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PUBLICIDADE DO CONTRATO 

 

Extrato do Contrato 

 

Processo Administrativo n° 01861/2020 

Concorrência Publica  nº . 003/2020 realizada em 14 de julho de 2020 

 

Contrato Nº 0421/2020 

 

Contratante: Município de Barreiras.   

Contratada: Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina 

Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 

 

Referente ao Lote nº 01  Item 01_Escola Municipal no Bairro  Jardim Vitoria   ,de  08 (oito ) salas.     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 5.617.709,92  ( cinco milhões seiscentos e 

dezessete mil  setecentos e nove reais e noventa e dois centavos ); 

 

O prazo de vigência do contrato será   de    10  ( dez) meses, a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município . 

 

Contrato Nº 0422/2020 

 

Contratante: Município de Barreiras.   

Contratada: Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina 

Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 

 
Referente ao Lote nº 01  Item 02_Escola Municipal no Bairro  Cidade Nova  , de  08 (oito ) salas.     O 

VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 5.617.709,92  ( cinco milhões seiscentos e dezessete mil  

setecentos e nove reais e noventa e dois centavos ) 

 

O prazo de vigência do contrato será   de    10  ( dez) meses, a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município. 

 

Contrato Nº 0423/2020 

 

Contratante: Município de Barreiras.   

Contratada: Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina 

Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 

 

Referente ao Lote nº 02  Item 01_Escola Municipal na Localidade de Barrocão , de  08 (oito ) salas.     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 5.617.709,92  ( cinco milhões seiscentos e 

dezessete mil  setecentos e nove reais e noventa e dois centavos ); 

 

O prazo de vigência do contrato será   de    10  ( dez) meses, a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município 
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Contrato Nº 0424/2020 

 

Contratante: Município de Barreiras.   

Contratada: Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina 

Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 

 

Referente ao Lote nº 02  Item 02_Escola Municipal na Localidade de Rio de Pedras  , de  08 (oito ) 

salas.
     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 5.617.709,92  ( cinco milhões 

seiscentos e dezessete mil  setecentos e nove reais e noventa e dois centavos ); 

O prazo de vigência do contrato será   de    10  ( dez) meses, a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município 

 

Contrato Nº 0425/2020 

 

Contratante: Município de Barreiras.   

Contratada: Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina 

Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 

 

Referente ao Lote nº 02  Item 03_Escola Municipal na Localidade de Fazendinha  , de  04 (quatro  ) 

salas.
     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 839.887,68  ( oitocentos e trinta e nove 

mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) ; 

 

O prazo de vigência do contrato será   de    06  ( seis ) meses, a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município 

 

Contrato Nº 0426/2020 

 

Contratante: Município de Barreiras.   

Contratada: Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina 

Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 

 

Referente ao Lote nº 02  Item 04_Escola Municipal na Localidade de Rio de Ondas   , de  04 

(quatro  ) salas.
     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 839.887,68  ( oitocentos e 

trinta e nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) ; 

 

O prazo de vigência do contrato será   de    06  ( seis ) meses, a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município. 

 

 

Objeto: A contratação de empresa especializada no  ramo de construção civil na  execução de obras 

na construção  de 06 (seis ) escolas , sendo de 04 ( quatro)  escolas padrão de 08 ( oito) salas  e 

construção de 02 ( duas) escolas padrão de 04 ( quatro )  salas  , em diversas localidades , de 

interesse da Secretaria Municipal  de Educação , Esportes , Cultura e Lazer do município de 

Barreiras  – Bahia  .   
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Dotações Orçamentarias  

 
Unidade: 03.08.50 – FME – Fundo Municipal de Educação 

Projeto/Atividade: 1013 – Const., Reforma, Ampliação e Reequipamento de Unidade de Ensino 

Fundamental (Escolas, Quadras, Biblioteca e Outros). 

 Elemento da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações 

 Fonte de Recurso: 01 – Receita e Transf. De Imposto – Educação 25% 

 Fonte de Recurso: 19 – Transferência FUNDEB (aplicação em outras desp. da Educação Básica) 

            Fonte de Recurso: 95 – Ação Judicial Fundef – Precatórios 

 

 

Data de Assinatura:  29 de Dezembro de 2020 .  

 

Publicações: Art. 61 parágrafo único, da Lei   8.666/93, qualquer que seja o seu valor, ainda que 

sem ônus. 
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Despacho do Prefeito Municipal 

De: 16 de novembro de 2020   

 

 

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 

 

 

Adjudico o objeto do Processo de Licitação na Modalidade de Concorrência Publica  nº 

003/2020, a empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua 

Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 

13.298.179/0001-57, com o valor proposto para o Lote I de R$ 11.235.419,84 (onze 

milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e 

quatro centavos), e para o Lote II com o valor proposto de R$ 12.915.195,20 (doze 

milhões, novecentos e quinze mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos) 

valor este que será contratado e empenhado. 

 

   

 

 

Barreiras /BA.16 de novembro de 2020 . 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho  
Prefeito Municipal 
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE AJUDICAÇÃO 

 

 

 

Despacho do Prefeito Municipal 

De: 16 de novembro de 2020   

 

 

 

 

Adjudicando o objeto do Processo de Licitação na Modalidade de Concorrência Publica  

nº 003/2020, a empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua 

Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 

13.298.179/0001-57, com o valor proposto para o Lote I de R$ 11.235.419,84 (onze 

milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro 

centavos), e para o Lote II com o valor proposto de R$ 12.915.195,20 (doze milhões, 

novecentos e quinze mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos)       vencedora do 

certame. 

 

 

Barreiras /BA. 16 de novembro de 2020   

 

 

 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho  

Prefeito Municipal 
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Despacho do Prefeito Municipal 

De: 16 de novembro de 2020  

 

 

 

ATO  DE HOMOLOGAÇÃO 

 

    

 

 

Face ao constante dos autos do processo, referente à Licitação na Modalidade de 

Concorrência Publica nº 003/2020, Processo administrativo n° 1861/2020, realizada no 

dia 14 de julho de 2020  às 08:30 horas, homologo  o procedimento  licitatório, nos 

termos do parágrafo único do artº 38,  da Lei de Licitações nº 8.666/93  

 

 

 

 

Barreiras – BA, 16 de Novembro  de 2020  . 

 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO  

 

 

Despacho do Prefeito Municipal 

De: 16 de novembro de 2020   

 

 

 

 

Homologado o procedimento licitatório referente ao processo de Licitação na 

Modalidade de Concorrência Publica nº 003/2020, Processo Administrativo n° 

1861/2020 para a contratação de empresa especializada no  ramo de construção civil na  

execução de obras na construção  de 06 (seis ) escolas , sendo de 04 ( quatro)  escolas 

padrão de 08 ( oito) salas  e construção de 02 ( duas) escolas padrão de 04 ( quatro )  

salas  , em diversas localidades , de interesse da Secretaria Municipal  de Educação , 

Esportes , Cultura e Lazer do município de Barreiras  – Bahia. 

 

 

 

Barreiras – BA, 16 de Novembro de 2020 .  

 

 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho    

Prefeito Municipal 
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARREIRAS  E A   EMPRESA FCK 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP. 

 

Contrato Nº________/2020 

Processo Administrativo. Nº 1861/2020 

Pelo presente Contrato Administrativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, celebrado entre o MUNICIPIO DE 

BARREIRAS - BA, pessoa jurídica de direito público, com sede Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, 

Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914 , inscrito no CNPJ sob o nº 13.654.405/0001-95, neste 

ato representada por seu Prefeito, Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho , Brasileiro, Casado , Engenheiro 

Civil , CPF/ MF nº 176.219.505-44, portador da carteira de identidade  nº 2.091.375 / SSP-BA, residente e 

domiciliado nesta cidade , doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado a empresa FCK 

Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de 

Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 , doravante denominada simplesmente, 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. João Pedro de Cerqueira Kruschewsky  ,  inscrito CPF/MF 

nº 015.577.515-44 , portador da RG. 1304573290-SSP/BA ,residente na cidade de  Salvador /BA  , acordam 

e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de 

Concorrência Publica , n° 003/2020 , Processo Administrativo nº 01861/2020, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de 14 de julho de 2020  , e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes : 

1. Cláusula Primeira – OBJETO 

A Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando à construção de 06 

(seis) escolas sendo: 04 (quatro) escolas padrão de 8 salas e 02 (duas) escolas padrão de 4 salas, nas 

aqui localidades especificadas, considerando a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes, Cultura e Lazer da municipal de Barreiras – BA. 

1.1. As obras se encontram descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas (ANEXO II) e 

quantificados nas Planilhas de Orçamentação de Obras – (ANEXO I) do edital. 

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, foram 

licitados na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA ” segundo disposições do art. 6º, inciso 

VIII, alínea “b”, art.22, inciso I, c/c o art. 45, parágrafo 1º, inciso I, e suas alterações posteriores, 

Decreto n.º 8.538/2015 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006, sob regime de 

empreitada por preço global. 

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS 

As obras objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais 

documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de 

transcrição: 

a) Edital de CONCORRÊNCIA PUBLICA  nº 003/2020 e seus anexos; 

b) Projeto Básico e seus anexos; 

2.1        Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e os termos deste 

contrato, prevalecerão os termos deste último. 

3. Cláusula Terceira - PRAZO 
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3.1. O prazo máximo para execução das obras , objeto do presente edital, será aquele indicado para cada 

item, conforme indicado no Projeto Básico, e será contado a partir da emissão da ordem de 

Serviços. 

3.2. O prazo de vigência do contrato será de    10  ( dez) meses  , a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município . 

4. Cláusula Quarta - VALOR 

4.1. Referente ao Lote nº 02  Item 01_Escola Municipal na Localidade de Barrocão , de  08 (oito ) 

salas.
     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 5.617.709,92  ( cinco milhões 

seiscentos e dezessete mil  setecentos e nove reais e noventa e dois centavos ); 

4.2. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os 

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 

8666/93. 

4.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Barreiras   não 

poderá ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 

4.4. A infringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de participar de novas 

licitações ou assinar contratos com a Prefeitura , pelo prazo de execução conforme o apresentado 

para cada lote , a partir da verificação do evento. 

4.5. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e tributos, 

encargos sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos necessários a sua 

execução, transporte até o local da obra, carga e descarga de materiais destinados ao bota-fora e 

quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras objeto 

deste contrato. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas no valor global do contrato. 

 

5 .Cláusula Quinta - RECURSOS  

5.1 As despesas correrão por conta do seguinte programa de trabalho: 

Unidade: 03.08.50 – FME – Fundo Municipal de Educação 

 Projeto/Atividade: 1013 – Const., Reforma, Ampliação e Reequipamento de Unidade de 

Ensino Fundamental (Escolas, Quadras, Biblioteca e Outros). 

 Elemento da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações 

 Fonte de Recurso: 01 – Receita e Transf. De Imposto – Educação 25% 

 Fonte de Recurso: 19 – Transferência FUNDEB (aplicação em outras desp. da Educação 

Básica) 

Fonte de Recurso: 95 – Ação Judicial Fundef – Precatórios 

5.2 Os custos das obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação, atendem ao disposto do Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020, sendo o valor máximo global. 

6 – Cláusula Sexta – DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, as obras, 

eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente 

autorizada por Termo de Alteração Contratual. 

6.1. Devem ser registradas por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a 

execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela Prefeitura . 
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6.1.1. As obras extras contratuais não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus 

preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente 

autorizadas/aprovadas pela Prefeitura  ou por preposto por ela designado. 

 

7 - Cláusula Sétima - REAJUSTAMENTO 

7.1. Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da 

proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste: 

    [
     
  

] 

Onde: 

"R" é o valor do reajustamento procurado; 

"V" é o valor contratual a ser reajustado; 

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; 

 "I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da 
p
roposta.

 

7.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista 

Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo nacional construção 

civil e obras públicas – por tipo de obra – terraplanagem – código A0157956 – FGV. 

7.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data 

base original utilizando-se a seguinte fórmula: 

    
     

    
         

    

   
 

Sendo: 

    
     = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

 

    
     = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

 

    
     = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

8- Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. As condições de pagamento são as fixadas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

9. Cláusula Nona - GARANTIA  

9.1. As regras sobre garantia de execução do contrato são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao 

Edital. 

10. Cláusula Dez - MULTA 

10.1 As regras relativas à aplicação de multas são as previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

11. Cláusula Onze - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A  fiscalização da execução das obras será regida pelas regras fixadas no Projeto Básico, anexo do 

Edital. 
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12. Cláusula Doze - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

12.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

13 Cláusula Treze – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 As sanções administrativas são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

 

14 Cláusula Quatorze - ADITAMENTO CONTRATUAL 

14.1 A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação 

aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal ) e 

Certidão do FGTS, a ser comprovada mediante a apresentação das certidões comprobatórias. 

15 Cláusula Quinze - DANO MATERIAL OU PESSOAL 

15.1 A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de 

vícios e/ou defeitos na execução das obras  contratadas causados a  Prefeitura Municipal de Barreiras 

/BA ou a terceiros. 

15.2. Correrão por conta da contratada às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA , para reparação desses danos ou prejuízos. 

15.3. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta 

ou administração. 

16 Cláusula Dezesseis - RESCISÃO 

16.1 O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela Prefeitura Municipal de 

Barreiras /BA , com a consequente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 

78, incisos I, X, XII e XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da 

citada Lei. 

17 Cláusula Dezessete - ENCERRAMENTO DO CONTRATO  

17.1 Concluídas as obras , a contratada solicitará à Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , através da 

fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da 

solicitação. 

17.2 A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA terá até 90 (noventa) dias para, através de comissão, 

verificar a adequação das obras recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer 

conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da Autoridade Competente. 

17.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas 

expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das Obras  que 

deverá ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a liberação da caução 

contratual. 

17.4 O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA ,sobre todas as obras executados. 

17.5 A última fatura de obras somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de 

Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento. 
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17.6 Os resultados das obras , incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações 

obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras , serão de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA  , e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta. 

18 Cláusula Dezoito - PUBLICAÇÃO    

A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA  providenciará a publicação do presente contrato, em 

extrato, no Diário Oficial do Município , até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 

8666/93. 

 

19 Cláusula Dezenove - FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Barreiras /BA , para dirimir questões oriundas do presente 

instrumento. 

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento 

contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes e pelas testemunhas. 

   

Barreiras/BA ___________de dezembro  de 2020.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho  

Prefeito Municipal  

Contratante  

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARREIRAS  E A   EMPRESA FCK 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP. 

 

Contrato Nº________/2020 

Processo Administrativo. Nº 1861/2020 

Pelo presente Contrato Administrativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, celebrado entre o MUNICIPIO DE 

BARREIRAS - BA, pessoa jurídica de direito público, com sede Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, 

Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914 , inscrito no CNPJ sob o nº 13.654.405/0001-95, neste 

ato representada por seu Prefeito, Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho , Brasileiro, Casado , Engenheiro 

Civil , CPF/ MF nº 176.219.505-44, portador da carteira de identidade  nº 2.091.375 / SSP-BA, residente e 

domiciliado nesta cidade , doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado a empresa FCK 

Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de 

Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 , doravante denominada simplesmente, 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. João Pedro de Cerqueira Kruschewsky  ,  inscrito CPF/MF 

nº 015.577.515-44 , portador da RG. 1304573290-SSP/BA ,residente na cidade de  Salvador /BA  , acordam 

e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de 

Concorrência Publica , n° 003/2020 , Processo Administrativo nº 01861/2020, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de 14 de julho de 2020  , e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes : 

1. Cláusula Primeira – OBJETO 

A Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando à construção de 06 

(seis) escolas sendo: 04 (quatro) escolas padrão de 8 salas e 02 (duas) escolas padrão de 4 salas, nas 

aqui localidades especificadas, considerando a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes, Cultura e Lazer da municipal de Barreiras – BA. 

1.1. As obras se encontram descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas (ANEXO II) e 

quantificados nas Planilhas de Orçamentação de Obras – (ANEXO I) do edital. 

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, foram 

licitados na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA ” segundo disposições do art. 6º, inciso 

VIII, alínea “b”, art.22, inciso I, c/c o art. 45, parágrafo 1º, inciso I, e suas alterações posteriores, 

Decreto n.º 8.538/2015 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006, sob regime de 

empreitada por preço global. 

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS 

As obras objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais 

documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de 

transcrição: 

a) Edital de CONCORRÊNCIA PUBLICA  nº 003/2020 e seus anexos; 

b) Projeto Básico e seus anexos; 

2.1        Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e os termos deste 

contrato, prevalecerão os termos deste último. 

3. Cláusula Terceira - PRAZO 
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3.1. O prazo máximo para execução das obras , objeto do presente edital, será aquele indicado para cada 

item, conforme indicado no Projeto Básico, e será contado a partir da emissão da ordem de 

Serviços. 

3.2. O prazo de vigência do contrato será de    10  ( dez) meses  , a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município . 

4. Cláusula Quarta - VALOR 

4.1. Referente ao Lote nº 01  Item 02_Escola Municipal no Bairro  Cidade Nova  , de  08 (oito ) 

salas.
     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 5.617.709,92  ( cinco milhões 

seiscentos e dezessete mil  setecentos e nove reais e noventa e dois centavos ); 

4.2. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os 

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 

8666/93. 

4.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Barreiras   não 

poderá ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 

4.4. A infringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de participar de novas 

licitações ou assinar contratos com a Prefeitura , pelo prazo de execução conforme o apresentado 

para cada lote , a partir da verificação do evento. 

4.5. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e tributos, 

encargos sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos necessários a sua 

execução, transporte até o local da obra, carga e descarga de materiais destinados ao bota-fora e 

quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras objeto 

deste contrato. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas no valor global do contrato. 

 

5 .Cláusula Quinta - RECURSOS  

5.1 As despesas correrão por conta do seguinte programa de trabalho: 

Unidade: 03.08.50 – FME – Fundo Municipal de Educação 

 Projeto/Atividade: 1013 – Const., Reforma, Ampliação e Reequipamento de Unidade de 

Ensino Fundamental (Escolas, Quadras, Biblioteca e Outros). 

 Elemento da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações 

 Fonte de Recurso: 01 – Receita e Transf. De Imposto – Educação 25% 

 Fonte de Recurso: 19 – Transferência FUNDEB (aplicação em outras desp. da Educação 

Básica) 

Fonte de Recurso: 95 – Ação Judicial Fundef – Precatórios 

5.2 Os custos das obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação, atendem ao disposto do Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020, sendo o valor máximo global. 

6 – Cláusula Sexta – DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, as obras, 

eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente 

autorizada por Termo de Alteração Contratual. 

6.1. Devem ser registradas por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a 

execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela Prefeitura . 
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6.1.1. As obras extras contratuais não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus 

preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente 

autorizadas/aprovadas pela Prefeitura  ou por preposto por ela designado. 

 

7 - Cláusula Sétima - REAJUSTAMENTO 

7.1. Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da 

proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste: 

    [
     
  

] 

Onde: 

"R" é o valor do reajustamento procurado; 

"V" é o valor contratual a ser reajustado; 

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; 

 "I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da 
p
roposta.

 

7.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista 

Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo nacional construção 

civil e obras públicas – por tipo de obra – terraplanagem – código A0157956 – FGV. 

7.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data 

base original utilizando-se a seguinte fórmula: 

    
     

    
         

    

   
 

Sendo: 

    
     = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

 

    
     = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

 

    
     = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

8- Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. As condições de pagamento são as fixadas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

9. Cláusula Nona - GARANTIA  

9.1. As regras sobre garantia de execução do contrato são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao 

Edital. 

10. Cláusula Dez - MULTA 

10.1 As regras relativas à aplicação de multas são as previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

11. Cláusula Onze - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A  fiscalização da execução das obras será regida pelas regras fixadas no Projeto Básico, anexo do 

Edital. 
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12. Cláusula Doze - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

12.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

13 Cláusula Treze – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 As sanções administrativas são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

 

14 Cláusula Quatorze - ADITAMENTO CONTRATUAL 

14.1 A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação 

aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal ) e 

Certidão do FGTS, a ser comprovada mediante a apresentação das certidões comprobatórias. 

15 Cláusula Quinze - DANO MATERIAL OU PESSOAL 

15.1 A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de 

vícios e/ou defeitos na execução das obras  contratadas causados a  Prefeitura Municipal de Barreiras 

/BA ou a terceiros. 

15.2. Correrão por conta da contratada às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA , para reparação desses danos ou prejuízos. 

15.3. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta 

ou administração. 

16 Cláusula Dezesseis - RESCISÃO 

16.1 O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela Prefeitura Municipal de 

Barreiras /BA , com a consequente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 

78, incisos I, X, XII e XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da 

citada Lei. 

17 Cláusula Dezessete - ENCERRAMENTO DO CONTRATO  

17.1 Concluídas as obras , a contratada solicitará à Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , através da 

fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da 

solicitação. 

17.2 A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA terá até 90 (noventa) dias para, através de comissão, 

verificar a adequação das obras recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer 

conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da Autoridade Competente. 

17.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas 

expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das Obras  que 

deverá ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a liberação da caução 

contratual. 

17.4 O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA ,sobre todas as obras executados. 

17.5 A última fatura de obras somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de 

Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento. 
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17.6 Os resultados das obras , incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações 

obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras , serão de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA  , e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta. 

18 Cláusula Dezoito - PUBLICAÇÃO    

A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA  providenciará a publicação do presente contrato, em 

extrato, no Diário Oficial do Município , até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 

8666/93. 

 

19 Cláusula Dezenove - FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Barreiras /BA , para dirimir questões oriundas do presente 

instrumento. 

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento 

contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes e pelas testemunhas. 

   

Barreiras/BA ___________de dezembro  de 2020  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho   

Prefeito Municipal  

Contratante  

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARREIRAS  E A   EMPRESA FCK 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP. 

 

Contrato Nº________/2020 

Processo Administrativo. Nº 1861/2020 

Pelo presente Contrato Administrativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, celebrado entre o MUNICIPIO DE 

BARREIRAS - BA, pessoa jurídica de direito público, com sede Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, 

Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914 , inscrito no CNPJ sob o nº 13.654.405/0001-95, neste 

ato representada por seu Prefeito, Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho , Brasileiro, Casado , Engenheiro 

Civil , CPF/ MF nº 176.219.505-44, portador da carteira de identidade  nº 2.091.375 / SSP-BA, residente e 

domiciliado nesta cidade , doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado a empresa FCK 

Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de 

Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 , doravante denominada simplesmente, 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. João Pedro de Cerqueira Kruschewsky  ,  inscrito CPF/MF 

nº 015.577.515-44 , portador da RG. 1304573290-SSP/BA ,residente na cidade de  Salvador /BA  , acordam 

e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de 

Concorrência Publica , n° 003/2020 , Processo Administrativo nº 01861/2020, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de 14 de julho de 2020  , e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes : 

1. Cláusula Primeira – OBJETO 

A Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando à construção de 06 

(seis) escolas sendo: 04 (quatro) escolas padrão de 8 salas e 02 (duas) escolas padrão de 4 salas, nas 

aqui localidades especificadas, considerando a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes, Cultura e Lazer da municipal de Barreiras – BA. 

1.1. As obras se encontram descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas (ANEXO II) e 

quantificados nas Planilhas de Orçamentação de Obras – (ANEXO I) do edital. 

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, foram 

licitados na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA ” segundo disposições do art. 6º, inciso 

VIII, alínea “b”, art.22, inciso I, c/c o art. 45, parágrafo 1º, inciso I, e suas alterações posteriores, 

Decreto n.º 8.538/2015 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006, sob regime de 

empreitada por preço global. 

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS 

As obras objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais 

documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de 

transcrição: 

a) Edital de CONCORRÊNCIA PUBLICA  nº 003/2020 e seus anexos; 

b) Projeto Básico e seus anexos; 

2.1        Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e os termos deste 

contrato, prevalecerão os termos deste último. 

3. Cláusula Terceira - PRAZO 
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3.1. O prazo máximo para execução das obras , objeto do presente edital, será aquele indicado para cada 

item, conforme indicado no Projeto Básico, e será contado a partir da emissão da ordem de 

Serviços. 

3.2. O prazo de vigência do contrato será de   06 (seis ) meses   , a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município . 

4. Cláusula Quarta - VALOR 

4.1. Referente ao Lote nº 02  Item 03_Escola Municipal na Localidade de Fazendinha  , de  04 

(quatro  ) salas.
     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 839.887,68  ( oitocentos e 

trinta e nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) ; 

4.2. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os 

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 

8666/93. 

4.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Barreiras   não 

poderá ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 

4.4. A infringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de participar de novas 

licitações ou assinar contratos com a Prefeitura , pelo prazo de execução conforme o apresentado 

para cada lote , a partir da verificação do evento. 

4.5. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e tributos, 

encargos sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos necessários a sua 

execução, transporte até o local da obra, carga e descarga de materiais destinados ao bota-fora e 

quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras objeto 

deste contrato. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas no valor global do contrato. 

 

5 .Cláusula Quinta - RECURSOS  

5.1 As despesas correrão por conta do seguinte programa de trabalho: 

Unidade: 03.08.50 – FME – Fundo Municipal de Educação 

 Projeto/Atividade: 1013 – Const., Reforma, Ampliação e Reequipamento de Unidade de 

Ensino Fundamental (Escolas, Quadras, Biblioteca e Outros). 

 Elemento da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações 

 Fonte de Recurso: 01 – Receita e Transf. De Imposto – Educação 25% 

 Fonte de Recurso: 19 – Transferência FUNDEB (aplicação em outras desp. da Educação 

Básica) 

Fonte de Recurso: 95 – Ação Judicial Fundef – Precatórios 

5.2 Os custos das obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação, atendem ao disposto do Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020, sendo o valor máximo global. 

6 – Cláusula Sexta – DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, as obras, 

eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente 

autorizada por Termo de Alteração Contratual. 

6.1. Devem ser registradas por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a 

execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela Prefeitura . 
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6.1.1. As obras extras contratuais não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus 

preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente 

autorizadas/aprovadas pela Prefeitura  ou por preposto por ela designado. 

 

7 - Cláusula Sétima - REAJUSTAMENTO 

7.1. Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da 

proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste: 

    [
     
  

] 

Onde: 

"R" é o valor do reajustamento procurado; 

"V" é o valor contratual a ser reajustado; 

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; 

 "I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da 
p
roposta.

 

7.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista 

Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo nacional construção 

civil e obras públicas – por tipo de obra – terraplanagem – código A0157956 – FGV. 

7.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data 

base original utilizando-se a seguinte fórmula: 

    
     

    
         

    

   
 

Sendo: 

    
     = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

 

    
     = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

 

    
     = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

8- Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. As condições de pagamento são as fixadas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

9. Cláusula Nona - GARANTIA  

9.1. As regras sobre garantia de execução do contrato são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao 

Edital. 

10. Cláusula Dez - MULTA 

10.1 As regras relativas à aplicação de multas são as previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

11. Cláusula Onze - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A  fiscalização da execução das obras será regida pelas regras fixadas no Projeto Básico, anexo do 

Edital. 
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12. Cláusula Doze - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

12.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

13 Cláusula Treze – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 As sanções administrativas são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

 

14 Cláusula Quatorze - ADITAMENTO CONTRATUAL 

14.1 A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação 

aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal ) e 

Certidão do FGTS, a ser comprovada mediante a apresentação das certidões comprobatórias. 

15 Cláusula Quinze - DANO MATERIAL OU PESSOAL 

15.1 A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de 

vícios e/ou defeitos na execução das obras  contratadas causados a  Prefeitura Municipal de Barreiras 

/BA ou a terceiros. 

15.2. Correrão por conta da contratada às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA , para reparação desses danos ou prejuízos. 

15.3. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta 

ou administração. 

16 Cláusula Dezesseis - RESCISÃO 

16.1 O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela Prefeitura Municipal de 

Barreiras /BA , com a consequente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 

78, incisos I, X, XII e XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da 

citada Lei. 

17 Cláusula Dezessete - ENCERRAMENTO DO CONTRATO  

17.1 Concluídas as obras , a contratada solicitará à Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , através da 

fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da 

solicitação. 

17.2 A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA terá até 90 (noventa) dias para, através de comissão, 

verificar a adequação das obras recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer 

conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da Autoridade Competente. 

17.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas 

expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das Obras  que 

deverá ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a liberação da caução 

contratual. 

17.4 O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA ,sobre todas as obras executados. 

17.5 A última fatura de obras somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de 

Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento. 
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17.6 Os resultados das obras , incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações 

obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras , serão de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA  , e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta. 

18 Cláusula Dezoito - PUBLICAÇÃO    

A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA  providenciará a publicação do presente contrato, em 

extrato, no Diário Oficial do Município , até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 

8666/93. 

 

19 Cláusula Dezenove - FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Barreiras /BA , para dirimir questões oriundas do presente 

instrumento. 

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento 

contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes e pelas testemunhas. 

   

Barreiras/BA ___________de dezembro  de 2020  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho  

Prefeito Municipal  

Contratante  

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARREIRAS  E A   EMPRESA FCK 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP. 

 

Contrato Nº________/2020 

Processo Administrativo. Nº 1861/2020 

Pelo presente Contrato Administrativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, celebrado entre o MUNICIPIO DE 

BARREIRAS - BA, pessoa jurídica de direito público, com sede Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, 

Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914 , inscrito no CNPJ sob o nº 13.654.405/0001-95, neste 

ato representada por seu Prefeito, Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho , Brasileiro, Casado , Engenheiro 

Civil , CPF/ MF nº 176.219.505-44, portador da carteira de identidade  nº 2.091.375 / SSP-BA, residente e 

domiciliado nesta cidade , doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado a empresa FCK 

Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de 

Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 , doravante denominada simplesmente, 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. João Pedro de Cerqueira Kruschewsky  ,  inscrito CPF/MF 

nº 015.577.515-44 , portador da RG. 1304573290-SSP/BA ,residente na cidade de  Salvador /BA  , acordam 

e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de 

Concorrência Publica , n° 003/2020 , Processo Administrativo nº 01861/2020, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de 14 de julho de 2020  , e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes : 

1. Cláusula Primeira – OBJETO 

A Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando à construção de 06 

(seis) escolas sendo: 04 (quatro) escolas padrão de 8 salas e 02 (duas) escolas padrão de 4 salas, nas 

aqui localidades especificadas, considerando a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes, Cultura e Lazer da municipal de Barreiras – BA. 

1.1. As obras se encontram descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas (ANEXO II) e 

quantificados nas Planilhas de Orçamentação de Obras – (ANEXO I) do edital. 

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, foram 

licitados na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA ” segundo disposições do art. 6º, inciso 

VIII, alínea “b”, art.22, inciso I, c/c o art. 45, parágrafo 1º, inciso I, e suas alterações posteriores, 

Decreto n.º 8.538/2015 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006, sob regime de 

empreitada por preço global. 

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS 

As obras objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais 

documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de 

transcrição: 

a) Edital de CONCORRÊNCIA PUBLICA  nº 003/2020 e seus anexos; 

b) Projeto Básico e seus anexos; 

2.1        Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e os termos deste 

contrato, prevalecerão os termos deste último. 

3. Cláusula Terceira - PRAZO 
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3.1. O prazo máximo para execução das obras , objeto do presente edital, será aquele indicado para cada 

item, conforme indicado no Projeto Básico, e será contado a partir da emissão da ordem de 

Serviços. 

3.2. O prazo de vigência do contrato será de    10  ( dez) meses, a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município . 

4. Cláusula Quarta - VALOR 

4.1. Referente ao Lote nº 01  Item 01_Escola Municipal no Bairro  Jardim Vitoria   ,de  08 (oito ) 

salas.
     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 5.617.709,92  ( cinco milhões 

seiscentos e dezessete mil  setecentos e nove reais e noventa e dois centavos ); 

4.2. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os 

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 

8666/93. 

4.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Barreiras   não 

poderá ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 

4.4. A infringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de participar de novas 

licitações ou assinar contratos com a Prefeitura , pelo prazo de execução conforme o apresentado 

para cada lote , a partir da verificação do evento. 

4.5. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e tributos, 

encargos sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos necessários a sua 

execução, transporte até o local da obra, carga e descarga de materiais destinados ao bota-fora e 

quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras objeto 

deste contrato. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas no valor global do contrato. 

 

5 .Cláusula Quinta - RECURSOS  

5.1 As despesas correrão por conta do seguinte programa de trabalho: 

Unidade: 03.08.50 – FME – Fundo Municipal de Educação 

 Projeto/Atividade: 1013 – Const., Reforma, Ampliação e Reequipamento de Unidade de 

Ensino Fundamental (Escolas, Quadras, Biblioteca e Outros). 

 Elemento da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações 

 Fonte de Recurso: 01 – Receita e Transf. De Imposto – Educação 25% 

 Fonte de Recurso: 19 – Transferência FUNDEB (aplicação em outras desp. da Educação 

Básica) 

Fonte de Recurso: 95 – Ação Judicial Fundef – Precatórios 

5.2 Os custos das obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação, atendem ao disposto do Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020, sendo o valor máximo global. 

6 – Cláusula Sexta – DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, as obras, 

eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente 

autorizada por Termo de Alteração Contratual. 

6.1. Devem ser registradas por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a 

execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela Prefeitura . 
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6.1.1. As obras extras contratuais não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus 

preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente 

autorizadas/aprovadas pela Prefeitura  ou por preposto por ela designado. 

 

7 - Cláusula Sétima - REAJUSTAMENTO 

7.1. Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da 

proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste: 

    [
     
  

] 

Onde: 

"R" é o valor do reajustamento procurado; 

"V" é o valor contratual a ser reajustado; 

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; 

 "I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da 
p
roposta.

 

7.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista 

Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo nacional construção 

civil e obras públicas – por tipo de obra – terraplanagem – código A0157956 – FGV. 

7.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data 

base original utilizando-se a seguinte fórmula: 

    
     

    
         

    

   
 

Sendo: 

    
     = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

 

    
     = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

 

    
     = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

8- Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. As condições de pagamento são as fixadas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

9. Cláusula Nona - GARANTIA  

9.1. As regras sobre garantia de execução do contrato são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao 

Edital. 

10. Cláusula Dez - MULTA 

10.1 As regras relativas à aplicação de multas são as previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

11. Cláusula Onze - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A  fiscalização da execução das obras será regida pelas regras fixadas no Projeto Básico, anexo do 

Edital. 
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12. Cláusula Doze - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

12.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

13 Cláusula Treze – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 As sanções administrativas são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

 

14 Cláusula Quatorze - ADITAMENTO CONTRATUAL 

14.1 A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação 

aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal ) e 

Certidão do FGTS, a ser comprovada mediante a apresentação das certidões comprobatórias. 

15 Cláusula Quinze - DANO MATERIAL OU PESSOAL 

15.1 A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de 

vícios e/ou defeitos na execução das obras  contratadas causados a  Prefeitura Municipal de Barreiras 

/BA ou a terceiros. 

15.2. Correrão por conta da contratada às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA , para reparação desses danos ou prejuízos. 

15.3. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta 

ou administração. 

16 Cláusula Dezesseis - RESCISÃO 

16.1 O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela Prefeitura Municipal de 

Barreiras /BA , com a consequente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 

78, incisos I, X, XII e XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da 

citada Lei. 

17 Cláusula Dezessete - ENCERRAMENTO DO CONTRATO  

17.1 Concluídas as obras , a contratada solicitará à Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , através da 

fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da 

solicitação. 

17.2 A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA terá até 90 (noventa) dias para, através de comissão, 

verificar a adequação das obras recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer 

conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da Autoridade Competente. 

17.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas 

expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das Obras  que 

deverá ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a liberação da caução 

contratual. 

17.4 O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA ,sobre todas as obras executados. 

17.5 A última fatura de obras somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de 

Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento. 
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17.6 Os resultados das obras , incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações 

obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras , serão de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA  , e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta. 

18 Cláusula Dezoito - PUBLICAÇÃO    

A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA  providenciará a publicação do presente contrato, em 

extrato, no Diário Oficial do Município , até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 

8666/93. 

 

19 Cláusula Dezenove - FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Barreiras /BA , para dirimir questões oriundas do presente 

instrumento. 

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento 

contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes e pelas testemunhas. 

   

Barreiras/BA ___________de dezembro  de 2020  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho  

Prefeito Municipal  

Contratante  

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARREIRAS  E A   EMPRESA FCK 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP. 

 

Contrato Nº________/2020 

Processo Administrativo. Nº 1861/2020 

Pelo presente Contrato Administrativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, celebrado entre o MUNICIPIO DE 

BARREIRAS - BA, pessoa jurídica de direito público, com sede Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, 

Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914 , inscrito no CNPJ sob o nº 13.654.405/0001-95, neste 

ato representada por seu Prefeito, Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho , Brasileiro, Casado , Engenheiro 

Civil , CPF/ MF nº 176.219.505-44, portador da carteira de identidade  nº 2.091.375 / SSP-BA, residente e 

domiciliado nesta cidade , doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado a empresa FCK 

Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de 

Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 , doravante denominada simplesmente, 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. João Pedro de Cerqueira Kruschewsky  ,  inscrito CPF/MF 

nº 015.577.515-44 , portador da RG. 1304573290-SSP/BA ,residente na cidade de  Salvador /BA  , acordam 

e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de 

Concorrência Publica , n° 003/2020 , Processo Administrativo nº 01861/2020, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de 14 de julho de 2020  , e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes : 

1. Cláusula Primeira – OBJETO 

A Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando à construção de 06 

(seis) escolas sendo: 04 (quatro) escolas padrão de 8 salas e 02 (duas) escolas padrão de 4 salas, nas 

aqui localidades especificadas, considerando a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes, Cultura e Lazer da municipal de Barreiras – BA. 

1.1. As obras se encontram descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas (ANEXO II) e 

quantificados nas Planilhas de Orçamentação de Obras – (ANEXO I) do edital. 

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, foram 

licitados na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA ” segundo disposições do art. 6º, inciso 

VIII, alínea “b”, art.22, inciso I, c/c o art. 45, parágrafo 1º, inciso I, e suas alterações posteriores, 

Decreto n.º 8.538/2015 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006, sob regime de 

empreitada por preço global. 

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS 

As obras objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais 

documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de 

transcrição: 

a) Edital de CONCORRÊNCIA PUBLICA  nº 003/2020 e seus anexos; 

b) Projeto Básico e seus anexos; 

2.1        Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e os termos deste 

contrato, prevalecerão os termos deste último. 

3. Cláusula Terceira - PRAZO 
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3.1. O prazo máximo para execução das obras , objeto do presente edital, será aquele indicado para cada 

item, conforme indicado no Projeto Básico, e será contado a partir da emissão da ordem de 

Serviços. 

3.2. O prazo de vigência do contrato será de   06 (seis ) meses , a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município . 

4. Cláusula Quarta - VALOR 

4.1. Referente ao Lote nº 02  Item 04_Escola Municipal na Localidade de Rio de Ondas   , de  04 

(quatro  ) salas.
     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 839.887,68  ( oitocentos e 

trinta e nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) ; 

4.2. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os 

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 

8666/93. 

4.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Barreiras   não 

poderá ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 

4.4. A infringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de participar de novas 

licitações ou assinar contratos com a Prefeitura , pelo prazo de execução conforme o apresentado 

para cada lote , a partir da verificação do evento. 

4.5. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e tributos, 

encargos sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos necessários a sua 

execução, transporte até o local da obra, carga e descarga de materiais destinados ao bota-fora e 

quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras objeto 

deste contrato. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas no valor global do contrato. 

 

5 .Cláusula Quinta - RECURSOS  

5.1 As despesas correrão por conta do seguinte programa de trabalho: 

Unidade: 03.08.50 – FME – Fundo Municipal de Educação 

 Projeto/Atividade: 1013 – Const., Reforma, Ampliação e Reequipamento de Unidade de 

Ensino Fundamental (Escolas, Quadras, Biblioteca e Outros). 

 Elemento da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações 

 Fonte de Recurso: 01 – Receita e Transf. De Imposto – Educação 25% 

 Fonte de Recurso: 19 – Transferência FUNDEB (aplicação em outras desp. da Educação 

Básica) 

Fonte de Recurso: 95 – Ação Judicial Fundef – Precatórios 

5.2 Os custos das obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação, atendem ao disposto do Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020, sendo o valor máximo global. 

6 – Cláusula Sexta – DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, as obras, 

eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente 

autorizada por Termo de Alteração Contratual. 

6.1. Devem ser registradas por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a 

execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela Prefeitura . 
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6.1.1. As obras extras contratuais não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus 

preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente 

autorizadas/aprovadas pela Prefeitura  ou por preposto por ela designado. 

 

7 - Cláusula Sétima - REAJUSTAMENTO 

7.1. Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da 

proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste: 

    [
     
  

] 

Onde: 

"R" é o valor do reajustamento procurado; 

"V" é o valor contratual a ser reajustado; 

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; 

 "I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da 
p
roposta.

 

7.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista 

Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo nacional construção 

civil e obras públicas – por tipo de obra – terraplanagem – código A0157956 – FGV. 

7.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data 

base original utilizando-se a seguinte fórmula: 

    
     

    
         

    

   
 

Sendo: 

    
     = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

 

    
     = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

 

    
     = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

8- Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. As condições de pagamento são as fixadas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

9. Cláusula Nona - GARANTIA  

9.1. As regras sobre garantia de execução do contrato são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao 

Edital. 

10. Cláusula Dez - MULTA 

10.1 As regras relativas à aplicação de multas são as previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

11. Cláusula Onze - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A  fiscalização da execução das obras será regida pelas regras fixadas no Projeto Básico, anexo do 

Edital. 
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12. Cláusula Doze - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

12.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

13 Cláusula Treze – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 As sanções administrativas são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

 

14 Cláusula Quatorze - ADITAMENTO CONTRATUAL 

14.1 A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação 

aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal ) e 

Certidão do FGTS, a ser comprovada mediante a apresentação das certidões comprobatórias. 

15 Cláusula Quinze - DANO MATERIAL OU PESSOAL 

15.1 A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de 

vícios e/ou defeitos na execução das obras  contratadas causados a  Prefeitura Municipal de Barreiras 

/BA ou a terceiros. 

15.2. Correrão por conta da contratada às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA , para reparação desses danos ou prejuízos. 

15.3. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta 

ou administração. 

16 Cláusula Dezesseis - RESCISÃO 

16.1 O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela Prefeitura Municipal de 

Barreiras /BA , com a consequente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 

78, incisos I, X, XII e XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da 

citada Lei. 

17 Cláusula Dezessete - ENCERRAMENTO DO CONTRATO  

17.1 Concluídas as obras , a contratada solicitará à Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , através da 

fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da 

solicitação. 

17.2 A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA terá até 90 (noventa) dias para, através de comissão, 

verificar a adequação das obras recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer 

conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da Autoridade Competente. 

17.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas 

expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das Obras  que 

deverá ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a liberação da caução 

contratual. 

17.4 O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA ,sobre todas as obras executados. 

17.5 A última fatura de obras somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de 

Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento. 
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17.6 Os resultados das obras , incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações 

obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras , serão de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA  , e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta. 

18 Cláusula Dezoito - PUBLICAÇÃO    

A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA  providenciará a publicação do presente contrato, em 

extrato, no Diário Oficial do Município , até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 

8666/93. 

 

19 Cláusula Dezenove - FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Barreiras /BA , para dirimir questões oriundas do presente 

instrumento. 

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento 

contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes e pelas testemunhas. 

   

Barreiras/BA ___________de dezembro  de 2020  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho  

Prefeito Municipal  

Contratante  

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARREIRAS  E A   EMPRESA FCK 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP. 

 

Contrato Nº________/2020 

Processo Administrativo. Nº 1861/2020 

Pelo presente Contrato Administrativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, celebrado entre o MUNICIPIO DE 

BARREIRAS - BA, pessoa jurídica de direito público, com sede Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, 

Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914 , inscrito no CNPJ sob o nº 13.654.405/0001-95, neste 

ato representada por seu Prefeito, Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho , Brasileiro, Casado , Engenheiro 

Civil , CPF/ MF nº 176.219.505-44, portador da carteira de identidade  nº 2.091.375 / SSP-BA, residente e 

domiciliado nesta cidade , doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado a empresa FCK 

Construções e Incorporações Ltda – EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de 

Santana/BA, inscrita no CNPJ nº 13.298.179/0001-57 , doravante denominada simplesmente, 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. João Pedro de Cerqueira Kruschewsky  ,  inscrito CPF/MF 

nº 015.577.515-44 , portador da RG. 1304573290-SSP/BA ,residente na cidade de  Salvador /BA   , acordam 

e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de 

Concorrência Publica , n° 003/2020 , Processo Administrativo nº 01861/2020, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de 14 de julho de 2020  , e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes : 

1. Cláusula Primeira – OBJETO 

A Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando à construção de 06 

(seis) escolas sendo: 04 (quatro) escolas padrão de 8 salas e 02 (duas) escolas padrão de 4 salas, nas 

aqui localidades especificadas, considerando a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes, Cultura e Lazer da municipal de Barreiras – BA. 

1.1. As obras se encontram descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas (ANEXO II) e 

quantificados nas Planilhas de Orçamentação de Obras – (ANEXO I) do edital. 

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, foram 

licitados na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA ” segundo disposições do art. 6º, inciso 

VIII, alínea “b”, art.22, inciso I, c/c o art. 45, parágrafo 1º, inciso I, e suas alterações posteriores, 

Decreto n.º 8.538/2015 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006, sob regime de 

empreitada por preço global. 

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS 

As obras objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais 

documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de 

transcrição: 

a) Edital de CONCORRÊNCIA PUBLICA  nº 003/2020 e seus anexos; 

b) Projeto Básico e seus anexos; 

2.1        Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos subitens anteriores e os termos deste 

contrato, prevalecerão os termos deste último. 

3. Cláusula Terceira - PRAZO 
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3.1. O prazo máximo para execução das obras , objeto do presente edital, será aquele indicado para cada 

item, conforme indicado no Projeto Básico, e será contado a partir da emissão da ordem de 

Serviços. 

3.2. O prazo de vigência do contrato será de    10  ( dez) meses   , a partir da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial do Município . 

4. Cláusula Quarta - VALOR 

4.1. Referente ao Lote nº 02  Item 02_Escola Municipal na Localidade de Rio de Pedras  , de  08 

(oito ) salas.
     

O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO É DE R$ 5.617.709,92  ( cinco milhões 

seiscentos e dezessete mil  setecentos e nove reais e noventa e dois centavos ); 

4.2. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os 

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 

8666/93. 

4.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Barreiras   não 

poderá ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 

4.4. A infringência do disposto no subitem anterior impedirá a contratada de participar de novas 

licitações ou assinar contratos com a Prefeitura , pelo prazo de execução conforme o apresentado 

para cada lote , a partir da verificação do evento. 

4.5. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e tributos, 

encargos sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos necessários a sua 

execução, transporte até o local da obra, carga e descarga de materiais destinados ao bota-fora e 

quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras objeto 

deste contrato. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas no valor global do contrato. 

 

5 .Cláusula Quinta - RECURSOS  

5.1 As despesas correrão por conta do seguinte programa de trabalho: 

Unidade: 03.08.50 – FME – Fundo Municipal de Educação 

 Projeto/Atividade: 1013 – Const., Reforma, Ampliação e Reequipamento de Unidade de 

Ensino Fundamental (Escolas, Quadras, Biblioteca e Outros). 

 Elemento da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações 

 Fonte de Recurso: 01 – Receita e Transf. De Imposto – Educação 25% 

 Fonte de Recurso: 19 – Transferência FUNDEB (aplicação em outras desp. da Educação 

Básica) 

Fonte de Recurso: 95 – Ação Judicial Fundef – Precatórios 

5.2 Os custos das obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação, atendem ao disposto do Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020, sendo o valor máximo global. 

6 – Cláusula Sexta – DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, as obras, 

eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter execução previamente 

autorizada por Termo de Alteração Contratual. 

6.1. Devem ser registradas por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a 

execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras motivados pela Prefeitura . 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

 

Rua Edgard de Deus Pitta,  nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914. 

Fone:  (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95 
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6.1.1. As obras extras contratuais não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus 

preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente 

autorizadas/aprovadas pela Prefeitura  ou por preposto por ela designado. 

 

7 - Cláusula Sétima - REAJUSTAMENTO 

7.1. Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da 

proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste: 

    [
     
  

] 

Onde: 

"R" é o valor do reajustamento procurado; 

"V" é o valor contratual a ser reajustado; 

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; 

 "I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da 
p
roposta.

 

7.1.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista 

Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo nacional construção 

civil e obras públicas – por tipo de obra – terraplanagem – código A0157956 – FGV. 

7.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data 

base original utilizando-se a seguinte fórmula: 

    
     

    
         

    

   
 

Sendo: 

    
     = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

 

    
     = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

 

    
     = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

8- Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. As condições de pagamento são as fixadas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

9. Cláusula Nona - GARANTIA  

9.1. As regras sobre garantia de execução do contrato são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao 

Edital. 

10. Cláusula Dez - MULTA 

10.1 As regras relativas à aplicação de multas são as previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

11. Cláusula Onze - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A  fiscalização da execução das obras será regida pelas regras fixadas no Projeto Básico, anexo do 

Edital. 
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12. Cláusula Doze - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

12.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

13 Cláusula Treze – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 As sanções administrativas são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 

 

14 Cláusula Quatorze - ADITAMENTO CONTRATUAL 

14.1 A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação 

aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal ) e 

Certidão do FGTS, a ser comprovada mediante a apresentação das certidões comprobatórias. 

15 Cláusula Quinze - DANO MATERIAL OU PESSOAL 

15.1 A contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de 

vícios e/ou defeitos na execução das obras  contratadas causados a  Prefeitura Municipal de Barreiras 

/BA ou a terceiros. 

15.2. Correrão por conta da contratada às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA , para reparação desses danos ou prejuízos. 

15.3. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta 

ou administração. 

16 Cláusula Dezesseis - RESCISÃO 

16.1 O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela Prefeitura Municipal de 

Barreiras /BA , com a consequente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 

78, incisos I, X, XII e XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da 

citada Lei. 

17 Cláusula Dezessete - ENCERRAMENTO DO CONTRATO  

17.1 Concluídas as obras , a contratada solicitará à Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , através da 

fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da 

solicitação. 

17.2 A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA terá até 90 (noventa) dias para, através de comissão, 

verificar a adequação das obras recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer 

conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da Autoridade Competente. 

17.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada, às suas 

expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA , emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das Obras  que 

deverá ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a liberação da caução 

contratual. 

17.4 O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela 

Prefeitura Municipal de Barreiras /BA ,sobre todas as obras executados. 

17.5 A última fatura de obras somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de 

Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento. 
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17.6 Os resultados das obras , incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações 

obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras , serão de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Barreiras /BA  , e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta. 

18 Cláusula Dezoito - PUBLICAÇÃO    

A Prefeitura Municipal de Barreiras /BA  providenciará a publicação do presente contrato, em 

extrato, no Diário Oficial do Município , até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 

8666/93. 

 

19 Cláusula Dezenove - FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Barreiras /BA , para dirimir questões oriundas do presente 

instrumento. 

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento 

contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes e pelas testemunhas. 

   

Barreiras/BA ___________de dezembro  de 2020  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho  

Prefeito Municipal  

Contratante  

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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ORDEM DE SERVIÇOS  

 

 

 

 

              Pelo presente instrumento, fica a empresa FCK Construções e Incorporações Ltda 

– EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita 

no CNPJ nº 13.298.179/0001-57, autorizada a execução das obras na construção  de 06 

(seis ) escolas , sendo de 04 ( quatro)  escolas padrão de 08 ( oito) salas  e construção de 02 

( duas) escolas padrão de 04 ( quatro )  salas  , em diversas localidades , de interesse da 

Secretaria Municipal  de Educação , Esportes , Cultura e Lazer do município de Barreiras  

– Bahia  , conforme condições estipuladas no contrato da Concorrência Publica  nº 

003/2020. Referente ao Lote nº 01  Item 01_Escola Municipal no Bairro  Jardim 

Vitoria   ,de  08 (oito ) salas  . 

 

O prazo para do contrato será de 10 (dez ) meses  a conta da data da assinatura do 

contrato . 

 

 

 

Barreiras – BA, _____ de dezembro  de 2020 . 

 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

 CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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ORDEM DE SERVIÇOS  

 

 

 

 

              Pelo presente instrumento, fica a empresa FCK Construções e Incorporações Ltda 

– EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita 

no CNPJ nº 13.298.179/0001-57, autorizada a execução das obras na construção  de 06 

(seis ) escolas , sendo de 04 ( quatro)  escolas padrão de 08 ( oito) salas  e construção de 02 

( duas) escolas padrão de 04 ( quatro )  salas  , em diversas localidades , de interesse da 

Secretaria Municipal  de Educação , Esportes , Cultura e Lazer do município de Barreiras  

– Bahia  , conforme condições estipuladas no contrato da Concorrência Publica  nº 

003/2020. Referente ao Lote nº 01  Item 02_Escola Municipal no Bairro  Cidade Nova  

, de  08 (oito ) salas. 

 

O prazo para do contrato será de 10 (dez ) meses  a conta da data da assinatura do 

contrato . 

 

 

 

Barreiras – BA, _____ de dezembro  de 2020 . 

 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

 CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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ORDEM DE SERVIÇOS  

 

 

 

 

              Pelo presente instrumento, fica a empresa FCK Construções e Incorporações Ltda 

– EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita 

no CNPJ nº 13.298.179/0001-57, autorizada a execução das obras na construção  de 06 

(seis ) escolas , sendo de 04 ( quatro)  escolas padrão de 08 ( oito) salas  e construção de 02 

( duas) escolas padrão de 04 ( quatro )  salas  , em diversas localidades , de interesse da 

Secretaria Municipal  de Educação , Esportes , Cultura e Lazer do município de Barreiras  

– Bahia  , conforme condições estipuladas no contrato da Concorrência Publica  nº 

003/2020. Referente ao Lote nº 02  Item 01_Escola Municipal na Localidade de 

Barrocão , de  08 (oito ) salas. 

 

O prazo para do contrato será de 10 (dez ) meses  a conta da data da assinatura do 

contrato . 

 

 

 

Barreiras – BA, _____ de dezembro  de 2020 . 

 

 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

 CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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ORDEM DE SERVIÇOS  

 

 

 

 

              Pelo presente instrumento, fica a empresa FCK Construções e Incorporações Ltda 

– EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita 

no CNPJ nº 13.298.179/0001-57, autorizada a execução das obras na construção  de 06 

(seis ) escolas , sendo de 04 ( quatro)  escolas padrão de 08 ( oito) salas  e construção de 02 

( duas) escolas padrão de 04 ( quatro )  salas  , em diversas localidades , de interesse da 

Secretaria Municipal  de Educação , Esportes , Cultura e Lazer do município de Barreiras  

– Bahia  , conforme condições estipuladas no contrato da Concorrência Publica  nº 

003/2020. Referente ao Lote nº 02  Item 02_Escola Municipal na Localidade de Rio de Pedras  

, de  08 (oito ) salas. 

 

O prazo para do contrato será de 10 (dez ) meses  a conta da data da assinatura do 

contrato . 

 

 

 

Barreiras – BA, _____ de dezembro  de 2020 . 

 

 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

 CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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ORDEM DE SERVIÇOS  

 

 

 

 

              Pelo presente instrumento, fica a empresa FCK Construções e Incorporações Ltda 

– EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita 

no CNPJ nº 13.298.179/0001-57, autorizada a execução das obras na construção  de 06 

(seis ) escolas , sendo de 04 ( quatro)  escolas padrão de 08 ( oito) salas  e construção de 02 

( duas) escolas padrão de 04 ( quatro )  salas  , em diversas localidades , de interesse da 

Secretaria Municipal  de Educação , Esportes , Cultura e Lazer do município de Barreiras  

– Bahia  , conforme condições estipuladas no contrato da Concorrência Publica  nº 

003/2020. Referente ao Lote nº 02  Item 03_Escola Municipal na Localidade de 

Fazendinha  , de  04 (quatro  ) salas. 

 

O prazo para do contrato será de 06 (seis  ) meses  a conta da data da assinatura do 

contrato . 

 

 

 

Barreiras – BA, _____ de dezembro  de 2020 . 

 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

 CNPJ nº 13.298.179/0001-57 
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ORDEM DE SERVIÇOS  

 

 

 

 

              Pelo presente instrumento, fica a empresa FCK Construções e Incorporações Ltda 

– EPP, situada à Rua Campina Grande, 150 – Queimadinha – Feira de Santana/BA, inscrita 

no CNPJ nº 13.298.179/0001-57, autorizada a execução das obras na construção  de 06 

(seis ) escolas , sendo de 04 ( quatro)  escolas padrão de 08 ( oito) salas  e construção de 02 

( duas) escolas padrão de 04 ( quatro )  salas  , em diversas localidades , de interesse da 

Secretaria Municipal  de Educação , Esportes , Cultura e Lazer do município de Barreiras  

– Bahia  , conforme condições estipuladas no contrato da Concorrência Publica  nº 

003/2020. Referente ao Lote nº 02  Item 04_Escola Municipal na Localidade de Rio de 

Ondas   , de  04 (quatro  ) salas. 

 

O prazo para do contrato será de 06 (seis  ) meses  a conta da data da assinatura do 

contrato . 

 

 

 

Barreiras – BA, _____ de dezembro  de 2020 . 

 

 

 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Empresa FCK Construções e Incorporações Ltda – EPP 

 CNPJ nº 13.298.179/0001-57 

 

 


	LIC_18_Extrato do Contrato 
	LIC_15_ Adjudicação_Extrato de Publicação
	LIC_16_Homologação_Extrato de Publicação
	LIC_17_Contrato Barrocao   03 
	LIC_17_Contrato Cidade Nova 02 
	LIC_17_Contrato Fazendinha  05 
	LIC_17_Contrato Jardim Vitoria 01 
	LIC_17_Contrato Rio de Ondas   06 
	LIC_17_Contrato Rio de Pedras 04 
	LIC_17_Ordem de Serviço

