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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PREfEITURA MUNICIPAL DE LAURO D£ FREITASTOMADA DE PREQOS -N° 002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 02.586/202<fcoordenador Executivo
Antonio Marcos Ribeiro

CONTRATO N°159/2020

O Municipio de Lauro de F>eitas, pessoa jurldica de direito publico interno, com sede e foro na

Praga Jo§o Tiago dos Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o N°

13.927.819/0001-40, neste ato representado pelo Sra. Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante

denominada CONTRATANTE, e a empresa PAVLOC CONSTRUQOES E LOCAQAO DE MAQUINAS

LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o N° 05.952.091/0001-89, sediada na Rua Coronel Jos6 Rodolfo Pereira

de Souza, 842, Valeria, Salvador/Ba, CEP 41.301-335, neste ato representado na forma dos seus estatutos

sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o

presente Contrato, mediante as Cteusulas e condigfies a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Tomada de Precos - N° 002/2020, nos termos do Processo

Administrativo - N° 02.586/2020. tern por objeto CONTRATASAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA EXECUQAO DAS OBRAS DE CONSTRUQAO DE CONTENQAO NO CALQADAO DA PRAIA DE

IPITANGA - CONTRATO DE REPASSE N° 212.523-98/2006, NO BAIRRO DE IPITANGA, NO MUNICIPIO

DE LAURO DE FREITAS/BAHIA. CONFORME TERMO DE REFERENCE E PLANILHAS EM CD ANEXO

NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARY MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

1.2. O presente Contrato poder£ sofrer acr6scimos ou supressSes em conformidade com o Artigo 65, da Lei

N° 8.666/93, sendo que as supressdes poderSo exceder este percentual, caso haja acordo entre as partes,

conforme preconiza o § 2° do referido Artigo.

1.3. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital de Tomada de Precos - N°

002/2020, seus Anexos e a Proposta de Precos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. PRAZO DE EXECUQAO DAS OBRAS:

2.1.1. O prazo m&ximo para execugSo das obras e servigos objeto deste edital serci de 02 (dois) meses,

contado & partir da data da emissSo da Ordem de Servigo, tendo o contrato a mesma vig&ncia de 02 (dois)

meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art 57, §§ 1° e 2° da

Lei 8.666/93.

2.2. PRAZO DE GARANTIAS:

2.2.1. O Prazo de Garantia dos servigos prestados 6 o previsto na legislagao vigente e definido, no Codigo

Civil Brasileiro.
/
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2.2.2. Todos os servigos licitados devem atender &s recomendag5es da AssociagSo Brasileira de Normas

T6cnicas - ABNT (Lei n. 0 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos

requisites mlnimos de qualidade, utilidade, resistencia e seguranga.

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAQAO:

3.1. O objeto do presente Contrato sera executado sob regime de empreitada por prego global, conforme

previsto na Planilha Orgamenteria apresentada pela CONTRATADA, em sua Proposta de Pregos.

3.2. Os servigos seteo pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas

previamente pela CONTRATANTE, atrav6s da medigflo de Servigos Executados.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execugSo do objeto deste Contrato 6 estimado em R$ 667.934,14 (seiscentos e

sessenta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos).

4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correteo por conta dos recursos consignados no

orgamento Municipal para o presente exercfcio, conforme rubrics:

02.0900.1069.449051-00

02.0900.1069.449051.9124

CLAUSULA QUINTA - FORMAS E CONDIQOES DE PAGAMENTO:

5.1. Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos seteo efetuados em reais, mensalmente, de acordo

com as medig&es, com base nos pregos uniterios propostos, e contra apresentagSo da Nota Fiscal

devidamente atestada pela Fiscalizagdo do MUNICiPIO formalmente designada, acompanhada do relatorio

dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de MedigSo referente ao mes de competencia,

observando-se o disposto nos subitens seguintes:

5.1.1. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de ate 30 (trinta) dias corridos, contado da data

final do perlodo de adimplemento de cada parcels estipulada.

5.1.2. O pagamento da instalagdo e manutengSo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagSo sete no valor

apresentado na proposta, valor nrteximo constante da planilha de pregos uniterios que integram o Projeto

Bdsico, nos correspondentes percentuais:

5.1.2.1. InstalagSo e manutengSo do canteiro, de acordo com o cronograma financeiro proposto;

m5.1.2.2. Mobilizagdo: sete realizado medigdo e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira

medig£o. Os 50% (cinquenta por cento) restantes seteo medidos e pagos apbs efetiva mobilizag§o de suas

mdquinas e equipamentos.
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5.1.2.3. Desmobilizagao: apbs a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizagao.

5.2. Administragao Local (AL) - sera pago conforme o percentual de servigos executados no perlodo,

conforme a fbmnula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

5.2.1. %AL = (Valor da Medigao Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

5.2.1.1. Administragao Local (AL) terao como unidade na planilha orgamentaria "globar e sera pago o

quantitative do percentual em numero Inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimals.

5.2.1.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pelo MUNIClPIO, sera pago o valor total

da Administragao Local (AL) prevista no periodo da medigao.

5.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigdneias do Projeto Basico

e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao. Com base nesse

cronograma de licitagao, sera ajustado urn cronograma de execugao de acordo com a programagao flsica e

financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servigo, assinatura do contrato ou de outro

documento habil.

5.4. O pagamento referente a cada medigao sera liberado mediante comprovagao das regularidades fiscais:

5.4.1. A fatura devera vir acompanhada da documentagao relativa a aprovagao por parte da Fiscalizagao do

servigo faturado, indicando a data da aprovagao do evento, que sera considerada como data final de

adimplemento da obrigagao, conforme estabelece o Edital e seus anexos.

5.4.1.1. O MUNIClPIO considera como data final do perlodo de adimplemento, a data util seguinte a de

entrega do documento de cobranga no protocolo da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, na Prefeitura

Municipal de Lauro de Freitas, considerando a aprovagao da medigao por conta da Fiscalizagao, a partir da

qual sera observado o prazo citado para pagamento. Conforme estabelecido nas especificagCes tecnicas

das obras e servigos, que define os criterios de aferigao e aprovagao de medigfies dos itens e subitens do

contrato.

5.5. Somente serao pagos os materials e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante

atesto de uso pelo fiscal do contrato.

5.6. As faturas so serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverSo estar

isentas de erros ou omiss6es, sem o que, serao, de forma imediata, devolvidas a licitante vencedora para

corregfies, nao se alterando a data de adimplemento da obrigagao.

etl5.6.1. Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o numero da medigao e do m6s de

competfencia a que se refere.
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5.6.1.1. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuipdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverd apresentar,

juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovapao, a fim de evitar a retenpao na fonte dos

tributes e contribuipdes, conforme legislapdo em vigor.

5.7. £ de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega ao MUNIClPIO dos documentos de

cobranpa acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se nSo

atendido, implica desconsiderapao pelo MUNIClPIO dos prazos estabelecidos.

5.8. N3o constituem motivos de pagamento pelo MUNIClPIO de servipos em excesso, desnecessdrios 3

execupSo das obras e que forem realizados sem autorizapao prdvia da FiscalizapSo. N3o terd faturamento

servipo algum que nao se enquadre na forma de pagamento estabelecida no Edital e seus anexos.

5.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execupao do contrato, todas as condipdes de

habilitap3o e qualificapdo exigidas, em compatibilidade com as obrigapdes por ela assumidas.

5.9.1. Quaisquer tributes ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do contrato,

de comprovada repercussfio nos prepos contratuais, ensejara a revisio destes, para mais ou para menos,

conforme o caso.

5.9.2. Ficam exclufdos da hipdtese referida no item anterior, tributes ou encargos legais que, por sua

natureza jurldica tributdria (impostos diretos e/ou pessoais) n3o reflitam diretamente nos prepos do objeto

contratual.

CLAUSULA SEXTA -DA GARANTIA DE EXECUQAO CONTRATUAL E RETENQAO:

6.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigapdes contratuais, a CONTRATADA terd

que prestar garantia nos termos do § 1° do Art. 56 da Lei N° 8.666/93, no percentual de 5,0 % (cinco por

cento) do valor deste Contrato;

6.2. A Caupdo em Dinheiro sera atualizada monetariamente Caupao em Tltulos da Dfvida Publica, Seguro

Garantia ou Fianpa Bancdria, ndo renderao juros ou correpao monetaria, ressalvado os direitos inerentes

aos prdprios Tltulos depositados.

6.3. A CONTRATANTE podera descontar do valor da Garantia Contratual a importancia que a qualquer

tltulo Ihe for devida pela CONTRATADA;

6.4. A Caupao de Garantia de fiel cumprimento das obrigapdes contratuais sera devolvida a CONTRATADA

apds a lavratura do Termo de Encerramento das obrigapdes pactuadas.

CLAUSULA SETIMA -DEVERES DO CONTRATADO
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7.1. A licitante vencedora devera apresentar ao MUNICfPIO antes do inlcio dos trabalhos, os seguintes

documentos:

7.1.1. “Lay Out" do Canteiro de Obras e identificagao da area para construgao do mesmo.

7.1.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizagao do MUNICfPIO.

7.1.3. Cronograma flsico- financeiro detalhado e adequado ao item 5.3.

7.1.4. Relagao dos servigos especializados que serao subcontratados, considerando as condigbes

estabelecidas no ITEM 10 e seus subitens.

7.1.4.1. A CONTRATADA ao requerer autorizagSo para subcontratagbo de parte dos servigos devera

comprovar ao MUNICfPIO a regularidade jurfdico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo,

solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que

entre seus diretores, responsbveis tbcnicos ou sbcios n3o constam funcionbrios, empregados ou ocupantes

de cargo ou fungSo gratificada no MUNICfPIO.

7.1.4.2. AutorizagSo dos brgbos competentes para escavagSo/desmonte de rocha com uso de explosivos,

piano de fogo assinado por urn Engenheiro de Minas, com a respectiva ART e projeto (Layout) do paiol.

7.2. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugSo em regime permanente no minimo urn

tbcnico de seguranga do trabalho, portadorde comprovagSo de registro profissional expedido pelo Ministerio

do Trabalho e Emprego.

7.3. Atendimento as condicionantes ambientais necessbrias a obtengao das Licengas Ambientais do

Empreendimento, emitidas pelo brgao competente, relativas a todo o periodo da execugSo das obras. E

como tambbm obriga - se a obtengao de novas licengas ambientais necessarias para todas as fases da

execugao da obra atb a sua conclusao. O nao cumprimento dessas obrigagbes acarretara na suspensao

dos pagamentos dos boletins de medigao da contratada atb a completa regularizagao das condicionantes

e/ou dos licenciamentos ambientais.

7.4. Apresentar-se sempre que solicitada, atravbs do seu Responsavel Tbcnico e Coordenador dos

trabalhos, nos escritbrios da CONTRATANTE em Lauro de Freitas - Bahia, em caso de solicitagao da

Mandatbria do Ministbrio do Desenvolvimento Regional/Caixa EconOmica Federal - Superintendbncia

Regional.

7.5. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de

Arquitetura e Urbanismo - CAU as Anotagbes de Responsabilidade Tbcnica - ART's referentes ao objeto

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77.
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7.5.1. O profissional do quadra permanente poderb ser substituido por profissional contratado com as

qualificapbes informadas, atraves de contrato de prestapbo de servipos, nos termos estabelecidos no Edital

e seus anexos;

7.6. Instalar e manter, sem 6nus para o MUNIClPIO, no canteira de obras, um escritbrio e os meios

necessbrios b execupao da fiscalizapbo e medipao dos servipos por parte do MUNIClPIO, para uso

exclusivo da Fiscalizapbo do MUNIClPIO, com brea minima de 25,00 m2, incluindo banheiro, contendo:

mesa, cadeira, armbrio, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com perifbricos,

hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra, administrapbo de escritbrio e

comunicapao, Internet, 01 camera fotogrbfica digital (resolupao minima de 7.0 megapixel com cartao de

membria de 4 (Gb), materials de escritbrio necessbrios a operapbo dos equipamentos e desempenho das

atividades pelo perfodo correspondente ao da execupao dos servipos e 01 aparelho de ar-condicionado,

sendo que ao final das obras todos os materials nao utilizados e equipamentos serao devolvidos a

contratada.

7.7. Todas as despesas para a realizapbo dos servipos de controle tecnolbgico e medipbes, tais como os

equipamentos de topografia, dos laboratbrios de controle tecnolbgico de geotecnia e concreto, inclusive

manutenpao e pessoal de apoio e execupao, deverao estar contempladas na proposta no prepo

estabelecido para a instalapbo e manutenpao do canteira de obras, sendo que ao final das obras todos os

equipamentos serao devolvidos a Contratada.

7.8. A CONTRATADA deverb, sempre que necessbrio, comunicar-se formalmente com ao MUNIClPIO.

Mesmo as comunicapbes via telefone n°: (71) 3288-8779, devem ser ratificadas formalmente atraves de

protocolo encaminhado b Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, na Prefeitura Municipal de Laura de

Freitas, situada na Rua Manoel Silvestre Leite, s/n, bairro Centro - Laura de Freitas.

7.9. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos at6 o

local das obras/servipos e fomecimentos, bem como a triagem e disposipao final de residuos sblidos inertes

e da construpao civil - RCC em local devidamente licenciado.

7.9.1 Apresentapao do relatbrio de descarte, discriminado por empresa e por obra, emitido pelo

responsbvel tbcnico do aterro escolhido, compreendendo periodo compatlvel ao periodo medido no

respectivo BM apresentado.

7.10. Utilizapao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados

para a boa execupao das obras/servipos e fomecimentos, priorizando nas contratapbes de pessoal direto

das obras profissionais domiciliados preferencialmente morados do Municlpio, respeitadas bs exigencies

profissionais que o cargo requerer.
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7.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados 3s estruturas, construgbes, instalagbes

etetricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao MUNIClPIO e a terceiros,

existentes nos locais ou decorrentes da execugao das obras/servigos e fornecimentos objeto desta licitagao

7.12. Exercer a vigilSncia e protegao de todos os materiais e equipamentos nos locais das obras/servigos e

fornecimentos.

7.13. Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessSrias (mediante anu£ncia ptevia da

Fiscaiizagdo), para possibilitar a perfeita execugao das obras/servigos e fornecimentos no prazo contratual.

7.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mSo-de-obra, sem qualquer vinculagfio empregaticia

com o MUNIClPIO, bem como todo o material necessSrio a execugao dos servigos objeto do contrato.

7.15. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagSes concernentes a legislagSo tributeria, trabalhista,

securiteria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais,

exclusivamente, correrSo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia -CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU do local de

execugao das obras e servigos.

7.16. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de

execugao dos servigos deverSo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos

decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrao por conta da Contratada.

7.17. A contratada devera manter urn Preposto, aceito pelo MUNIClPIO, no local do servigo, para

representa-la na execugao do objeto contratado (Art.0 68 da Lei 8.666/93).

7.18. Responsabilizar-se, desde o inlcio das obras ate o encerramento do contrato, pelo pagamento integral

das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributes

que venham a ser cobrados

7.18.1. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessdria a apresentagdo

da certidao de quitagao de dabitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e

quaisquer outros tributes que venham a ser cobrados.

7.19. Promover a substituigao dos profissionais integrantes da equipe tecnica somente quando

caracterizada a superventencia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituigao

devera ser feita por profissional de perfil tecnico equivalente ou superior e mediante ptevia autorizagao do

MUNIClPIO.

-7.20. A contratada responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgbes,

instalag&es etetricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao MUNIClPIO e a .
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terceiros, existentes nos locais ou decorrentes da execugao das obras e/ou servigos e fornecimentos, objeto

deste edital.

7.21. Durante a execugao dos servigos e obras, cabers a empresa contratada as seguintes medidas:

7.21.1. Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificagao da obra, com as seguintes

informagfies: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato e

Contratante (Munic(pio), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugao CONFEA n° 198/1971;

7.21.2. A placa de identificagao das obras e servigos deve ser no padrSo definido pelo MUNICIPIO,

respeitado o Manual de Identificagao da Placa de Obra do Ministerio do Desenvolvimento Regional/Caixa

Econfimica Federal e em local por ele indicado;

7.21.3. Obter junto ao Org§o responsavel do Municipio o alvara de construgao e, se necessario, o alvara de

demoligao, na forma das disposigfies legais em vigor;

7.21.4. Manter no local das obras/servigos urn Diario de Ocorrfencias, no qual ser§o feitas anotag6es diarias

referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mSo-de-obra, etc., como tambem

reclamagCes, advertfencias e principalmente problemas de ordem tecnica que requeiram solugSo por uma

das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagio e pela Contratada em todas as vias, ficara

em poder da Contratante apds a conc’usSo das obras/servigos;

7.21.5. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a

seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

7.21.6. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por

quaisquer danos causados a Uni§o, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execugao das

obras/servigos; e

7.21.7. Fazer com que os componentes da equipe de mio-de-obra operacional (operarios) exergam as

suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de

seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observance a legislagSo pertinente.

7.22. Na execugao dos servigos e obras de construgSo, objeto da licitag§o a contratada devera atender as
seguintes normas e praticas complementares:

a) Normas e Exig£ncias especificadas na Lei Federal 8.666/93 e Suas AlteragSes;

b) Projetos, Normas Complementares e demais EspecificagOes T6cnicas;

c) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipals, inclusive normas de

concessionaries de servigos publicos, e as normas tecnicas do Municipio especifica para obras;

d) Instrugdes e resolugdes dos 6rg§os do sistema CREA-CONFEA / CAU,

C\
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e) Normas tdcnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisites minimos

de qualidade, utilidade, resistencia e seguranga,

0 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da ConstrupSo Civil - SINAPI;

g) Cddigo de Obras e Lei de Uso e OcupapSo do Solo;

h) Normas da Vigildncia Sanitaria e Secretaria de Meio Ambiente do Municlpio;

i) Normas das concessionaries locais de servipos, tais como Corpo de Bombeiros, Embasa, Coelba, etc.;

j) Normas, regulamentos e portarias do Ministdrio do Trabalho e Emprego-MTE;

k) Normas, regulamentos do INEMA, SEMA;

I) Normas, regulamentos do DNPM;

m) CONAMA - ResolupSo n° 307 (05/07/2002), que estabelece diretrizes, criterios e procedimentos para a

gestSo dos reslduos da construpao civil;

n) ConvenpSo Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condipdes trabalhistas das categorias de

empregados envolvidas na execup§o do objeto;

o) Manuais Tdcnicos - Prescripdes e orientapdes constantes dos manuais tdcnicos dos fabricantes de

equipamentos eletromecanicos instrumentos de medipao e mecanismos de automapao, no que tange a

transporte, estocagem, montagem, instalapao e teste de operapao;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE:

8.1. FISCALIZAQAO

8.1.1. A coordenapao do contrato, bem como a Fiscalizapao da execupao da obra sera realizada pelo

MUNICiPIO, por tecnicos designados na forma do Art.0 67, da Lei 8.666/93, a quern compete verificar se a

Licitante vencedora esta executando os trabalhos, observando o Cronograma Ffsico-Financeiro do contrato,

Projeto Basico, Especificapdes T6cnicas, Memoriais Descritivos, Projetos Basicos, elementos tacnicos e de

acordo com os demais documentos que integram o Contrato.

8.1.2. A FiscalizapSo Podera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisao e fiscalizapao da

obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de licitapao especifica, a sua Contratapao,

que passara a ser Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manual Especifico da

Portaria 164/2013 e suas Alteragdes.

8.1.3. A Fiscalizapao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execupao do contrato, se a Licitante

vencedora mant6m, em compatibilidade com as obrigapdes assumidas, todas as condipdes de habilitapao e

qualificapao exigidas na licitapao, comprovada mediante consulta aos ORGAOS RESPONSAVEIS, CADIN

ou certiddes comprobatorias.

8.1.4. A Fiscalizapao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servipos que

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Tdcnicas da ABNT e com a melhor tecnica

consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da/lÿrfizapao,
aos servipos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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8.1.5. A FiscalizagSo tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que n§o esteja sendo executado

dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento dos fatos a autoridade competente, responsavel pela

execugSo do contrato.

8.1.6. Cabera a Fiscalizagio verificar a ocorrencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A FiscalizagSo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatdrio com os documentos necessdrios, e em caso de multa, a indicagSo do seu valor.

8.1.7. A agio e/ou omissSo, total ou parcial, da Fiscalizag3o n§o eximira a Contratada da integral

responsabilidade pela execugSo do objeto deste contrato.

8.1.8. Fica assegurado aos tacnicos do MUNIClPIO o direito de, a seu exclusivo critario, acompanhar,

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atravas de terceiros, da execugfio dos servigos

prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtengSo de quaisquer

esclarecimentos julgados necessarios a execugSo dos servigos.

CLAUSULA NONA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAgAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

Nome: Sueli Lemos Lima

Matricula: 71.4411

CLAUSULA DECIMA - SUBCONTRATAgAO:

10.1. Sera permitida a subcontratagSo dos servigos de montagem mecanica, eiatrica, detalhamentos

construtivos, estudos laboratoriais, ensaios, escavagdes por processos nao destrutivos, escavag§o de rocha

a fogo e servigos que n£o estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevancia pertencentes ao

objeto desta licitagSo, com anudncia previa do MUNIClPIO.

10.2. A subcontratagSo n§o exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais

e legais.

10.3. Ser3 vedada a subcontratagfio total do objeto.

10.4. Caso ocorra a subcontratagSo, deverd ser observado o privildgio estabelecido 3s microempresas e

empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/2006.

10.5. As empresas subcontratadas tambdm devem comprovar, junto ao MUNIClPIO, antes do inlcio dos

trabalhos que est£o em situagdo regular juridico/fiscal, previdencidria e trabalhista, e que entre os seus

diretores, respons3veis tecnicos ou sdcios n3o constam funcion3rios, empregados ou ocupantes de ca

comissionado no MUNIClPIO.
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10.6. N3o sera permitida, na presente licitagSo, a participagSo de empresas em consdrcio.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANQ6ES ADMINISTRATIVAS

11.1. Ficard impedida de licitar e contratar com o Municipio, sem prejuizo das multas previstas no Projeto

Bdsico e das demais cominagfies referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber, garantido o

direito prdvio da ampla defesa. a licitante que:

a) Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta, ndo assinar o Contrato;

b) Apresentar documento falso ou fizer declaragdo falsa;

c) Ensejar o retardamento da execugdo do objeto desta LicitagSo;

d) Ndo mantiver a Proposta, injustificadamente;

e) Falhar ou fraudar na execugdo do Contrato;

f) Comportar-se de modo iniddneo;

g) Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da Licitagio, a Administragao da Prefeitura Municipal de

Laura de Freitas, poderd garantida a defesa prdvia, aplicar d licitante vencedora as seguintes sangdes:

a) Advertdncia;

b) Multa moratdria de 0,2% (dois ddcimos por cento) por dia de atraso na execugdo do Contrato, tomando

por base o valor global do respectivo;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (ddcimo sexto) dia, atd o 30° dia de atraso;

d) Multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo;

e) Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com Administragdo por

perlodo ndo superior a dois (02) anos,

f) Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administragdo Publica enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punigdo ou atd que seja promovida a reabilitagdo perante a prOpria autoridade

que aplicou a penalidade.

11.2.1. O atraso injustificado na execugdo do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poderd

ensejar a rescisdo do Contrato;

11.3. As multas aplicadas serdo descontadas dos creditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida

no prazo de ate 15 (quinze) dias, da data da comunicagdo oficial e, caso ndo cumprida, serdo cobradas

judicialmente;

11.4. Compete a Prefeitura Municipal a aplicagdo das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2, Allneas

“b", “c”, "d”, "e" e "F, as penalidades de advertdncia, prevista no item 11.2, alinea “a”, facultaÿ
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificagSo;
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11.5. Da aplicagbo da penalidade prevista nos itens 11.1 e 11.2 cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis, contados da notificagSo, que sera dirigido a autoridade superior, por intermbdio da que praticou o ato,

a qual podera reconsiderar a sua decisdo, ou. faze-lo subir devidamente informado;

11.6. As sangbes previstas no item 11.2, Alfneas “b”, “c” e “d", poderbo ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades previstas neste Projeto Bbsico;

11.7. 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 especificagbes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagbes decorrentes do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO:

12.1.0 critbrio de aceitagbo do objeto em questSo atenderb as exigbncias da Lei n° 8666/1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INCIDENCES FISCAIS:

13.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuigbes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em

decorrbncia, direta ou indireta, do presente Contrato, ser§o de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA;

13.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontarb, nos prazos da Lei, dos pagamentos que

efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislagbo vigente;

13.2. Se, durante o prazo de vigbncia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem

modificagbes nas allquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o bnus dos

contratantes, serSo revistos os respectivos valores, a fim de adequb-los a essas modificagbes,

compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferengas resultantes dessas alteragbes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -RESCISAO:

14.1. A CONTRATANTE podera rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelagbo

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:

14.1.1. O n§o cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigagbes e das

demais clbusulas contratuais;

14.1.2. A inobservbncia, por parte da CONTRATADA, das especificagbes da CONTRATANTE;

14.1.3. A cessbo e transferbncia contratual ou a subcontratagbo do objeto contratual sem previa e eÿcpressa

/
'

aprovagbo escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clausula Primeira deste Contrato;
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14.1.4. Imperlcia, negligfencia ou imprudfencia por parte da CONTRATADA, na execugao das especificag&es

contratuais;

14.1.5. O desatendimento as determinates da fiscalizagfio da CONTRATANTE;

14.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execugao deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas

em registro prbprio pelo representante da CONTRATANTE;

14.1.7. A decretagSo de fal6ncia, insol£ncia ou recuperagao judicial da CONTRATADA durante a execugao

contratual;

14.1.7.1. No caso de recuperagao judicial 6 facultado a CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou

n3o o controle de determinadas atividades necessarias a sua execugao;

14.1.8. A dissolugao da CONTRATADA;

14.1.9. A alteragao social ou a modificagao, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

CONTRATANTE, prejudique a execugao deste Contrato;

14.2. A rescisao contratual podera ser:

14.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 14.1.1. a

14.1.9;

14.2.2. Judicial, nos termos da legislagao em vigor;

14.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes;

14.3. Em qualquer caso de rescisao, a CONTRATANTE podera dar continuidade ao objeto contratual por

execugao direta ou indireta;

14.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituigao de caugao e das

retengfies, rescindido este Contrato com base em qualquer das razbes enumeradas no item 14.1.1. ao

14.1.9;

14.5. Em caso de a rescisao ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos

CONTRATANTES, devera a parte prejudicada ser indenizada, nos termos do disposto no §2° do Art. 79, e

nos Incisos. Ill e IV do Art. 80 da Lei N° 8.666/93:

14.5.1. Dos servigos corretamente executados e devidamente medidos;

14.5.2. Dos materials e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda n3o indenizados, destinados aos

servigos e atividades conforme as especificagOes deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;
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14.6. A CONTRATANTE apbs notificar a CONTRATADA da rescisao contratual, tomard posse imediata das

parcelas efetivamente jb executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materials

existentes, devendo, porbm, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagao,

apresentar um relatbrio completo e avaliagbo detalhada, historiando as razbes da rescisao;

14.6.1. A avaliagao, acima citada, devera ser feita por uma Comiss§o a ser designada pela

CONTRATANTE, composta de 03 (trbs) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas da

CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidira, entre pessoas alheias;

14.6.2. A Comissao tera um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituigao, para apresentagdo de seu

relatbrio conclusivo, o qual servira para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

14.7. No caso de rescisao amigavel do Contrato, a CONTRATADA fara jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 14.5.1 e 14.5.2;

14.7.1. Desta forma, far-se-a o pagamento final com rnutua, plena e geral quitagao no ato da assinatura do

Distrato;

14.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA tera um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de

contas, para desmobilizar o canteiro e deixa-lo inteiramente livre e desimpedido;

14.9. Constituem tambbm, motivos para rescisao contratual por parte da CONTRATANTE, al6m dos casos

ja remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8.666/93.

14.10. Caracterizam-se, tarnbam, como motivo para rescisao contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do

Art. 78 da Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestagao dos servigos contlnuos contratados, deixem,

conforme o caso, de serem mantidas as condigbes vantajosas que determinaram o dimensionamento do

prazo vigencial deste Contrato,

14.11. Em qualquer caso de rescisao contratual, serao assegurados a CONTRATADA os direitos de defesa

e de recursos previstos no Art. 78, parbgrafo unico, e no Art. 109 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - REAJUSTAMENTO:

15.1. Na forma da legislagdo em vigor, os pregos contratados permanecer§o fixos e irreajustbveis pelo

prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os

pregos serao reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

15.2. O termo inicial para a apuragao do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentagbo da

Proposta de Prego ocorrida na sessao de julgamento da Licitagao.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA -CONDIQOES GERAIS:

16.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados

oil a ele vinculados, n§o poderSo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia

ou caucionados;

16.2. SerSo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatdrios, mapas, desenhos, diagramas,

pianos estatlsticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto

executado por ela;

16.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execugfio deste Contrato,

quando necessdrio a convenience dos servigos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados £

CONTRATADA;

16.4. A legislag§o aplic£vel d execugao do Contrato e especialmente aos casos omissos 6 a Lei N° 8.666/93

com suas alteragGes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - COMUNICAQOES:

17.1. As comunicagGes reclprocas, somente serGo consideradas quando efetuadas por escrito, atravGs de

correspondence, ou documento de transmissSo mencionando-se o numero e o assunto relativos a este

Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e enderegadas conforme o destinaterio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA -FORO:

18.1. As partes signatures deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia,

com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e unico

efeito, na presenga das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas,31 de agosto de 2020.

£
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
/ Moema Isabel Passos Gramacho

(f ' CONTRATANTE

PAVLOC CONSTRUgdES E LOG/
DE MA01HNAS LTD* I

Maria Gorrtc dr A.Olivtu
Dirrtora_ Wi._

PAVLOC CONSTRUCTS EÿCACAO DE MAQUINAS LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_ _
NOMEiÿauxxrM, JLG
R.G.

u*. ss'

NOME: Wvyk -A < V
R.G. 3 if*M °J V.::
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Edital. Impetrada pela empresa FEMS Administrative dp Obras ltda. P. A. N9 09676/2020,
o inteiro teor do Recurso encontra-se a di&posigao dos interessados, exclusivamente via

requlsi'cao por telefone: (71J 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com, tendo em
vista a suspenszo do atsndimento presencial ao publico, conforme determinagao contida
na Portaria SECAD N* 003 de 19 de margo de 2020 em conformidade com os Decretos ja

publicados

recebimento das propostas as 8h do dia 15/09/2020. Abertura de r. * >p< .1 v. r
dia 17/09/2020. SessSo publica: as 13h do dia 17/09/2020 Llcitaga » [8 ] 60)
prego global. Edital: http://nmjequie.bd:ipmbrasil.org.br/diario e www :it- • s-c
Informagoes: na CPL, Praoa Duque de Caxias, s/n. Jequiezinho, I
7335268042.
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Jequie-BA. 27 de agosto dt 20 1
ODAIR JOSE DA S. SANT » JA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABC

AVISO DE UCITACAO
TOMADA OE PRECOS N« 5/2020

A Prefeitura Municipal de Jeremoaba/Ba, atraves da Con * :s3 e I jgao,

torna publico que fara realuar no dia 17/09/2020, as 09h00min, TOM >)A ) PR S N®
005/2020, objetivando a Contratar empresa de engenharla para execug. d J virt agio
em paralelepipedo em cliversas ruas dc bairro Jose Nolasco e Praga no ov i o t cum,
localizados no Municfpio de Jeremoabo/Ba. 0 Edital encontra-se J l: osi
interessados no site http://jeremoabc.bs.gov.br/transparenc a/, e co » pit c na i de
bcitagdes e Contratos situaca a Rua Dr. Jose Gongalves de Sa, n9 24, Cc? trr i .hi :a de
expediente das (08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas) JeremoBi. i/E , l/( 020.

RITA DE CASSIA VARJAO D. JT/ .
Presidente de CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

6m 31 de agosto de 2020.
LUCIANA BRITO BISPO

Presidente da Comissao

AVISO

PREGAO ELETRONICO N* 16/2020/SMS

A Comissao da Secretaria Municipal de Saude, torna o pedido de RECURSO
ADMINISTRATED do PE N- 016/2020 COPEL/SMS, que tern como objeto Registro de Prego
para aquisig5o ce insumos destinados ao monitoramento da gllcemia capilar dos pacientes
portadores de diabetes, com fornecimento de aparelho glicometro, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Saude de Lauro de Freitas/Ba, impetrado pela

empresa MSC ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI,
verificado sua TEMPESTIVJDADE. damos o acolhimento. 0 inteiro teor do mesmo
enr.ontram-se a disoosigac dos interessados na Comiss3o.

JTX

cos

Em 21 agosto de 2020
DENISE DE SOUSA ALVES

Pregoeira

AVISO DE ADJUDICATE) E HOMOLOGACAO
PREGAO PRESENCIAL N® 8/2020

* Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas, torna publico a ADJUDlCA£AO e

HOMOLOGACAO do PF N« 008/2020. Tipo menor prego, aferido a partir do maior

percentual de repasse a cdministragao sobre o valor de 5% (cinco por cento) obtldo de
Comissao a ser paga ao Leiloeiro Publico OFicial pelo AiTeinatante - Comprador Objeto
Seleg5o de Pessoa Ffsica cevidamente Credenciados pela Junta Comerdal, para Prestagao
de Servigos de Assessoria na Preparagao, Condugao e Estruturagao de Leiioes Publicos,
Presenciais ou Eletronicos, Visando a Alienage de Bens Moveis Inservfveis a este
Municipio. Conforme Termo de Referenda e Planilha no Edital A empresa: Josecelli Kildare
Fraga Gomes. Valor Global: Percentual de 5% (cinco por cento) obtido na Comissao a ser
pago pelo arrematante comprador Periodo Contatual 12 (doze) meses. Data da
Adjudicagiio: 24/08/2020 e Data da Homofogagao: 26/08/2020

Em 31 de agosto de 2020
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO

Prefeita

AVISO

PREGAO PRESENCIAL N# 123/2020

PA nv 319/2020.
OBJ - Contratagao de fnstituigao Bancarja para oper. i c er« de

proc’ssamento e gerenciamento de creditos provenientes da Folha -
r i .m« dos

sarvidores ativos, inativos e pensiomstas da PREFEITURA MUNICIPAL D : JU / IRC
carater de exclusividade, b«m como dos creditos decorrentes de ord< is , t iai
cessiio de uso de espago ffs co para a instalagao de Posto de Atendime • o ; car
conforme as necessidades desse Municipio. Abertura: 15/09/2020 as 08 Oh F itai
3612-3666 das 08h as 14h. editaislua2eir0@gmail.com, Juaze.ro/BA. 3 ,08 i :0.
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Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITA

EXTRATO DE CONTRATO N® 159/2020
AVISO DE UCITACAO

PREGAO ELETRONICO N® 17/2020/SMS

A COREL da Secretaria Municipal de Saude, torna publico o PE n®

017/2020/SMS. Objeto: Registro de Pregos para aquisigÿo de FORMULA DIETÿTICA, a fim
de manter o funcionamento do Prograrna de Alergia Alimentar do Municipio de Lauro de
Freitas. Abertura dn Proposta: 16/09/2020, as 08h30min., Disputa: 16/09/2020. as 10 horas
e 30 minutos (Forario de Brasilia). 0 Edital encontra-se disponivel nos enderegos
eletronicos http://www.licitagoes-e.ba.gov.br.
http:/Aransparencia.laurodefreUas.ba.gov.br/index.php?urI=licitacoes/editais. Tel.: (71)
3369 9911.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FPEITAS C- -tf a
CONSTRUÿOES E LOCAÿAO DE MAQUINAS LTDA CNPJ/MF 0S.S52.0S1/0' > ll 5 Ao,

Tomaoa de Prego N* 002/2020 Processo. 02586/2020. Objeto: Contr ag J Jn
Especiallzada Para Execugao Das Obras De Construgao De Contengao N- > Ca < ao
De Ipitanga - Contrato De Repasse N9 212.523-98/2006, No Bairro I e J mg
Municipio Conforme Termo de Refsrencia e Planilhas Anexo en E it

02.0900.1069.449051.00. 02.0900.1069.449051 9124 Valor valor glo. il 1 66
(5eiscentos e sessenta e sete mi! novecentos e trinta e quatro reais e 1 ua 1 e c
Periodo de vigencia: para execugSo das obras e servigos 02 (dots) mes . c r idc
da data da erqissao da Ordem de Servigo. tendo o contrato a mesma v/ en ; Je
meses, contados da data de sua assinntura, podendo ser prorrogado no. tei 1 . dt
§§ 15 e 2® dH Lei 8.666/93
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SUSANA MARIA SOBREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUfS EDUARDO MAGALHAES

AVISO DE UCITACAO
PREGAO PRESENCIAL N* 59/2020 SRP

AVISO DE RETIFICACAO

A Prefeita do Municipio de .auro de Freitas, inforrna que n- <vJ > eic
edigao de 31/08/2020 do Diario Oticial da Uniao relalivo ao Extra • t • on
158/2020 ALTERA-SE: Onde se Lia: Valor: RS137 533,16 jcento e ’in i : i
qumhentos e trinta e tres reais e dezesseis centavos) e Periodo ce V j in ; 0
instrumento de contrato tera vigencia pelo prazo de 180 (cento e oitt 1 a; i s,
a partir da sua assinatura Leia-se. Valor: R$137.567,70 (cento e I in 1 ; s
quinnentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) e Per ado de V 1 er, . o
instrumento de contrato tera vigencia oelo prazo de 30 (trinta) dias, c:U£ 1 a
sja assinatura.

(0 r,a

o n®
mil,

i'znle
ados A Prefeitura de Luis Eduardo Magalhaes torna publico que reali23ra licitagao na

modalidade Pregao Presencial ns 059/2020, objetivando o Registro de Pregos para futura
contratagao de empresa especializada no fornecimento de matei'inl grÿfico, atendendo as
necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Luis Eduardo Magalh3es/BA. A sessao de
abertura sera no d a 14 d 2 Setembro de 2020, as 08:30 horas (horano local), no Setor de
Ucitagoes e Contratos, situado a Rua Jose Ramos de Anchieta, n® 225, Bairro Jardim
Primavera, Luis Eduardo Magalhaes/BA. O Edital estara disponivel no seguinte site:
http://portaldatrariiparen<Ia.luiseduardomag3lhaes.ba.gov.br/llcitacoes/
informagoes dispcm'veis etraves do e-mail: Hcltacao@pmlem.ba.gov.br ou pelo telefone
(77) 3628-9051

mil,
snte
ir ca

MOEMA ISABEL PASSOS 3RA x A( I

AVISO DE RETIFICACAO
Quaisquer

A Prefeita do Municipio de .auro de Freitas, inforrna que nc »vi 5 eic io ra
edigilo de 31/08/2020 do Diario Oricial da Uniao relative ao “ern 1 c lisp <1 n?

022/2020. ALTERA-SE: Onde se Lia: Valor: R$137.533,i6 (cento e • in 1 • . mil,
quimentos e trinta e tres rÿais e deze>seis centavos). Leia-se: Valor. F; 13 1 7.7 ‘nto
e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta cent; os

MOEMA ISABEL PASSOS GRA » Al I

Luis Eduardo Magalhaes BA, 31 de agosto de 2020.
NISSARA SCHLEDER

Pregoeira

AVISO DE UCITACAO
TOMADA DE PRECOS N® 14/2020

A Prefeitura de Luis Eduardo Magalhaes torna publico que reali2ar£ licitagao na
modalidade TomacJa de. Prego n® 014/2020, objetivando a Contratagao de Empresa de
Engenharia para continuidade da obra do Ginasio Poliesportivo Juscelino Kubitschek. no
Jardim Imperial A sess3o de abertura sera no dia 16 de Setembro de 2020, as 09:00 horas
(horano local), no Setor de Licitagoes e Contratos. situado a Rua Jose Ramos de Anchieta.
n® 225. Bairro Jardim Primavera. Luis Eduardo Magalhaes/BA. 0 Edital estara disponivel no
seguinte site nttp://portaldatransparencia luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/lidtacpes/
Quaisquer informag6es dispontveis atraves do e-mall: cpMicitacao@pmlem.ba.gov.br ou
pelo telefone (77) 3628-9051. Luis Eduardo Magalhaes - BA, 31 de Agosto de 2020. Jimmy

Vance 8e2erra Campos °residente da Comissao Permanente de Licitagao

Luis Eduardo Magalhaes - BA. 31 de Agosto de 2020.
JIMMY VANCE BEZERRA CAMPOS

Presidente da Comissao Permanente de Ucitagao

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETR6NICO N* 17/2020

A Prefeitura Municipal de Madre de Deus comunica aos interessados que realizara
licitagao, modal dace Pregfio Eletronico n® 017/2020 no dia 1S/09/2020 as 09h00min. Objeto:
Contratagao de empre$3is) para fornecimento de medlcamentos injetaveis que serao
destinados as unidades de Saude da rede municipal e destinados ao Servigo movel de urgdneia
(5AMU),para reali?.ag3o de atendimento de urgencia e emergencia no amblto da atengao

basica e da Secretaria Municipal de Saiide sob sistema de registro de pregos. para futuras e
rontratagoes.

hUp://ba.portald3lianspan»ncia.com.br/prefeltura/m3drededeus/?p3gina=edital
www.bll.org.br

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N® 180/2019. CONTl, FA •/ Lll
DO BRASIL CONSTRUCfiES E SERVICOS ITDA CNPJ/MF: 05.629.741/C00.1 ‘ 0. ( ITF
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. PROCSSSO AOMINISTRAT VO: O86P: ‘21 I LK
Tomada de Prego N° 012/2018. OBJETO DO CONTRATO: Contratagao :ÿ* • r ’ez

execugSo de reforma e amoliagSo de unidades escolares - Lote Cl - Ten < Ed.
Municipal Fenix e Creche Plblica Municipal Ana Montenegro. Lote 07 E < 1 U
Capiarara e Centro de Educagao infantil Arela Branca, Lote 03 - tsco: N r Ip.
Ipita.iga e anexo e Centro de Educagao infanul Douctor Djalma Ramos, : im 1 e !

referenda e planilhas em edital. Requ sitado pela Secretaria Munidps de <1 ae
OBJETO 00 ADITAMENTO: Aditivo de valor. SENDO: LOTE 01 - -nl 5 Edt
Municipal Fenix e Creche Publica Municipal Ana Montenegro Va , r '36
(irezenios e sessenta e quatro mil, vinte e urn reais e setenta e sete : • s).
Esco;a Municipal Capiarara e Ceritro de Educagao Infantu de Are«; Bi r J

268.113,00 (duzentos e sessenta e olto mil cento e creze reais), LOTE 0 - t : a F
Jardim Ipitanga e Anexo e Centro de Educagao Infantil Douctor Djalr 1 1 F r

195.321,67 (cento e noventa e dneo reais, oitocentos e vinte e um rea : E = en
centavos), perfazendo valor total RS 636 901.79 (Seiscentos e trinta e u is 1 nc
e um reais e setenta e nove centavos), conforme relatbrio tecnico e jur:rlc :i 1 b

Secretaria Munidpal de Infraestrutura OOTACAO ORCAMENTARIA: 1. )1 3 7 4
Fonts 01 e 95.
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AVISO

TOMADA DE PRECOS N® 6/2020

A COPEL. torna publico 0 pedido de RECURSO da TP N® 00E' !0.“ » ip< enor
Prego Global, na forma de Execugao Jndi-eta sob o Regime de Execuf ; o 1 re> 1 por
Prego Unitirio. Objeto: Con-.ratag3o de Empresa Especializada para Re za i de vicos
de Manutengio da Drenagem nos Bairras de Aracui, Areia Branca, Barri Du 3 Jur 1 iho.
Caixa D'agua. Caji, Capeiao. Centro, Distrito Quilombola, Ipitanga, Iting Ja iro rque
Sao Paulo, Pitangueiras, Portao, Qumgoma, Recreio Ipitanga, Vida Nova *iU 3 iar Vilas
do Atl§ntico neste Municfpio Conforme Termo de Referenda e Planilh e D . 13 no

disponivelEdital siteseventuais nos
e

Madre de Deus-BA. 31de agosto de 2020.
CONCEICAO TRAVASSOS DE JESUS

Pregoeira

IKS155V/©IIL fi*'1 documenta pods set verificado na <ndcfc;o cltHfdmco
tinpV/’www.m.govbr/jraTMticttiaas.h'.nil. psu, cidtgo QS30Z0200901CC1SS

Dpcyrnrntc numado dtB'tnlmenie conforms MP n' 7.200 2 de 34/08/3001,

que Instllui 3 Infruesinitura de Chaves Pdbilcss BrasPeira •(CP-Srasii
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Lauro de Freitasgosto de 2020
VIII - N° 1782 MUNICIPiO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO CONTRATO N° 159/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: PAVLOC

CONSTRUCTS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
05.952.091/0001-89 Modalidade: Tomada dc Prego - N° 002/2020 Processor 02586/2020. Objeto:
Contratagao De Empresa Especializada Para ExecugSo Das Obras De Construgao De Contengao No
Calgadao Da Praia De Ipitanga - Contrato De Repasse N° 212.523-98/2006, No Bairro De Ipitanga,
No Municipio De Lauro De Freitas/Bahia. Conforme Termo de Referenda e Planilhas Anexo em

Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal De Infraestrutura. Dotagao: 02.0900.1069.449051.00,

02.0900.1069.449051.9124 Valor: O prescnte contrato tem valor global estipulado em R$ 667.934,14

(seiscentos e scssenta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) Periodo de

vigencia: O prazo maximo para execugao das obras e servi90s objeto deste edital sera de 02 (dois)

meses, contado a partir da data da emissao da Ordem de Servian, tendo o contrato a mesma vigencia
de 02 (dois) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57,

§§ 1° e 2° da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 31 de Agosto de 2020. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: TPHLY+IH3ET+XLHBSRMZCQ

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

Mi


