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CONTRATOn0 095/2020

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13.927 819/0001-

40, com sede na Praga Jobo Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por sua autoridade

maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a

empresa PAVLOC CONSTRUC0ES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 05 952 091/0001-

89 estabeleclda a Avenida Antbnio Carlos Magalhbes. n° 703. 1° andar. Centro, Serrinha/BA, neste ato representada pela

Sra Maria Gorete de Araujo Oliveira, doravante denominada CONTRATADA com base nos termos do Processo

Administrative N° 19610/2019 tern entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as clbusulas e condigbes a

seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DE SERVIQOS DE

MANUTENQAO DA MALHA VIARIA URBANA NOS LOGRADOUROS, CONFORME RELAQAO DE RUAS EM ANEXO,

NESTE MUNICiPIO. CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA E CD. REQUISITADO PELA SECRETARIA

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

PARAGRAFO UNICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrative de interesse da

Secretaria Municipal de Infraestrutura - Processo Admimstrativo - N° 19610/2019, com todas as mstrugoes e documentos

e. em especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e obrigando as

partes ao seu cumpnmento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Pregos da CONTRATADA. naquilo que nbo

contrariar este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negbcio juridico. a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA no Valor Global de R$

4 641 989,64 - (quatro milhbes, seiscentos e quarenta e urn mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro

centavos);

2.2. Estbo inclusos no valor previsto nesta Clbusula. todos os tributos, contribuigbes e encargos trabalhistas incidentes

sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislagbo em vigor;

2.3. As despesas decorrentes da execugbo dos servigos, objeto da presente licitagbo, estarbo incluidas nos pregos

propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQdES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a

3.1. Exercer a fiscalizagbo dos servigos por servidores especialmente designados. na forma prevista na Lei n° 8 666/93;

3.2. Responsabilizar-se pela comumcagbo em tempo heibil, de qualquer fato que acarrete em mterrupgSo na execugbo do

Contrato;
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3.3. Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados no Contrato;

3.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo do

servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

3.5. Fomecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato,

3.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais

e os termos de sua proposta;

3.7. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas d observdncia das normas ambientais vigentes,

3.8. Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com as

determinagdes do Contrato. do Edital, especialmente do Projeto Basico, Memorial Descritivo e seus anexos;

3.9. Zelar para que durante toda a vigdncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas

pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo

3.10.A Ordem de Servigo serd emitida pelo Fiscal do Contrato, designado pela SEINFRA, instruindo a execugdo

progressiva dos trabalhos.

3.11.A SEINFRA indica o engenheiro civil Tadeu Lyrio - Matricula 69.956-4. para a fiscalizagao da obra objeto deste

Projeto Basico e para fiscal do contrato o coordenador do Depto. de Infraestrutura, o engenheiro civil - Sidinaldo da Silva

Bacelar - matricula 79 415-7

3.12.0s servigos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes Tdcnicas em anexo a este TR. planilhas

orgamentdrias e Normas Tdcnicas da ABNT, NR 18 e normas especificas da legislagdo em vigor.

CLAUSULA QUARTA -DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA. obriga-se a fomecer mdo-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios

para a perfeita execugdo dos servigos e demais atividades correlatas, conforme servigos relacionados na Planilha

Orgamenteria.

5.2. Registrar este Contrato no CREA e apresentar ao CONTRATANTE o comprovante de ANOTACAO DE

RESPONSABILIDADE TECNICA correspondente, antes da emissao da primeira fatura. A inobservdncia desta exigdncia

implicar£ em retengSo do pagamento correspondente.

5.3. Conduzir os trabalhos com estrita observance as normas da legisiagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos

Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e

disciplina.

5.4. Elaborar o Livro de Ordem. incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o

andamento da obra, tais como, numero de funciondrios, de equipamentos. condigdes de trabalho, condigdes

meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a

Fiscalizagdo e situagdo da obra em relagSo as ordens parciais de servigo expedidas

5.5. Refazer, as suas expensas. os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste mstrumento e as

especificagdes constantes no Memorial Descritivo e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais

defeituosos ou com vicio de construgao. pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de

Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
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5.6. Cumprir. al6m dos postulados legais vlgentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do

Trabalho;

5.7. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugao em regime permanente no minimo urn tacnico de

seguranga do trabalho, portador de comprovagao de registro profissional expedido pelo Mimsterio do Trabalho e Emprego

5.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em

nome de terceiros. por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior por qualquer causa de destruigao. danificapao

defeitos ou incorregfies dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.

5.9. Comumcar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrSncia anormal ou acidente que

se verifique no local dos servigos

5.10.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o

acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos. bem como aos documentos relativos a execugao da obra.

5.11.Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de acordo com a

boa t6cmca ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros

5.12.Promover a guarda, manutengao e vigiiancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos

servigos. durante a vigSncia da obra

5.13.Manter seu pessoal devidamente identificado atrav6s de crachas. com fotografia recente, e provendo-os dos

Equipamentos de Protegao Individual - EPI’s,

5.14.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materials, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observance as recomendagdes aceitas pela boa

t6cnica. normas e legislagao;

5.15.Realizar, conforme o caso. por meio de laboratbrios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob suas custas. os

testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materials, servigos e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos;

5.16.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE as eventuais falhas na execugao dos servigos fora das suas

especificagSes;

5.17.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Admmistragao ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagSes cablveis e assumindo o

6nus decorrente;

5.18.Manter, durante o periodo de vigSncia do contrato, todas as condigfies que ensejaram a sua habilitagao e qualificagao

no certame licitatbrio;

5.19.A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protegao ambiental, responsabilizando-se pelos danos

causados ao meio ambiente. nos termos da legislagao pertinente independentemente do detalhamento e/ou da

especificagao do projeto.

5.20. As licengas ambientais existentes para a obra nao dispensam nem substituem a obtengao pela contratada, de

certidOes, ou outras licengas. de qualquer natureza, exigidas pela legislagao federal, estadual ou municipal no decorrer do

contrato
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CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO DAS MEDICPES:

5.1. A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da apresentagao da medigao. para

aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigao previa relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade

dos servigos executados, inclusive quanto a obrigagao de utilizagao de produtos e subprodutos florestais de comprovada

procedAncia legal.

5.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

a) A Ordem de Servigo sera emitida pelo Fiscal do Contrato, designado pela SEINFRA, instruindo a execugao progressiva

dos trabalhos e fara parte da documentagao de comprovagao dos servigos realizados, juntamente com o Boletim de

Medigao. a Memdria de cdlculo dos quantitativos e o Relatdrio fotografico dos locais antes e depois da realizagao dos

servigos

b) Ap6s a aprovagao, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva aprovada.

5.2.1. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura.

acompanhada dos demais documentos comprobatdrios do cumprimento das obrigagdes da Contratada.

5.2.2. O “atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada

pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagdes, que deverao

obrigatoriamente acompanhd-la:

a. As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS a serem apresentadas deverao corresponder a competence anteriormente

ao do mAs da emissSo da NF, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugao contratual, nominalmente

identificados:

b. Da regularidade fiscal, atraves das documentagdes mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666. de 1993.

Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga

pela Administragdo

5.2.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada

pela Contratada. acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

5.2.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que

impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras

Nesta hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagao da situagao, nAo acarretando

qualquer Anus para a Contratante.

5.2.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

5.2.6. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei Complementar

n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

5.2.7. Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que

porventura nao tenha sido acordada no contrato.

c.

PARAGRAFO PRIMEIRO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposigao contratual e se o fato for devidamente comprovado, os
pagamentos devidos ficarao retidos ate que a pendAncia seja resolvida definitiva e integralmente, sem prejuizo de quaisquer

medidas punitivas, em consonancia com a Lei N° 8.666/93. i
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CLAUSULA SEXTA -DA RUBRICA ORCAMENTARIA
6.1. As despesas deste Contrato serSo pagas com recursos consignados no orgamento do MUNIClPIO DE LAURO DE

FREITAS, por conta das seguintes rubncas orgamentdrias: 0900.1320.339039 - 00

CLAUSULA SETIMA -DO CONTRATO

7.1. O prazo de vigdncia contratual 6 fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato,

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipdteses elencadas no pardgrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.2. O prazo para inicio de execugdo dos servigos licitados de 02 (dois) dias, contados a partir da emissao da ordem de

servigo ou documento equivalente.

7.3. O prazo para reajustamento do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de proposta, a teor da Lei

n°- 10.192/2001.

7.4. O Prazo de Garantia dos servigos prestados 6 o previsto na legislagfio vigente e definido no Cddigo Civil Brasileiro;

7.5. Todos os servigos licitados devem atender as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas T6cnicas - ABNT

(Lei n. 0 4.150 de 21.11.62), e as Especificagdes T6cnicas deste Projeto Basico no que couber e, principalmente no que diz

respeito aos requisites minimos de qualidade, utilidade, resistdncia e seguranga.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os valores serdo reajustados em observance ao SINAPI, a partir de 12 (meses) meses da apresentagao da proposta

CLAUSULA NONA -DA FUNDAMENTAQAO

9.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatorio, contido no Processo Admmistrativo de interesse da

Secretaria Municipal de Infraestrutura - Processo Administrative - N° 19610/2019, na modalidade PREGAO

PRESENCIAL, tipo MENOR PREtJO GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei N° 8.666/93 e alteragdes, Lei Federal N°

10.520/02, Lei Complementar N° 123/06 e Alteragdes e demais disposigdes contidas no Edital.

CLAUSULA DECIMA -CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO

10.1. O julgamento das propostas sera realizado pela modalidade de PREGAO pelo critdrio de menor prego global, sendo

aceitas somente duas casas decimais, como o valor unitario exato (sem dlzimas).

10.2. Concluidos os servigos. a Contratada solicitara ao MUNIClPIO, atrav6s da Fiscalizagao, o seu recebimento provisdrio

que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo.

10.3. O MUNIClPIO tera at6 90 (noventa) dias para, atravds de Comissao, verificar a adequagao dos servigos recebidos

com as condigdes contratadas, emitirem parecer conclusivo e. no caso de projeto, aprovagao da autoridade competente.

10.4. Na hipdtese da necessidade de corregao sera estabelecido urn prazo para que a Contratada, as suas expensas.

complemente ou refaga os servigos rejeitados Aceito e aprovado o servigo/projeto, o MUNIClPIO emitird o Termo de

Recebimento Definitivo dos Servigos que deverd ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a

liberagdo da caugdo contratual
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10.5. O Termo de Encerramento Flsico do contrato este condicionado a emissSo de Laudo TOcnico pelo MUNICIPIO sobre

todos os servipos executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigapOes assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela

AdministrapSo, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderO acarretar, isolada ou cumulativamente, as

sanpOes administrativas de advertencia, multas e impediment de licitar e contratar com o municipio;

11.2. As sanpOes administrativas serao aplicadas de acordo com a gravidade das infrapOes cometidas pela contratada. nos

seguintes casos;

11.2.1. Advertencia. nos casos de descumprimento parcial do contrato, a criterio da Contratante.

11.2.2. Multa moratOria de 0,3% (trfts dOcimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida. a partir do 1° (primeiro) dia

de atraso na entrega ou atraso na substituipSo do material, ate o 30° (trigOsimo) dia;

11.2.3. Multa moratbria de 0,5% (cinco dOcimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida. a partir do 31° (trigOsimo

primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituipSo do material, ate o 60° (sexagOsimo) dia, a partir do qual serS

considerada inexecupSo total da parcela, cumulada com multa compensators de ate 15% sobre o valor do empenho e

rescisSo contratual;

11.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o municipio, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, para as hipOteses previstas no

art. 7° da Lei 10.520/2002

11.3. Para as hipOteses de descumprimento parcial do contrato, sera aplicada multa compensators de ate 10 % (dez por

cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisfio contratual. Considerar-se-S

descumprimento parcial do contrato, sem prejuizo das demais hipOteses previstas na legislapSo

11.3.1. A criterio da AdministrapSo, na hipOtese de descumprimento parcial prevista caso seja conveniente, podera o objeto

ser aceito, sem prejuizo da multa compensators correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente d

parcela nSo cumprida.

11.4. Para as hipOteses de descumprimento total do contrato, serO aplicada multa compensators de ate 15 % (quinze por

cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisSo contratual. Considerar-se-0

descumprimento total do contrato;

11.5. Quaisquer das SanpOes Administrativas poderSo, a juizo da AdministrapSo e havendo compatibiiidade, ser aplicadas

de forma concomitante;

11.6. O valor da multa poderO ser descontado do pagamento a ser efetuado ao prestador;

11.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o prestador obrigado a recolher a importunes devida no prazo de 15

(quinze) dias, contados da comunicapOo oficial;

11.8 Esgotados os meios administrativos para cobranpa do valor devido pelo fomecedor, este serO encaminhado para

inscripSo em divida ativa.

11.9. DeverSo ser observados. na hipOtese de aplicapdo das SanpOes Administrativas, os princlpios do devido processo

legal e da ampla defesa, no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos;

11.10. A aplicapao das referidas SanpOes Administrativas nSo obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e

danos causados d AdministrapSo Publics
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11.11. Em caso de n§o regularizagSo da documentagSo entregue anexa S nota fiscal, ap6s o decurso do prazo concedido

pela Contratante, o contrato serS rescindido e serS aplicada de multa de 15% sobre o valor do empenho.

PARAGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execugSo do Contrato, por perlodo superior a 30 (trinta) dias, poderS ensejar a rescisSo do

Contrato,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECISAO CONTRATUAL

12.1. A inadimpISncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA. das cISusulas e condigfies estabelecidas no presente

CONTRATO, assegurarS S CONTRATANTE o direito de dd-lo por rescindido, mediante notificagSo, atravSs de oficio.

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critSrio da CONTRATANTE declarar rescindido

o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais

penalidades previstas na Lei N° 8.666/93;

12.2. 0 presente CONTRATO poderS, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei N°

8666/93,

12.3. No caso de rescisSo por razOes de interesse publico, a CONTRATANTE enviarS S CONTRATADA aviso prSvio, com

antecedfencia de 30 (trinta) dias;

12.4. A rescisSo se darS de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagSo judicial ou extrajudicial, nos casos

previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

12.5. Em qualquer caso de rescisSo serS observado o ParSgrafo Unico do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93,

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da AdministragSo, em caso de rescisSo administrativa prevista no Art. 77 da

Lei N° 8.666/93

PARAGRAFO UNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigSo judicial ou extrajudicial para apuragSo de

responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada

a) Recusar-se a prestar os servigos de acordo com as especificagSes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagSes decorrentes deste Contrato

7
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com exclusao de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, 6 expedido o presente Contrato

em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, 6 assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo

identificadas

4) Lauro de Freitas, 22 de Abril de 2020

CONTRATANTE: CONTRATADA:

6U
MUNrCIPIO DE LAURD bE FREITAS
Moema Isabel Passoe Gramacho

PAVLOC CONSTRUCOES E LÿqAQAO DE MAQUINAS LTDA

TESTEMUNHAS:

UPAIS rib
R.G.OWSLOOÿGÿG o
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