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CONTRATO N°  4-525-2018 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
FAZEM O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE 

FREITAS-BA E O VENCEDOR DO PRESENTE 

PROCESSO LICITATÓRIO "CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N°  002/2017". 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEIXEIRA DE FREITAS, 

inscrito no CNPJ sob o n° 13.650.403/0005-51, com sede 
administrativa na Rua Doutor Rafael de Castro, n°  270, Ouro Verde, 
Teixeira de Freitas-BA, neste ato representado pelo Secretário 
Municipal, Sr. HERMON LOPES DE FREITAS, doravante denominado de 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa TERPAC CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 01.691.456/0001-08, situada no endereço 
Rua Pará, n° 439-B, bairro Celvia, cidade de Vespasiano - MG, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 
JOSÉ LOMANTO CARDOSO DE MATOS, representante legal, inscrito no CPF 

n° 288.867.635-49, portador da Carteira de Identidade n°  
0145042600, SSP-BA, por acharem entre si, justo e acertado o 
presente Contrato Administrativo, pelas cláusulas e condições 
descritas no presente contrato. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.0 presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços de 
Manutenção Predial da Escola Municipal de Ensino Recreio, com 
fornecimento de mão de obra e materiais. 

2 Os serviços referentes ao objeto encontram-se no Anexo 1 deste 
contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
1. Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob a modalidade 

empreitada por preço unitário, nos termos do art. 10, II, "b" da 
Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1. As despesas referentes ao presente Contrato foram previamente 

empenhadas e processadas por conta de verba própria do orçamento 
vigente, da seguinte maneira. 

ÓRGÃO/UNIDADE GESTORA: 
04.14 	FUNDO MUNICiPAL DE EDUCAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE: 
2.053 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
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CLÁUSULA QUARTA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS  

1. Para a execução de serviços com prazos iguais ou inferiores a 30 
(trinta) dias, a medição será feita imediatamente após a 

conclusão dos mesmos. 

2. Para a execução de serviços com prazos superiores a 30 (trinta) 
dias, as medições serão mensais, exceto a última que ocorrerá 

quando da conclusão dos serviços. 

3. A CONTRATADA, juntamente com a fiscalização, deverá efetuar a 

medição dos serviços e entregá-la à Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos do CONTRATANTE, 

que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para confirmar o 

aceite e processar a mesma. 

4. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos a 

devolverá à CONTRATADA para retificação, devendo esta emitir 

nova medição no prazo de 05 (cinco) dias. A Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos terá o prazo 
de 05 (cinco) dias após o recebimento da nova medição para 
confirmar ou não o aceite. 

CLÁUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO 

1. As faturas deverão ser emitidas e entregues ao CONTRATANTE, pela 
CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir das 

datas das aprovações das correspondentes medições. 

2. A CONTRATADA deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e 

assim sucessivamente até o último, apresentar comprovante de 
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente 
anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, 
ficando a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos 
citados documentos. 

3. A documentação acima referida deverá vir acompanhada de 
relatório especificado e de declaração da CONTRATADA, sob as 
penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais no período. 

4. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da 
nota fiscal correspondente. Em se tratando de ISS, deverá 
constar na guia de recolhimento: 

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora; 
b) Número, data e valor total das notas fiscais de serviços as 

quais se vincularem; 
c) Número do contrato. 
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5. A CONTRATANTE exigirá, para liberação da fatura, a partir do 

final da execução dos serviços e assim sucessivamente, cópias das 
Guias de Recolhimentodo INSS e FGTS relativas ao mês 
imediatamente anterior, ficando a liberação do processo de 

pagamento, condicionado à efetiva comprovação da quitação. 

6. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o 
recolhimento individualizado especificamente para o presente 
contrato, acompanhadas da relação dos empregados envolvidos na 

execução dos serviços no mês de referência. 

7. Quanto ao INSS, na GPS deverão constar do campo outras 
informações, os seguintes dados: 

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

b) Número, data e valor total das Notas Fiscais de serviços as 

quais se vincularem; 

c) Número do contrato; 

d) Número efetivo de empregados. 

8. A CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de 

pagamento dos empregados envolvidos na execução do objeto 
contratado. 

9. Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do 
contrato, deverá a CONTRATADA apresentar a Certidão Negativa 
emitida pelos órgãos e entidades competentes, a fim de comprovar 
a quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relativos à execução do objeto contratual 
bem como declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todas 
os referidos encargos. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
1. O Contratante pagará à Contratada pelos serviços executados, até 

o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a 
antecipação. 

2. Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa 
financeira nos seguintes termos: 

V.M =  V.F  x 12  x ND 
100 360 

Onde: 

V.M.  =  Valor da Multa Financeira. 

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 
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3. O pagamento far-se-á por meio da apresentação das faturas. 

4. Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo 

minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela 
Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 

S. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido 
na Lei n° 4.320/64 e alterações posteriores. 

6. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será 
devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o 
prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou 
correção a ser paga pelo Contratante. 

7. Os pagamentos serão efetuados somente após a comprovação da 
Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto às notas 
fiscais/faturas, de cópias das Certidões Negativas de débito com 
as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Certidão 
negativa de Débitos Trabalhistas. 

a. Para a comprovação da regularidade da CONTRATADA junto 

ao SIMPLES, ISS, INSS e FGTS será necessária, ainda, a 
apresentação das respectivas guias de recolhimento do 
último mês anterior ao pagamento. 

8. O pagamento será efetuado obedecida a ordem cronológica de 
exigibilidade, nos termos do art. 50  da Lei n° 8.666/93. 

9. O pagamento será efetuado de acordo com o serviço efetivamente 
prestado, sendo expressamente vedado o pagamento adiantado. 

10. A constatação de qualquer procedimento irregular pela 
CONTRATADA implicará na retenção dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE até que seja regularizada a falha. 

11. A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações 
tributárias, previdenciárias e trabalhistas, seja no momento da 
apresentação da fatura mensal ou em qualquer oportunidade na 
qual a comprovação seja demandada pela contratante, obriga a 
CONTRATADA a adotar as seguintes medidas, imediata e 
cronologicamente: 

a) aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas 
neste contrato; 

b) não 	sendo 	aceitas 	as 	justificativas 	ofertadas 	pela 
CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a imediata 
interrupção da execução do objeto; 

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as 
eventuais indenizações devidas à Administração, bem como 
reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos 
prejuízos que lhe forem causados, especialmente, aqueles 

	

decorrentes 	de 	responsabilização 	subsidiária 	por 
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inadimplemento de obrigações trabalhistas, observando-se, 

para tanto, os critérios da compensação; 

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor 

da CONTRATADA ou adotar as diligências necessárias à cobrança 

judicial de saldo remanescente em favor da Administração, 

conforme o caso. 

e) A CONTRATADA declara sua anuência com a possibilidade de 

retenção de créditos advindos deste contrato até que seja 

comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista. 

12. A empresa contratada arcará com todos os custos referentes à 
mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos 
sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, 
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, 
despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários 
à prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO  
1. Pela execução dos serviços a CONTRATANTE pagará à contratada a 

importância de R$ 17.198,21 (DEZESSETE MIL, CENTO E NOVENTA E 
OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). 

2. O pagamento do preço será efetuado de forma parcelada, ao mês, 
sendo que o valor de cada parcela será pago relativamente aos 
serviços executados pela CONTRATADA, em conformidade com o 

estabelecido no cronograma físico-financeiro, após medição 
aceita pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato. 

3. O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos 
operacionais pela execução do objeto desse contrato, tais como 
os tributos eventualmente devidos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
frete, bem como as demais despesas diretas e indiretas, seguros 
em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a 
constituir a única contraprestação pela execução do objeto deste 
Contrato. 

4. Os custos operacionais do contrato estão distribuídos da 
seguinte forma: 

4.1. Gastos com fornecimento de equipamentos, materiais, 
manutenção e INSUMOS: 40%, que equivale a valor R$ 6.879,28 
(SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO 
CENTAVOS). 

4.2. Gastos com PESSOAL: 60%, valor R$ 10.318,93 (DEZ MIL, 
TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) 
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CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DE PREÇOS  

1. No caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será 

adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as 

condições originalmente pactuadas. 

2. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, 
desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato 
imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que 
importe, diretamente, em majoração de seus encargos. 

3. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de 
obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá 
ocorrer de forma proporcional a modificação dos encargos, 
comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser 

apresentada pela parte interessada. 

4. Dentre os fatos ensejados da revisão, não se incluem aqueles 
eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à 
parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação 
da proposta, bem como aqueles decorrente exclusivamente da 
variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na 
hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste 

registro de preços , posto que sua vigência não supera o prazo de 
um ano. 

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS  

1. Nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e mediante 
justificativa, serão admitidos decréscimos ou acréscimos no 
objeto de até 25% (vinte e cinco por cento), em decorrência de 
alteração de projetos, exclusão ou inclusão de serviços ou 
outras situações previstas na Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
1. A vigência do contrato será compreendida da data de sua 

assinatura até 31 de dezembro de 2018. 

a. Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma 
das hipóteses previstas no art. 57, § 1° da Lei n° 

8.666/93, com as devidas justificativas por escrito. 

b. O prazo de execução dos serviços será de 01 (um) dia a 
contar do dia subseqüente à data da emissão da Ordem de 
Serviço pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
1. Compete à Contratada: 
a) Entregar ao CONTRATANTE, cópia do documento de "Anotação de 

Responsabilidade Técnica" - ART, formalizado pelo CREA/BA. 
b) Fornecer, no local de sua aplicação ou utilização, toda a mão-de-

obra, materiais e equipamentos, compatíveis com o objeto do 
contrato, requisitados pela fiscalização. 

CONTRATO N°  4-525-2018 
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c) Manter, 	na 	direção 	da 	execução 	do(s) 	serviço(s), 

profissional(ais) 	legalmente habilitado (s) 	pelo CREA, 	que 

será(ão) seu(s) preposto(s). 

d) Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja 

presença nos locais dos serviços for julgada inconveniente pelo 

CONTRATANTE, 	incluindo-se 	o(s) 	responsável(eis) 	pelo(s) 

serviço(s) 

e) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços de 
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os 

documentos e especificações que integram a Ata de Registro de 
Preços e o Termo de Compromisso, no prazo determinado. 

f) Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da 

Legislação Federal, Estadual e Municipal, bem como cumprir as 
determinações dos Poder Público Municipal, mantendo os locais dos 
serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, 
higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 
(Ministério do Trabalho), além de executar os serviços de acordo 

com as melhores técnicas disponíveis, com a regulamentação 
brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira 

responsabilidade pela sua execução. 
g) Manter nos locais dos serviços os Livros de Ocorrências/Diário de 

Obra, para uso exclusivo do CONTRATANTE e jogos completos de 
todos os documentos técnicos. 

h) Refazer, ás suas expensas, os serviços executados em desacordo 
com o estabelecido neste contrato e os que apresentarem defeitos 
de material, desconformidades ao especificado, execução em 

desacordo com a boa técnica, de acordo com a legislação 
aplicável. 

i) Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e 
prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, 
venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por 
seus empregados, ao CONTRATANTE ou terceiros. 

j) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos 
locais dos serviços. 

k) Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pelo 
CONTRATANTE nos Livros de Ocorrências/Diário de Obra. 

1) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pelo 
CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 
qualquer tempo, aos locais dos serviços, bem como aos documentos 
relativos aos serviços executados ou em execução. 

m) Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer serviço que 
não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que 
ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de 
terceiros. 
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n) Arcar com todos os custos das demolições, reparações e 
reconstruções que seja obrigada a fazer em conseqüência da 
negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou 

legais. 

o) Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, 

previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, 
decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato. 

p) Tomar providências junto às concessionárias de energia elétrica e 
saneamento, para ligações provisórias desses suprimentos. 

q) Prover todos os funcionários envolvidos com a(s) obra(s), dos 
equipamentos de segurança, EPI's, definidos pela legislação 
trabalhista e na Norma Regulamentadora n° 6 (Ministério do 

Trabalho) 

r) Manter, durante toda a validade do Termo de Compromisso e da Ata 
de Registro de Preços em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Licitação. 
s) Manter o local da obra e/ou dos serviços isolado, não permitindo 

o acesso de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa 
autorização do CONTRATANTE. A não observância desta norma 

acarretará a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e 

prejuízos decorrentes, nos termos do item 12.1.9 desta cláusula. 
t) Observar as demais condições contratuais constantes do Edital, do 

Termo de Compromisso e da Ata de Registro de Preços, da 
Concorrência Pública n°  002/2017, para o perfeito cumprimento 
deste instrumento. 

2. Compete ao Contratante: 

a) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à 
execução dos serviços. 

b) Elaborar as planilhas de apontamento de serviços, para fins de 
processamento dos serviços executados, bem como efetuar os 
pagamentos devidos, nos prazos determinados. 

c) Liberar os locais para execução dos serviços. 

d) Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos 
serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO MEIO AMBIENTE  
1. A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar 

agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado 
às exigências de limpeza, higiene e segurança. 

2. A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus 
empregados, pela preservação da flora e da fauna existente, de 
acordo com a legislação e normas vigentes. 

3. São de inteira responsabilidade da  CONTRATADA, sem qualquer ônus 
para a CONTRATANTE: 

CONTRATO N°  4-525-2018 
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a) A restauração de eventuais agressões ao ambiente que por sua 
culpa tenham ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador. 

b) As multas que venham a ser aplicadas pelos órgãos e entidades 

de fiscalização do meio-ambiente. 
4. Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às 

obrigações previstas nesta cláusula, se suportados pela 
CONTRATANTE, serão descontados dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou ainda cobrados 

judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO  

1. A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições 

previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n°  8.666/93, com aplicação 

do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES  

1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 
licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes 

condições: 

1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) 
por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do 
contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 

1.2. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o 
cronograma de execução do contrato; 

1.2.1. A aplicação da multa de mora não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
outras sanções. 

1.3. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a 
aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado: 

a) advertência; 

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez 
por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado 
pelo particular; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou 
Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base na alínea "c". 

CONTRATO N°  4-525-2018 
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§ 10. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" deste item, 

não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente 
com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b") 

§ 2°. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c" e 

"d", a autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário 

(a) Municipal de Administração, a fim de que, se confirmada, tenha 

efeito perante a Administração Pública Municipal. 

§ 3°. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam 

confirmadas pelo (a) Secretário (a) Municipal de Administração, 

competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua 
autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais 
modalidades sancionatórias. 

§ 4°. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções 

administrativas previstas neste item, competirá ao órgão promotor 
do certame proceder com o registro da ocorrência. No caso da 

aplicação da sanção prevista na alínea "d", deverá, ainda, ser 
solicitado o descredenciamento do licitante. 

2.As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante 
regular processo administrativo, assegurada à ampla defesa e o 
contraditório, observando-se as seguintes regras: 

2.1.Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão 

promotor do certame deverá notificar o licitante contratado, 
facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

2.2. A 	notificação 	deverá 	ocorrer 	pessoalmente 	ou 	por 
correspondência com aviso de recebimento, indicando, no 
mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como 
infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção 
que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das 
razões de defesa; 

2.3. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese 
de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser 
observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93; 

2.4. O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do 
certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do 
processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-
se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente 
indicado, na ausência da comunicação; 

2.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra 
a sua apresentação, o ôrgão promotor do certame proferirá 
decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser 
exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93; 

CONTRATO N°  4-525-2018 
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2.6. O recurso administrativo a que se refere à alínea anterior 
será submetido à análise da Procuradoria Geral do Município 

de Teixeira de Freitas. 

3. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória 

aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente 
ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 

4. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das 
multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores 
referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da 

garantia prestada pela contratada; 

S. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às 
multas restar valor residual em desfavor do licitante 
contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ADITAMENTOS  

1. As datas de inicio, conclusão e entrega dos serviços poderão ser 
prorrogadas, desde que as prorrogações sejam devidamente 
justificadas, mantidas as demais cláusulas deste Contrato, no 
caso de ocorrência de uma ou mais das seguintes circunstâncias: 

1.1. superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho 
à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 
condições de execução dos serviços; 

1.2. interrupção dos serviços ou diminuição do ritmo de trabalho 
por ordem e no interesse do CONTRATANTE; 

1.3. impedimento de execução dos Serviços por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento 
contemporâneo à sua ocorrência; 

1.4. omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, 
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, 
diretamente, impedimento ou retardamento na execução do 
Contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis. 

1.5. alteração das 	quantidades 	inicialmente previstas 	no 
Contrato, dentro dos limites permitidos por lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS  

1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente 
serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei n2  8.666/93 e 
alterações posteriores. 

CONTRATO N 4-525-201.8 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO,DA FISCALIZAÇÃO E DO 

RECEBIMENTO DO OBJETO  

1. A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor do 
contrato designado pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da 

Lei n° 8.666/93, que deverá atestar a realização de seu objeto, 
sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

2. O CONTRATANTE designará formalmente o responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, através 
de sua própria equipe ou de prepostos formalmente 
competindo-lhe atestar a realização do serviço 
observando as disposições deste Contrato, sem o que não será 
permitido qualquer pagamento. 

3. O preposto da CONTRATADA deverá estabelecer, de comum acordo com 

o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
contrato, horários e datas regulares para tomarem decisões 
necessárias à execução do objeto contratado. 

4. As 	solicitações, 	reclamações, 	exigências, 	observações 	e 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços deverão ser 
registradas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos nos Livros de 

Ocorrências/Diário de Obra, produzindo esses registros os 
efeitos de direito. 

5. Os serviços serão recebidos pelos técnicos do CONTRATANTE, 
responsáveis pela fiscalização conforme a seguir: 

5.1. a CONTRATADA solicitará, o recebimento dos serviços, tendo o 
CONTRATANTE  o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o 
Termo de Recebimento Provisório. 

5.2. todos os serviços deverão estar concluídos e aceitos pelo 
CONTRATANTE. 

5.3. decorridos até 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento 
Provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos, 
o CONTRATANTE, lavrará o Termo de Recebimento Definitivo. 

6. A CONTRATADA é obrigada a reparar, 	corrigir, 	remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os materiais e serviços em que se verifiquem vícios, 
defeitos ou incorreções. 

7. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido desde que a 
CONTRATADA tenha cumprido todas as condições estabelecidas em 
Contrato. 

8. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximem a 
CONTRATADA das responsabilidades decorrentes deste Registro de 
Preços e seus Contratos e da legislação em vigor. 

designados, 
contratado, 

CONTRATO N°  4-525-2018 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

1. Representará a Contratada na execução do ajuste como preposto o 
Sr. JOSÉ LOMANTO CARDOSO DE MATOS, brasileiro, empresário, 
sócio-proprietário da TERPAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-

ME. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1. O  CONTRATANTE poderá exigir e a CONTRATADA se compromete a 

fornecer a qualquer tempo, as composições de custos dos preços 
unitários propostos onde fiquem evidenciados os seus 
componentes, tais como: incidência de mão-de-obra, incidência e 
composição dos encargos sociais e previdenciários, incidência 

dos custos materiais, etc. 

2. As relações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão por 
escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela 
urgência, que deverão ser confirmados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis. 

3. Não constitui novação nem implica aceitação, renúncia ou 
consentimento, qualquer tolerância por uma das Partes quanto à 
infração pela outra Parte de cláusulas ou condições previstas 
neste ajuste, Termos Aditivos e Solicitações de Serviços. 

4. Aplicar-se-á a Lei n°. 8.666/93, com as modificações posteriores 
e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado aos casos omissos do presente 
Contrato. 

5. À  CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a 

natureza ou andamento dos trabalhos objeto deste contrato, 
divulgá-los através da imprensa escrita e falada ou por meio de 
qualquer divulgação pública, salvo por autorização expressa do 
CONTRATANTE. 

6. Fazem parte integrante e inseparável deste contrato e obrigam a 
CONTRATADA, em todos os seus termos, o Edital de Concorrência 
Pública n°  002/2017 e seus anexos, o Termo de Compromisso, Ata 
de Registro de Preços n° 134/2017 e a proposta apresentada, 
aplicando-se as normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações. 

7. A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, 
por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo, desde 
que haja conveniência para a Administração Pública. 

CONTRATO N°  4-525-2018 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

1 Fica eleito o foro da Comarca de Teixeira de Freitas-BA, para 
dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou 
indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 
(duas) via de igual teor e forma, para igual distribuição, para que 
produza seus efeitos legais. 

Teixeira de Freitas, 25 de julho de 2018. 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

i  ~, k~, 1 
HERMON LOPES DE/4ji4AS 

SECRETÁRIO 	ICI 

TERPAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA-ME 

t41 ~~, 
1,1 

JOSÉ Li ' TO CARDOSO DE MATOS 
SENTANTE LEGAL 

TESTEMUNHAS: 

PREFEITURA DE 

O#1 xeira de Freitas 
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Edição n1.3018 - XII - Segunda, 06 de agosto de 2018 

EXTRATO DE CONTRATO 4-525-2018 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2017-PMTF. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEIXEIRA DE FREITAS. CONTRATADO: TERPAC 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME. CNPJ: 01.691.456/0001-08. Contrato 

n°: 4-525-2018 no valor de R$ 17.198,21 (DEZESSETE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO 
REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a 

contratação de empresa especializada para manutenção predial da Escola Municipal de 

Ensino Recreio, com fornecimento de mão de obra e materiais. PRAZO: A contar da data de 

sua assinatura até 31 de dezembro de 2018. 

Teixeira de Freitas, 25 de julho de 2018. 

Hermon Lopes de Freitas - Secretário Municipal de Educação e Cultura. 

EXTRATO DE CONTRATO 4-524-2018 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2017-PMTF. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEIXEIRA DE FREITAS. CONTRATADO: TERPAC 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME. CNPJ: 01.691.456/0001-08. Contrato 
n°: 4-524-2018 no valor de R$ 6.440,51 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA 

REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). OBJETO: Constitui objeto do presente contrato 

a contratação de empresa especializada para manutenção predial da Escola Municipal de 

Ensino Jose Felix Correia, com fornecimento de mão de obra e materiais. PRAZO: A contar 
da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018. 

Teixeira de Freitas, 25 de julho de 2018. 

Hermon Lopes de Freitas - Secretário Municipal de Educação e Cultura. 

EXTRATO DE CONTRATO 4-528-2018 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2017-PMTF. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEIXEIRA DE FREITAS. CONTRATADO: TERPAC 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME. CNPJ: 01.691.456/0001-08. Contrato 
n°: 4-528-2018 no valor de R$ 167.878,78 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL, 

OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). OBJETO: 
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para 
manutenção predial da Escola Municipal de Ensino Professor Moabh Cristal Felix, com 

fornecimento de mão de obra e materiais. PRAZO: A contar da data de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2018. 

Teixeira de Freitas, 25 de julho de 2018. 

Chave de verificação: dorntdf00301 8c1 06082018 
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GILMAR I 	DA ROCHA 

TÉCNICO DE ORÇAM ENTa90  9çp, 
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DE FREITAS 
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TEIXEIRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E PLANEJAMENTO 

 

TAJ.4A1'O coe., A~ p,RA 1OOO, 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA 

N9 	1817/2018 	 FME TEIXEIRA DE FREITAS 

Nos termos do Inciso III do Parágrafo 22  do Art. 72  e do Art. 38 da Lei 8.666/93 e o Inciso II do Art. 16 

da Lei Complementar 101/2000, 

1.Objetivo: 
SOLICITA-SE ADESÃO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°002/2017 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 
INSUMOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ESCOLA MUNICIPAL RECREIO. 

2. Justificativa: 
PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

R$ 17.198,21 (Dezessete Mil, Cento E Noventa E Oito Reais E Vinte E Um Centavos); 

4.Período: 	ATÉ DEZEMBRO DE 2018. 

5.Adequaçào Orçamentária: 

O serviço a ser adquirido tem cobertura orçamentária e financeira no Orçamento Anual/2018 e 

quarda compatibilidade com o plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

6.Dotação Orçamentária: 

O atendimento da despesa com o serviço/material a ser adquirido está previsto na seguinte 

dotação orçamentária: 

UNIDADE GESTORA: 14- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROJETO / ATIVIDADE: 2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FUNCIONAL: 12.361.0009 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSO: 01 - Rec. imp. e Transf Imp. • Educação 25% 

Reserva Despesa Saldo Inicial da 

Dotação 

Saldo Final da 

Dotação Impacto Orçamentário 

406 R$ 17.198,21 R$ 594.713,12 R$ 577.514,91 2,89% 



( 	
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS 

/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
BAHIA 

, 13.650.403/0001-28 
.—" NOTA DE BLOQUEIO DE DOTAÇÃO N°  406 

Determino o Bloqueio de Dotação da forma abaixo 
Exercício: 2018 

Data: 25/07/2018 

Ficha: 66 

valor: 17.198,21 

   

Órgão: 04- FME TEIXEIRA DE FREITAS 
Unidade Orçamentária: 14- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Função: 12 - Educação 
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 
Programa: 0009 - COM EDUCAÇÃO TEIXEIRA VAI MAIS LONGE 

Projeto/Atividade: 2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Elemento Despesa 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Fonte de Recurso: 01 - Rec. imp. e Transf. Imp. • Educação 25% 

Motivo do Bloqueio: SOLICITA-SE ADESÃO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°002/2017 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO 
DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ESCOLA MUNICIPAL RECREIO PARAATENDER NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

Saldo Atual 	 594.713, [2 Valor do Bloqueio 	 17.198,21 Saldo Disponível 	 577.514,91 

'17 
	Local/Data/Assinaturas 

BA,25 de julho de 2018 

GILMAR LACE 	IOCHA 
CHEFE DA DIV. LOA. LDO EI' 

MAT. 27.920 
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	 MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

* BAHIA 
13.650.403/0001-28 
NOTA DE DESBLOQUEIO DE DOTAÇÃO N° 425 

Determino o Desbloqueio de Dotação da forma abaixo Exercício :2018 
Data: 25/07/2018 

Ficha: 66 
Valor: 17. 198,21 

   

Órgão 
Unidade Orçamentária 

Função 
Subfunção 
Programa 

Projeto/Atividade 
Elemento Despesa 
Fonte de Recurso 

:04 - FME TEIXEIRA DE FREITAS 
14-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 - Educação 
361 - Ensino Fundamental 

:0009 - COM EDUCAÇÃO TEIXEIRA VAI MAIS LONGE 
:2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
:33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
01 - Rec. imp. e Transf. lmp. . Educação 25% 

Saldo Atual 125.476,90 Valor do Desbloqueio 	 17.198,21 Saldo Disponível 	 142.675511 
Local/Data/Assinaturas 

BA,25 de julho de 2018 
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1 

MINAS GE. 

CIPAL DE 

10)1:0 NEGATIVA DE DÈBITOS 
MUNICIPAIS 

INFQRMAÇOES DA CERTIDÃO: 	 ..•  

Número: de:COfltrote 
	

Vaildadar;:. 
4886& 
	

F5E069 

Assinatura EletiônIca 
MEBFA36.55D5CD00.627E9B74.3345EC4E 

Ljnk de verificação:. 	. .. 
http !/sistwawebmemory com brfrrodiios1as$'un1ace3sc pnp'endaDNSH8modu!oVALCETC 

IDENTIFÍCACÃO 0000N1 BUINTE: 

Nome/Razão Social:  .. . . 
1411 - TERPAC CONSTR&JÇ. 	MPD4EO6 59j 

CNPJJCPF: 
01,691.456/0001-08 

Endereço: 
Rua PARAS  439 LETRAS  -CELVA  - CEP 33.200-000 	 - 

RESSALVANDO ÀFAZENDA MUNICIPAL O. DIREif O DE COBRAR QtJAISQUERDB1T0S QUE VENHAM A 5 
ER APURADOS APOS O FORNECIMENTO DESTA CERTIFICO QUE EM NOME DO  REQUERENTE NAO EXI 
STE DEBJTO.EM:ARERTO ATE APRESENTE DATA REFERENTE AOTR$BUTOS MUNICIPAIS. 

VSPAStNO. 12 de Juftodé 2018 

PRESENTE TERÁ Q:PRAZC) DE VALIDADE  DE 'DAS; 



2W07;2018 	https:llwilburwdgbt,eí,c^br~pnl-~~leixeiigdefr~,fserwícazi~idao~impl"ssaphp?tc=e&c.d=MEBFEEEDKJLFNKFE&t-,2c=GE  .. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA 
DE FREITAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS 

CERTIDÃO 006240912018 

Contribuinte:  TERPAC CONSTR&JCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  - ME 

CNPJ: 01.691.45610001-08 
Endereço: R PARA, 439, LETRA B sn. CELVIA, VESPASIANO, MG, CEP. 

A Prefeitura Municipal, conforme o artigo 198 da Lei Municipal no 30812003 de Dezembro 
de 2003, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal Número 5.172,de 25 de 
Outubro de 1966  -  Código Tributário Nácional, CERTIFICA que o contribuinte acima 
identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular 
perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de prova contra 
cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pública 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 
de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Chave de validação da certidão: 20180062409 

Validade 90 dias 

Emitida Segunda-Feira, 23 de Julho de 2018 

Atenção Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

lIwi1buiwgtit. orn.br 	a txe a 	 phpfl & ME 	EDKJ FNKFE 



23/O7/218 

VOLTAR 

Certificado de Reguhtridide do FGTS - CRF 

Inscrição: 	01691456/0001-08 

Razão Social: TERPAC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREU ME 

Endereço; 	RUA PARA 439 LETRA B] cELVIA / VESPASIANO / MG/ 33200-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 

O presente Certificado no servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,, decorrentes 
dasobrigaçes com oFGTS. 

Validade: 07/07/2018 a 05/08/2018 

Certificação Número: 2019070708032625052238 

Informação obtida em 23/07/2018, às 09:39:21. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  



26/0208 

.MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria daReceitaFederal do Brasil 
ProcuradonaGeral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVADE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E  A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome; TERPAe GONSTRUCOES E.EMPREENDIMENTOS EIRELI 
CNPJ 01.691.4561000148 

Ressalvada o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer divides de 
responsabilidade do sujeito passivo acima íderOficado que vierem a ser apuradas e certificado que 
não constam pendencias em seu nome relativas ,a créditos tributarias administrados pela Secretaria 
da Receita Federal da Brasil (RFB)  e a insciiçães em Dívida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

Esta certidão  é  válida para o estabelecimento matriz  e suas filiais e, no caso de ente féderative, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados Refere-se a situação do 
sujeito passivo rio âmbito da IFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a a d' do parágrafo único do art. 11 da Lei  Q  8 212 de 24 de julho de 1991 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:1/rfbgovbr ou <http:JMwW;pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Cõnjunta RFB/PGFN ri°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 10:33:17 do dia 25/07/2018 <hora e data de rasUja. 
Válida até 21101/2019. 
Código de controle da certidão: CF7E.1BA€.8702.6E65 
Quakjuel- rasura ou emenda invalidará este documento. 



IDETIFICACÃO NÚMERO DO PTA T 	 DESCRIÇÃO 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000275046391 

NOME/NOME EMPRESAP.IAL TEPAC cONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL. 712336754.00- 1233675400 
63 CNP)/CPF: 01.691456/000I-08 SiTUAÇÃO Ativo 

LOGRADOURO: RUA PARA NÚMERO- 439 

RRÕ: CELVIA COMPLEMENTO: LETRA 8,

rMUNICfPÀO. 

CEP: 33200000 

DiSTRITO/POVOADO:  VESPASIANO MG 

CERTIDÃO EMT1DAEM 
25/06/Oi8 

CERTIDÃO VALIDA AT 
23/09/20t8 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

Negativa 

Ressalvado o die1to de a. fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever qitaisquer ~das de 
responsabilidade da sujeito passivo adma Identlflcado que vierem a ser apuradas, e cert$tkado 
que 

L Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado 

2. No caso de utilização para lavràtura de esciltura pública ou registro deformal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de lnvefltarlo ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçso jud1cll, divorcio, ou de partilha de bens na urdão estável e de escritura pública de 
doação de bens Imõveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certldao de 
Pagamento / Desoneraçào da ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do. 
M4~ passivo em Fase Adnimstrattva ou inscritos Cm Divida Ativa. 

A autenticidade destacertidão deverá ser cânflrrnada ao sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov,.br e> certidão de débitos tributarias => 

certificar documentos 

25/O€/2018 	 SIARE - Secretaria do Estado de Fazar.da MC 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS '11—RABLHISTAS 

Nome: TERRAC CONSTUÇOES E EMPEENDINTQS; E1R.ELI 

(MATRIZ E FILIAIS) CNN: :01.691..456/000-OS 
Certidão* n°: .1497:02357/20.18 
Expedição: 08/05/2018, as 10:24:03 
Validade 03/11/2018 - 180 (cento e otenta) días, contados ca cata 
de sua expedição 

:Cer.ti f:ca-se .qu TERPAC. C0N.SRUCOES E EMPREENDIMENTOS ZIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrto(a) no CNPJ sob o r 

01 691 456/0001-08, NÀOCONSTA do Banco Nacional de Devedores 
T raba.ihi st as. 
Certidão. :emj.t.jdà .c 1 m .básé 	art. 642-A da Conso?idção das Leis do 
Traba1o, acrescentado pe.La Lei rCrj 12  440, de 7 de :u1io de 2011, e 
na Resolução Administrativa no  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsaoilidac.e dos 
Tribunais do Trabalho •e estão atualizadoá até .2 (dois) dias 
anter,o:res. à data d sUa. expedi;Ao 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos 	seus estabelecimentos, agências óti•  filiais. 
A aceitação désta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal SÚperi 	do Trabalho na 
Internet ( tp:J/wwwtsr jus .br)* 
certidão emitida gratuitamente 

INFQP$AÇÀO. IMPORTANTE. 

Do Banco Nacona.. de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários a identificação das pessoas naturais e jurídicas  
inadimpientes pe.a1te a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 
estaoelecidas em sente-iça condenatoria transitada err'  julgado ou em 
acordos. .j:udjciajs traba1h.itas...,  in .l.us.ive  no cõncernente aos 
recolhtmentosprevidenciarios, a honorários, a custas, a 
erno lume ntos ou a recolhimentos determinados ew lei, ou decorrentes 
de  execução  de à:coi--dosé firmados pe rante o Minstêrio Publico do 
Trabalho ou Coitussão  de Conciliação. Prêvía. 
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PREFEITURA DE 

Teixeira de Freitas 

LOTE 01 

VALOR TOTAL DO ITEM R$4 .610l 10 

73933/004 

PORTA DE FERRO DE 
ABRIR TIPO BARRA 
CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA 

84959 

73838/001 

PORTA DE VIDRO TEMPE-
RADO, 0,9X2,1OM, ES-
PESSURA 10MM, INCLU-
SIVE ACESSORIOS 
VIDRO LISO COMUM 
TRANSPARENTE, ESPES-
SURA 6MM 

1 L 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ARP N°  002/2017 

ANEXO 1  
CONTRATO 4-525-2018 

Os serviços referentes ao objeto deste contrato (Manutenção Predial 
da Escola Municipal de Ensino Recreio) são os seguintes: 

REFERÊNCIA 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS E MATERIAIS 
UNIDADE 

QTDE. 
ESTIMADA 

UNITÁRIO 

Pintura 

88489 

APLICAÇÃO 	MANUAL 	DE 
PINTURA COM TINTA LÁ- 
TEX 	ACRÍLICA 	EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS 	 

M2 450,00 R$ 	10,96 

73924/001 

PINTURA 	ESMALTE 	ALTO 
BRILHO, 	DUAS 	DEMAOS, 
SOBRE 	SUPERFICIE 	ME- 
TAL 1 CA 

M2 20,00 R$ 24,59 

VALOR TOTAL DO ITEM R$ 

DESCRIÇÃO DOS 
REFERÊNCIA 

SERVIÇOS E MATERIAIS 
UNIDADE 

QTDE. 
ESTIMADA 

UNITÁRIO 

Esquadrias 

M2 6,00 R$ 	457,35 R$ 	2.744,10 

UN 1,00 R$ 	2.589,39 R$ 	2.589,39 

M2 6,00 R$ 	150,47 R$ 	902,82 

TOTAL 

5.423,80 

06 

6.24 

6.25 

6.17 

R$ 4.932,00 

R$ 491,80 

5.12 

5.19 

ITEM 

VALOR TOTAL DO ITEM R$ 6.236,31 

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇAO DOS 
SERVIÇOS E MATERIAIS

08 

UNIDADE 
ESTIMADA UNITÁRIO TOTAL 

Serviços Complementares 
8.5 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 	M2 	400,00 R$ 2,32 R$ 928,00 

VALOR TOTAL DO ITEM R$ 928,00 
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 17.198,21 

DEZESSETE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E VINTE E UM CENTAVOS. 

ITEM REFERÊNCIA 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS E MATERIAIS 
UNIDADE 

QTDE. 
ESTIMADA 

UNITÁRIO TOTAL, 

01 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.3 73618 

LOCAÇÃO 	MENSAL 	DE 
ANDAIME 	METALICO 	TIPO 
FACHADEIRO, 	INCLUSIVE 
MONTAGEM. 

M2 150,00 R$ 	8,05 R$ 	1.207,50 

1.6 73616 
DEMOLIÇÃO 	DE 	CONCRETO 
SIMPLES. 

M3 7,00 R$ 	226,84 R$ 	1.587,88 

1.7 85364 
DEMOLIÇÃO 	MANUAL 	DE 
ESTRUTURA 	DE 	CONCRETO 
ARMADO. 

8,00 R$ 	226,84 R$ 	1.814,72 

ITEM 

05 

CONTRATO N°  4-525-2018 



Herm 
Secretário Mun cipal 

de Freitas 
Educação e Cultura 

PREFEITURA 

TEIXEIRAI 
DE FREITAS 

SECRETARIA 
DE EDUCAÇAO 
E CULTURA 

P' 	TRABALHANDO COM AMOR PARA TODOS! 

Teixeira de Freitas, 25 de Julho de 2018. 

Oficio: 097/2018 

Ao 
Setor de Contratos da COPEL. 

Solicito de Vossa Senhoria a adesão a Termo de Compromisso n° 134/17 da Concorrência n°002/2017, 
contratação de sociedade empresarial especializada na prestação de serviço de manutenção predial com 

fornecimento de mão de obra com materiais - Escola Municipal Recreio, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Nome: TERPAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 01.691.456/0001-08 

Valor Total: R$ 17.198,21 

Unidade: 04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
DOTAÇÃO: 
DOTAÇÃO: 2.053— GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA 
FONTE: 01 
3.3.90.39.00 - Outros Si-viços de Terceiros - Pessoa Jurídica 



ORÇAMENTO 
Í)CE I I;?A 

OE I 	E 	' 	 E C. R E ARI   1 LI  RI 1 CI P.A L ID E 1  RI E R '\ E ST R 
TR.N15PDRrES E SER'fIÇCDS LRE..RIcDS. 

TERMO DE COMPROMISSO N° 134/2017 COM EFEITO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Período: XX 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ARP N002I2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 057I2017 
CONTRATADA: TERPAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA — CNPJ 01.691.45610001-08 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA / REGISTRO DE PREÇO N 00212017 VALOR DO CONTRATO (R$) 17.198,21 DATA DA EMISSÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS 
DEZESSETE MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS 

FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA 
- Praça me3nino deus 

PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ESCOLA 
248 bela vista 

MUNICIPAL RECREIO 

LOTE 01 

QUANTIDADE ESTIMADA / VALORES MEDIÇÃO ATUAL MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO 

TEM 
ITEM PL 
SINAPI 

REFÊNCIA  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E 
MATERIAIS 

UNIDADE QUANT . 
ESTIMADA 

VRUNIT . 
(RS) 

VR. TOTAL (R$) QUANT.  
VR. TOTAL 

(R$) 
QUANT. 

VR. TOTAL 

(R$) 

01 01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.3 1.3 73618 
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME 
METALICO TIPO FACHADEIRO, 
INCLUSIVE MONTAGEM. 

M2 15000 805 1.207,50 

0,00 0,00 0,00 1.207,50 

1.6 1.6 73616 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. M3 7,00 226,84 1.587,88 

0,00 0,00 0,00 1.587,88 

1.7 1.7 85364 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA 
DE CONCRETO ARMADO. 

M3 8,00 226,84 1.814,72 

0,00 0,00 0,00 1.814,72 

VALOR TOTAL DO ITEM (R$) 4.610,10 

05 05 PINTURA 

5.1 5.12 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRiLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2 450,00 10,96 4.932,00 

0,00 0,00 0,00 4.932,00 



5.4 5,19 73924/001 
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, 
DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
ME-TALICA 

M2 20,00 24,59 491,80 

0,00 0,00 0,00 491,80 

VALOR TOTAL DO ITEM (R$) 5.423,80 

TEM 
ITEM PL 
SINAPI 

REFÊNCIA  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E 
MATERIAIS 

UNIDADE 
QUANT. 

ESTIMADA 
VR.UNIT 

(R$) 
VR. TOTAL (R$) QUANT. 

VR. TOTAL 
(R$) 

QUANT. 
VR. TOTAL 

(R$) 

06 06 ESQUADRIAS 

6.17 73933/04 
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO 
BARRA CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA 

M2 6,00 457,35 2.744.10 

0,00 0,00 0,00 2.744,10 

73838/001 

0,00 0,00 0,00 

6.24 
PORTA DE VIDRO TEMPE-RADO, 
0,9X2,1OM, ES-PESSURA 1OMM, INCLU- 
SIVE ACESSORIOS 

UN 1,00 2.589,39 2.589,39 

2.589,39 

6.25 84959 
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 
ESPES-SURA 6MM 

M2 6,00 150,47 902,82 

0,00 0,00 0,00 902,82 

VALOR TOTAL DO ITEM (R$) 6.236,31 

TEM 
ITEM PL 
SINAPI 

REFÊNCIA 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E 
MATERIAIS 

UNIDADE 
QUANT. 

ESTIMADA 
VR.UNIT 

(R$) 
VR. TOTAL (R$) QUANT. 

VR. TOTAL 

(R$) 
QUANT. 

VR. TOTAL 

(R$) 

08 08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 



8.1 8.5 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 400,00 R$ 2,32 928,00 

0,00 0,00 0,00 928,00 
VALOR TOTAL DO ITEM (R$) R$ 928,00 

VALOR TOTAL DO LOTE (R$) 17.198,21 

R$ 17.198,21 Total #REF! T. Acumulado #REF! #REF! 


