoria responsável pela gestão do contrato ocorrências ou
circunstâncias que possam resultar em dificuldade no desenvolvimento dos serviços em relação a
terceiros, ou que ensejem a necessidade de alteração das condições para execução do escopo
pactuado;
5.13.10. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que
não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. Somente serão efetuados os pagamentos mediante a apresentação de nota fiscal ou fatura, que
deverá conter o detalhamento dos serviços executados, devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO
da CONDER.
6.2. Apresentado o Relatório de Medição pela CONTRATADA, de acordo com as etapas /metas
definidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO aprovado entre as partes, o órgão de
FISCALIZAÇÃO terá 5 (cinco) dias úteis para realizar a conferência do mesmo.
6.2.1. Após a conferência e aprovação do Relatório de Medição, a CONTRATADA deverá
compatibilizá-lo com os dados do último CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO aprovado entre as
partes, devendo encaminhar documentação hábil de cobrança (Nota Fiscal ou Fatura).
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6.2.2. Estando em desacordo, o Relatório de Medição será devolvido à CONTRATADA, para as
devidas adequações, sendo a contagem do prazo disposto no item 6.2. reiniciada a partir da data da
sua reapresentação.
6.2.3. Os valores referentes aos serviços que forem justificadamente rejeitados, relativos a uma
medição, serão retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a FISCALIZAÇÃO
recebê-los.
6.2.4. Juntamente com a documentação de cobrança (Nota Fiscal), a CONTRATADA deverá
apresentar, sob pena de haver sustação da análise e prosseguimento do pagamento, a seguinte
documentação (complementada e modificada pela legislação em vigor), quando couber:
6.2.4.1. Cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu
respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente;
6.2.4.2. Cópia autenticada da GPS – Guia da Previdência Social quitada, com o valor indicado no
relatório da GFIP;
6.2.4.3. Declaração de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da CONTRATADA e
por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituração contábil regular.
6.2.5. Eventuais ajustes no Relatório de Medição a favor da CONDER, ocorridos após a liquidação do
pagamento, que ensejarem na redução do montante efetivamente pago, autorizarão a
CONTRATANTE a efetuar a retenção dos respectivos créditos em pagamentos que a CONTRATADA
fizer jus, incidindo sobre a mencionada parcela a atualização financeira devida, nas condições e
índice constantes do subitem 6.13 deste Contrato.
6.3. Em caso de paralisação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias
úteis, cópia da GFIP com o código de paralisação e o respectivo comprovante de entrega.
6.4. O pagamento referente a última parcela ficará condicionada à entrega do documento
comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI, quando couber.
6.5. Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados nas alíneas 6.2.3.1 e
6.2.3.2, quando da emissão do Primeiro Relatório de Medição do Contrato.
6.6. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta
corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato, após a
execução do objeto. Os pagamentos das parcelas serão efetivados até o 30º (trigésimo) dia posterior
à data de aprovação da fatura pela fiscalização e atesto da Nota Fiscal.
6.6.1. Quando os recursos destinados ao pagamento das obrigações assumidas originarem-se de
convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere, o prazo disposto no item 6.6. se iniciará da
data da efetiva transferência dos referidos recursos à CONDER.
6.6.2. As Notas Fiscais / Faturas deverão ser apresentadas com discriminação dos valores
correspondentes aos serviços realizados e aos materiais e equipamentos aplicados, permitindo-se a
definição da base de cálculo dos tributos aplicáveis, nos termos da legislação correspondente.
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6.6.3. As empresas dispensadas das retenções devidas nos valores das Notas Fiscais / Faturas
apresentadas deverão entregar a declaração, anexa ao documento de cobrança, a que se refere as
Instruções Normativas SRF n.º 480/2004 e n.º 539/2005, em duas vias, assinadas pelo representante
legal, devendo, ainda, informar sua condição no documento fiscal emitido, inclusive o enquadramento
legal, sob pena de se não o fizerem, se sujeitarem à retenção do imposto de renda e das
contribuições sobre o valor total do documento fiscal.
6.7. A CONTRATADA deverá apresentar, em conjunto com as Notas Fiscais / Faturas encaminhadas
à CONDER, toda a documentação comprobatória de manutenção das condições de habilitação, nos
termos do art. 142, XIX, do RILC.
6.8. Os pagamentos somente serão efetivamente realizados, desde que a documentação obrigatória
esteja em conformidade com o exigido no item 6.2 deste instrumento contratual.
6.9. Caso as Notas Fiscais / Faturas não estejam acompanhadas da documentação indicada, a
mesma não será acatada, sendo devolvida à CONTRATADA para as devidas adequações e cessará
a contagem de prazo para a sua quitação, sendo reiniciado quando da reapresentação das Notas
Fiscais / Faturas.
6.10. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente
emitido o respectivo Relatório de Medição.
6.11. Não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na cláusula anterior.
6.12. No caso de consórcio, será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas
que o integram, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada na Carta de
Apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo
de Compromisso de Constituição do Consórcio.
6.13. Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado por ato ou omissão exclusivo da CONDER, o valor a ser pago deverá ser atualizado
financeiramente, pela variação do INPC, pro rata tempore.
6.14. O pagamento relativo ao último Relatório de Medição apresentado será efetuado após a
emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos prazos e condições já estipulados neste
Instrumento.
6.15. A CONDER poderá sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal ou Fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

Execução defeituosa dos serviços, desde que devidamente justificada;
Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;
Débito da CONTRATADA para com a CONDER proveniente da execução do Contrato;
Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a
CONTRATADA atenda à cláusula infringida;
Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a
CONDER;
Paralisação dos serviços por culpa exclusiva da CONTRATADA.
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6.16. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
6.17. Ante a natureza dos serviços prestados, as partes poderão pactuar prazos e condições de
pagamento diversas daquelas dispostas na presente Cláusula, devendo estar definidas de forma
clara e expressa nas Condições Específicas do Contrato, observadas as regras gerais estabelecidas
neste Instrumento e no RILC.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DO PREÇO
7.1. Os preços contratuais poderão ser reajustados para os serviços realizados após transcorrido o
prazo de 12 (doze) meses a contar da data base do orçamento ou da apresentação da proposta, pela
fórmula e índices previstos nas Condições Específicas do Contrato de Prestação de Serviços.
7.2. O montante percentual definido para reajustamento dos valores pactuados em decorrência do
transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento ou da apresentação da proposta
será aplicado sem alteração até que transcorra novo período de 12 (doze) meses.
7.3. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do
seu equilíbrio econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação
imprevista, fato da administração ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do
reajuste, para evitar acumulação injustificada.
7.4. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
7.5. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS
contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida nas Condições Específicas do Contrato,
obedecendo-se o quanto disposto no art. 149 do RILC e com a aplicação dos seguintes critérios:
7.5.1. Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;
7.5.2. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem
executados.
7.6. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONDER pagará à
CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
7.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o índice de
preços mais vantajoso para a CONDER, calculado por instituição oficial que retrate a variação do
poder aquisitivo da moeda.
8. CLÁUSULA OITAVA – DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA
8.1. A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe à CONTRATADA, a
qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura constatada na sua execução.
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8.2. A omissão, ainda que eventual, da FISCALIZAÇÃO no desempenho de suas atribuições não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados.
8.3. A CONTRATADA será representada por preposto especificamente indicado para tal fim, o qual
dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome,
nos assuntos relativos aos serviços contratados.
9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e documentos
integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a
CONTRATADA a:
9.1.1. Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento,
normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela CONDER;
9.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta
exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando,
ainda, a CONDER, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal;
9.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO, emanadas da legislação pertinente, notadamente a NR nº 18, quando cabível;
9.1.3.1. A observância do estabelecido na NR 18 não desobriga a CONTRATADA do cumprimento
das disposições relativa às condições e meio ambiente do trabalho, determinadas na legislação
federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.
9.1.4. Comunicar por escrito à FISCALIZAÇÃO da CONDER, no prazo máximo de 10 (dias) dias que
antecedam o prazo de vencimento do marco de execução, circunstâncias e motivos que
impossibilitem o cumprimento das obrigações pactuadas nos prazos inicialmente estabelecidos.
9.1.5. Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com este
Contrato e seus anexos.
9.1.6. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos
serviços que a CONDER julgar necessárias conhecer ou analisar.
9.1.7. Providenciar, às suas expensas, cópias de todos os documentos que venham a ser
necessários para a execução dos serviços, durante a vigência do Contrato, além de ser responsável
pelas licenças, alvarás, tributos, taxas, encargos de qualquer natureza e demais despesas legais,
sempre que necessário, para implantação do objeto contratado.
9.1.7.1. Caso a Administração Pública já tenha iniciado os procedimentos para obtenção das
licenças/autorizações de que trata o item anterior, o valor despendido para tanto será ressarcido pela
CONTRATADA mediante abatimento, em uma única parcela, a ser descontado no pagamento da
medição das etapas/metas executadas.
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9.1.8. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das solicitações
feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O
exercício das funções da FISCALIZAÇÃO não desobriga a CONTRATADA de sua própria
responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados.
9.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, componentes e
serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer
multa a que vier a ser imposta pela CONDER, de acordo com as disposições deste Contrato.
9.1.10. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados à União, Estado, Municípios ou a terceiros, em razão da execução dos
serviços.
9.1.11. Ressarcir de imediato, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste contrato os
danos a bens da CONDER ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros. Se assim
não proceder, a CONDER lançará mão dos créditos da CONTRATADA para ressarcir os prejuízos de
quem de direito.
9.1.12. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, dentro do prazo
estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.
9.1.13. Providenciar, antes do início dos serviços objeto do presente Contrato, os estudos e os
projetos para a obtenção tempestiva das licenças que serão de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA.
9.1.14. Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a
sua habilitação e classificação no processo licitatório ou de contratação direta, em especial a equipe
de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e
ratificada pelo seu superior.
9.1.15. Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição do Profissional
indicado para execução dos serviços, o nome e os documentos demonstrativos da respectiva
capacitação técnica de seu substituto à aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu
superior. A documentação do profissional será analisada de acordo com os critérios definidos no
Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificação técnica, no
mínimo, igual a do substituído.
9.1.16. Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar
a renovação do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e condições
originalmente aprovados pela CONDER.
9.1.17. Executar os serviços objeto deste Contrato em conformidade com a proposta aprovada e
qualquer outra evidência que seja exigida no Contrato.
9.1.18. Abster-se de veicular publicidade, ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
desta licitação, sem prévia autorização da CONDER.
9.1.19. Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da assinatura do
Contrato, o seu registro no CREA, no CAU e/ou no Conselho de Classe pertinente à execução dos
serviços, e apresentar o comprovante de pagamento da “Anotação de Responsabilidade Técnica”,
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com a indicação dos nomes dos responsáveis técnicos e de toda a equipe técnica de nível superior,
antes da emissão da primeira fatura, observando as condições previstas no Termo de Referência ou
Projeto Básico, quando couber.
9.1.20. O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser aquele
indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição
sujeita à aprovação da CONDER e desde que atendidas as condições originais de habilitação.
9.1.21. Sendo necessário refazer o serviço por não atendimento das exigências do presente contrato,
a CONTRATADA fica obrigada a realizá-lo nas condições contratadas, correndo por sua conta as
respectivas despesas. Deixando a CONTRATADA de refazê-lo, a CONDER poderá contratar terceiro
para executar o serviço, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo
pagamento, sem que tenha direito a reembolso.
9.1.22. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
9.1.23. Observar, na execução do objeto do contrato, o Código de Ética da CONDER, podendo
acarretar, a sua não observância, na rescisão unilateral do ajuste e aplicação das penalidades
cabíveis.
9.1.24. Manter o Diário de Obra no local de execução dos serviços e apresentar relatórios mensais de
desenvolvimento dos serviços, quando couber.
9.1.25. Não transferir a terceiros ou subcontratar total ou parcialmente serviços objeto do Contrato,
sem prévia e expressa autorização por escrito da CONDER, ficando sempre, e em qualquer hipótese,
obrigada, perante a CONDER, pelo exato cumprimento das obrigações contratuais.
9.1.26. Na hipótese de subcontratação, quando autorizada pela CONDER, a CONTRATADA
assumirá responsabilidade direta e integral pela perfeição e qualidade técnica dos trabalhos
subcontratados.
9.1.27. Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA será
responsável, ainda:

Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados, desde que comprovada a sua
responsabilidade;
Perante a CONDER ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão,
erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto deste
Contrato, desde que comprovada a sua responsabilidade;
Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste Contrato;
Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.

9.1.28. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste Edital, a constituição do consórcio, por escritura pública ou
documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a
empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do percentual de
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responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participação na execução dos serviços,
objeto da presente licitação.
9.2. Se a CONDER relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer obrigações da
CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas
mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância
houvesse ocorrido.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1. Constituem obrigações da CONDER neste Contrato:
10.1.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na
execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção.
10.1.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de débitos e da
suspensão da prestação de serviços.
10.1.4. Apreciar os recursos administrativos interpostos pela CONTRATADA.
10.1.5. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais, multas à CONTRATADA, dando-lhe
ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro da CONDER para que proceda a
dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.
10.1.6. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e efetivamente medidos e
faturados, nas condições estabelecidas neste Instrumento.
10.1.7. Realizar, juntamente com a CONTRATADA, a medição dos serviços executados, aprovando o
respectivo Relatório de Medição, conforme estipulado na CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO.
10.1.8. Colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação das
especificações dos serviços a executar, fornecendo documentos complementares, quando os detiver,
que auxiliem na compreensão das informações técnicas existentes.
10.1.9. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas à
execução dos serviços.
10.1.10. Fiscalizar a execução do Contrato.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificados, ao não
cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, poderão ser aplicadas,
segundo a gravidade da falta, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes
penalidades:

ADVERTÊNCIA;
Ó
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MULTA MORATÓRIA;
MULTA COMPENSATÓRIA;
SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A CONDER

11.1.1. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a CONTRATADA descumprir qualquer
obrigação de pequena gravidade para a qual tenha concorrido diretamente, desde que não acarrete
danos à CONDER, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.
11.1.1.1. A reincidência da sanção de advertência poderá ensejar a aplicação das penalidades de
multa moratória ou suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a CONDER,
conforme decisão adotada no curso do respectivo processo administrativo sancionatório.
11.1.2. MULTA MORATÓRIA: É a sanção pecuniária que será imposta à CONTRATADA por
inobservância das regras dispostas no instrumento celebrado, conforme as circunstâncias a seguir
expressas e na valoração abaixo definida:
11.1.2.1. Entregar com atraso a garantia contratual prevista.

Multa de até 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do Contrato.

11.1.2.2. Retardar a execução do Contrato, sem justo motivo.

Multa de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor da parcela em
atraso.

11.1.2.3. Paralisar o serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONDER.

Multa de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor da parcela em
atraso.

11.1.3. MULTA COMPENSATÓRIA: É a sanção pecuniária que será imposta à CONTRATADA pela
inexecução, total ou parcial, do objeto pactuado no Contrato.
11.1.3.1. Deixar de executar parte dos serviços previstos no Contrato, sem justo motivo.

Multa de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor da parcela em
atraso.

11.1.3.2. Deixar de executar o objeto contratual, levando a CONDER a comprovar a impossibilidade
de conclusão da obra ou serviço.

Multa de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor das parcelas
não executadas.
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11.1.4. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
CONDER: Sanção aplicada pela CONDER quando se verificar, do ato ou omissão praticado, dano
efetivo à empresa, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.
11.1.4.1. Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser
branda (de 1 a 6 meses), média (de 7 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).
11.1.4.2. Se a sanção de que trata o item 11.1.4. for aplicada no curso da vigência deste Contrato, a
CONDER poderá, a seu critério, rescindi-lo.
11.2. A CONDER poderá, também, aplicar quaisquer das sanções dispostas nesta Cláusula, caso a
CONTRATADA incorra em uma das infrações previstas nos arts. 189 e 190 do RILC.
11.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 192, §2º, do RILC,
observada a seguinte ordem:

Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

11.4. No caso de aplicação de sanção de multa, o valor relativo à penalidade a ser aplicada será
considerado como parte controversa para efeito de liquidação do valor devido à CONTRATADA,
permitindo à CONDER a retenção do referido montante enquanto não for concluído o processo
administrativo sancionatório.
11.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
a CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de
Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONDER ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal
na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
11.6. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

11.7. As sanções de multa poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas,
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
11.8. A sanção disposta no item 11.1.4. será registrada no sítio eletrônico da CONDER e no Cadastro
de empresas inidôneas e suspensas de que trata o art. 23 da Lei Federal n.º 12.846/13.
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11.9. Todas as sanções previstas neste Instrumento deverão ser aplicadas em processo
administrativo autônomo, por meio do qual se assegure a ampla defesa e o contraditório, observados
os ritos dispostos nos arts. 196 e seguintes do RILC.
11.10. O ato de instauração do procedimento administrativo deverá ser precedido de autorização
expressa da autoridade competente, indicando os fatos que o fundamentam, as normas pertinentes à
infração e à sanção cabível.
11.11. A CONTRATADA será intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ofereça defesa
prévia, apresentando e/ou requerendo a produção das provas que entender pertinentes.
11.12. Concluída a fase de instrução processual, a CONTRATADA será intimada a apresentar razões
finais no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.13. O relatório final deverá ser apresentado pelo responsável pela condução do procedimento
administrativo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de encerramento do interstício
assinalado no item anterior.
11.14. Apresentado o relatório final, o procedimento administrativo será submetido à análise da
Procuradoria Jurídica da CONDER, remetendo-o posteriormente à deliberação da Autoridade
Competente.
11.15. Da decisão final caberá recurso endereçado ao Diretor Presidente da CONDER, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato.
11.16. A decisão final que imputar sanção à CONTRATADA deverá ser publicada no Diário Oficial do
Estado da Bahia, bem como comunicada à área de gestão do Contrato para fins de registro.
11.17. Na aplicação das sanções deverão ser consideradas as seguintes condições:

Razoabilidade e proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico
da contratação;
Danos efetivos resultantes da infração;
Situação econômico-financeira da CONTRATADA, em especial sua capacidade de geração de
receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
Reincidência, assim entendida a repetição da infração de igual natureza; e
Outras circunstâncias gerais agravantes e atenuantes em face do caso concreto.

11.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário.
11.19. Os prazos referidos nesta Cláusula só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou
na entidade.
11.20. O extrato a ser publicado no Diário Oficial da Bahia deverá trazer, no mínimo, as seguintes
informações:
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Indicação do setor de origem e do número do procedimento administrativo sancionatório;
Descrição da pena aplicada, com a indicação do valor, quando tratar de multa pecuniária, ou do
prazo total, quando redundar na suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com
a CONDER;
Fundamento legal da sanção aplicada;
Nome ou razão social da CONTRATADA, com número de sua inscrição no Cadastro da Receita
Federal do Brasil.

11.21. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas neste Contrato, a CONTRATADA
ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados a CONDER pelo descumprimento
das obrigações pactuadas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
12.1. A inexecução injustificada, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e
acarretará as consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente.
12.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato pela
CONDER:
12.2.1. Descumprimento das obrigações contratuais;
12.2.2. Subcontratação parcial do seu objeto, cessão ou transferência, total ou parcial, sem previsão
contratual expressa ou autorização da CONDER;
12.2.3. Fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA com outrem, que impeça a
continuidade da execução do Contrato;
12.2.4. Desatendimento das determinações regulares da área gestora do Contrato;
12.2.5. Cometimento reiterado de faltas na execução contratual;
12.2.6. Dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA;
12.2.7. Decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;
12.2.8. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que resulte
em prejuízo à execução do Contrato;
12.2.9. Não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado;
12.2.10. Descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;
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12.2.11. Perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução do
Contrato;
12.2.12. Afronta ou desrespeito ao Código de Conduta da CONDER;
12.2.13. Ocorrência de razões de interesse da CONDER, de alta relevância e amplo conhecimento,
devidamente justificada e ratificada pela Autoridade Competente;
12.2.14. Cometimento de atos corruptos, fraudulentos, colusivos, coercitivos ou obstrutivos, tendo
como objetivo obter vantagem ilícita no curso da licitação ou do cumprimento das obrigações
contratuais;
12.2.15. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato.
12.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato a requerimento da CONTRATADA:
12.3.1. Atraso nos pagamentos devidos pela CONDER decorrentes dos serviços ou fornecimentos,
considerando os prazos e condições pactuados neste Instrumento, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
12.3.2. Não liberação, pela CONDER, de área, local ou objeto para execução da obra, serviço ou
fornecimento, nos prazos estabelecidos.
12.4. Nos casos relacionados nos subitens 12.3.1. e 12.3.2., a CONTRATADA será ressarcida dos
prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:
12.4.1. Devolução da garantia prestada;
12.4.2. Recebimento pelos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do
Contrato, porventura ainda não pagos.
12.5. A rescisão do Contrato, efetivada pela CONDER, com base no ajuste constante nos
subitens 12.2.1. a 12.2.16., acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas neste Contrato, nas demais normas aplicáveis e na legislação pertinente:
12.5.1. Assunção imediata, pela CONDER, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e no local
em que se encontram, por ato próprio seu;
12.5.2. Ocupação e utilização, pela CONDER, do local, instalações, equipamentos, materiais e
pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à sua continuidade, os quais serão
devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA, mediante avaliação prévia;
12.5.3. Execução da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive multas
aplicadas;
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12.5.4. Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados pela
CONTRATADA;
12.6. A rescisão do Contrato não impedirá que a CONDER dê continuidade à execução dos serviços,
mediante contratação de terceiros.
12.7. Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CONDER constituirá "Comissão" para arrolamento da
situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e
oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e não indicando a
CONTRATADA o seu representante, ou não comparecendo o indicado para execução dos trabalhos,
a "Comissão" fará o respectivo arrolamento.
12.8. Caso não convenha a CONDER exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a ação ou
omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a execução do mesmo, a seu
exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos
serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condição contratual infringida.
12.8.1. Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da adoção das
medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo
valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituída.
12.9. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja
demonstração de conveniência para a CONDER.
12.9.1. A FISCALIZAÇÃO é responsável pela demonstração da conveniência para a rescisão
amigável, através da apresentação de documento contemporâneo ao requerimento formulado.
12.9.2. A rescisão amigável será reduzida a Termo, após análise acerca da sua pertinência.
12.9.3. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente nos casos em que, ocorrido o sinistro,
houver majoração excessiva do valor pactuado ou impedimento à continuidade da execução
contratual.
12.10. Na hipótese de rescisão do Contrato, caberá à FISCALIZAÇÃO atestar as parcelas
adequadamente concluídas, recebendo-as provisória ou definitivamente, conforme o caso.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA
RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
13.1. O Contrato poderá ser alterado, desde que por acordo entre as partes e mediante prévia
justificativa da FISCALIZAÇÃO.
13.2. O prazo de execução do Contrato poderá ser prorrogado, desde que mantidas as demais
cláusulas pactuadas, assegurando-se a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.
13.2.1. A prorrogação que trata o item anterior poderá ocorrer desde que se caracterize quaisquer
dos motivos elencados nos arts. 148 e 149 do RILC.
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13.3. O Contrato poderá, ainda, ser alterado qualitativamente e quantitativamente, por acordo entre
as partes e mediante prévia justificativa da FISCALIZAÇÃO, vedando-se alterações que resultem em
violação ao dever de licitar.
13.3.1. Para formalização das alterações dispostas no item anterior, deverão ser observadas as
regras indicadas nos arts. 150 a 157 do RILC.
13.2. A Matriz de Risco é elemento essencial no Contrato, nos termos dispostos na Lei Federal n.º
13.303/2016 e no RILC, objetivando definir o equilíbrio econômico inicial do Instrumento, distribuindo
os riscos e seus ônus, inclusive financeiros, entre as partes contratantes.
13.2.1. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.
13.2.2. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja
responsabilidade é do CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.
13.2.4. Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no instrumento
respectivo, o “Apêndice - Matriz de Risco” do Termo de Referência anexo ao Edital que precedeu
este Contrato.
13.2.5. O termo risco foi utilizado neste Contrato para designar o resultado objetivo da combinação
entre probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro e que independa da
vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
específico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorrência de um determinado evento que
gere provável prejuízo econômico.
13.3. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
13.3.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida as disposições da MATRIZ DE
RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
13.3.2. A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO, bem como naquelas
hipóteses previstas no Edital e neste instrumento.
13.3.3. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
13.4. A revisão de preços, nos termos do art. 167 do RILC, dependerá de requerimento da
CONTRATADA, visando recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a
documentação necessária a comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
13.4.1. Quando a CONDER identificar circunstância que redunde no desequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato, poderá formalizar procedimento objetivando a revisão dos preços inicialmente
pactuados.
13.4.2. Em qualquer dos casos, a revisão de preços dependerá da efetiva comprovação do
desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da
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aprovação da autoridade competente.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Após a conclusão dos serviços o objeto contratado será recebido da seguinte maneira e prazos:
14.1. Ao concluir os serviços, a CONTRATADA deverá comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO, por
escrito, para efeito de início dos procedimentos de recebimento.
14.2. O recebimento provisório do objeto contratual será feito pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.
14.3. O recebimento definitivo será feito por Comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias
consecutivos após o decurso do prazo de observação e vistoria que comprove a adequação do objeto
aos termos contratuais.
14.3.1. Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito relativa à
regularidade das Contribuições Previdenciárias (CND, CNDT, Certidão Positiva de Débito com Efeitos
de Negativa ou Certidão Negativa de Débito com finalidade de Averbação), bem como as built e os
documentos mencionados no subitem 6.2.4. referentes ao último mês de medição, sob pena de
aplicação das sanções administrativas cabíveis e retenção dos créditos.
14.4. A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes,
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
14.5. A CONDER deverá rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em
desacordo com os elementos técnicos definidos no Contrato.
14.5.1. À FISCALIZAÇÃO compete a verificação inicial acerca do cumprimento de todas as condições
contratuais e técnicas estabelecidas para execução do escopo pactuado.
14.5.2. Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na execução dos
serviços, a CONTRATADA é obrigada a corrigi-las no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
14.5.3. Após sanadas as falhas e irregularidades apontadas pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA
efetuará, novamente, a comunicação indicada no item 14.1. deste Instrumento.
14.5.4. A FISCALIZAÇÃO, ao considerar concluído o serviço, comunicará a unidade responsável pela
sua execução, a fim de providenciar a designação da Comissão de Recebimento Definitivo.
14.6. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA das
responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as
garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CONDER, dentro dos prazos de
garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.
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14.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
à solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução nos limites
estabelecidos pelo Código Civil brasileiro e por este Contrato.
14.8. A CONTRATADA se responsabiliza por todos os custos relativos a ensaios, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do Contrato.
14.9. Nos casos em que couber, poderão ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIOS PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços
estiver concluído e já realizada a respectiva medição, emitindo-se, ao final, o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO PARCIAL.
14.10. O recebimento provisório poderá ser dispensado nas hipóteses dispostas no art. 176 do RILC,
devendo, neste caso, ser o recebimento realizado mediante recibo, sob a responsabilidade da
FISCALIZAÇÃO.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
15.1. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, pelo
RILC da CONDER, pela Lei nº 13.303/2016 e pelos princípios que regem e norteiam os atos da
Administração Pública, em especial os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
15.2. Se quaisquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste
Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de
outras.
15.3. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou
de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à
Justiça do Trabalho.
15.4. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de pessoas
estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CONDER.
15.5. É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido contra a
CONDER.
15.5.1. O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas
neste Instrumento.
15.6. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em
razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos.
15.7. Compete à CONDER dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos
integrantes deste Instrumento.
15.8. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as
obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela
CONDER.
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15.9. A CONTRATADA poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físico-financeiro
dos serviços.
15.10. Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex-empregado da
CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja citada a
CONTRATANTE na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, a CONTRATADA autoriza a
CONTRATANTE a fazer a retenção do valor reclamado e dos pertinentes aos depósitos judiciais de
qualquer crédito da CONTRATADA até o trânsito em julgado da lide, cujos fatos serão levados ao
conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico da CONTRATANTE.
15.10.1. Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à
satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor devido ao
empregado, caso a retenção seja insuficiente.
15.11. A Contratada poderá otimizar a execução do contrato, desde que aprovado pela Contratante,
não prejudique a solidez e segurança dos serviços, tampouco desnature o objeto contratual.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO CONTRATUAL
16.1. Fica eleito o foro da Justiça da Bahia, na cidade de Salvador, como o competente para dirimir
quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Documento assinado eletronicamente por Juvenal Rodrigues de Neiva, Chefe da Procuradoria, em
12/07/2021, às 08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do
Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, Usuário Externo, em
13/07/2021, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do
Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Mauricio Mathias Rabelo de Morais, Diretor, em 13/07/2021, às
14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805,
de 30 de dezembro de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Luis Carlos Rosado Nascimento, Testemunha, em 14/07/2021,
às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº
15.805, de 30 de dezembro de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Edilton Sergio Castro de Magalhaes Bitte, Testemunha, em
14/07/2021, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do
Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
Documento assinado eletronicamente por José Gonçalves Trindade, Diretor Presidente, em 14/07/2021, às
11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805,
de 30 de dezembro de 2014.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00032725048 e o
código CRC 0C9493EF.
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