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PREFEITURAMUNICIPALDE auto de Freitag

LAURO DE FREITAS

CONCORRÊNCIAPÙBLICA -N°003/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N" 16.842/2019

CONTRATO n° 043/2020

O Municipio de Lauro de Freitas, pessoa jundica de direito publico interno, com sede e foro na

Praça João Tiago dos Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitas/ Bahia inscnta 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 PJ Construçöes e Terraplanagem Ltda insenta no CNPJ/MF,

sob o N° 03 174 004 0001/84, sediada na Rua das Mangueiras, n° 166, Novo Honzonte Cep 41 218-097

Salvador - Bahia neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais doravante denominada

CONTRATADA perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato mediante as

Clausulas e condições a seguir enunciadas

CLÁUSULAPRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Concorrência Pública - N° 003/2019, nos termos do Processo

Administrativo - N° 16.842/2019. tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - ETAPA 2 - LOTE 1
- BAIRROS AREIA

BRANCA E JAMBEIRO. ETAPA 2 - LOTE 2 BAIRROS VIDA NOVA E RECREIO IPITANGA EM LAURO DE

FREITAS - CARTA CONSULTA FINISA N° 519 263-71. NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BAHIA

CONFORME PLANILHAS. TERMO DE REFERENCIA. ESPECIFICAÇÖES TÉCNICAS E PROJETOS EM

CD ANEXO AO EDITAL REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

t.2. O presente Contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o Artigo 65, da Lei

N° 8 666/93, sendo que as supressões poderão 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 Concorrència Pùblica - N°

003/2019. seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:

2.1.1. O prazo máximo para execucão das obras e serviços objeto deste edital sera de 04 (quatio) meses

contado a partir da data da emissão da ordem de serviço tendo o contrato a mesma vigencia de 04 (quatro)

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

Lei 8.666/93.
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2.2. PRAZO DE GARANTIAS:

2.2.1. O Prazo de Garantia dos serviços prestados eo previsto na legisfacáo vtaente e definido no Codiqo

Civil Brasileiro

2.2.2. Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT (Lei n, ° 4.150 de 21 11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos

requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇÃO:

3.1. O objeto do presente Contrato sera executado sob regime de empreitada por preço untário conforme

previsto na Plantlha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA, em sua Proposta de Preços.

3.2. Os serviços serão pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e uberadas

previamente pela CONTRATANTE. atraves da medição de Serviços E×ecutados

CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor para execução do objeto deste Contrato é de: LOTE - I R$ 1.446,578,92 (hum milhão,

quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) e

LOTE -10 R$ 2.627.626,22 (dois milhöes, seiseentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e

vinte e dois centavos).

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

orçamento Mumcipal para o presente exercicio, conforme rubaca 02.0900.1320.449051.90

CLÁUSULA QUINTA - DAS FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

5.1. Os pagamentos das obras/serviços e fomecimentos serâo efetuados em reais mensalmente, de acordo
com as medições com base nos preços umtános propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal

devidamente atestada pela Fiscalizaçào do MUNICÍPIO formalmente designada. acompanhada do relatono
dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competència,
observando-se o disposto nos subitens seguintes

5.1.1. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (tanta) dias comdos contado da data
final do período de adimplemento de cada parcela estipulada

5.1.2. O pagamento da instalação e manutençâo do canteiro, mobilizaçâo e desmobilizaçâo será no valor
apresentado na proposta, valor máximo constante da planilha de preços unitários que integ a Projeto
Básico, nos correspondentes percentuais

2



PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

CONCORRÊNCIAPÚBLICA - N"003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N" 16.842/2019

5.1.2.1. Instalaçëo e manutenção do canteiro, de acordo com o cronograma financeiro proposto;

5.1.2.2. Mobilização: será realizado mediçâo e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira

medição. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas

maquinas e equipamentos

5.1.2.3. Desmobilização apos a total desmobilização comprovada pela Fiscalização

5.2. Administraçào Local (AL) - será pago conforme o percentual de serviços e×ecutados no periodo

conforme a formula abaixo limitando-se ao recurso total destinado para o item

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

5.2.1.1. Administração Local (AL) terão como unidade na planilha orçamentária "global" e será pago o

quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

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

da Administraç o Local (AL) prevista no período da medição,

5.3. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências do Projeto Básico

e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse

cronograma de licitação, será ajpstado um cronograma de execução de acordo com a programação física e

financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou de outro
documento hábil

5.4. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação das regularidades fiscats

5.4.1. A fatura deverá vir acompanhada da documentaçâo relativa à aprovação por parte da Fiscalização do

serviço faturado. Indicando a data da aprovação do evento que sera considerada como data final de

adimplemento da obrigação. estabelece o edital e anexos

5.4.1.1. O MUNICÍPlO considera como data final do periodo de adimplemento. a data util seguinte à de

entrega do documento de cobrança no protocolo da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, na Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitas considerando a aprovação da medição por conta da Fiscalização. a partir da

qual sera observado o prazo citado para pagamento Conforme estabelecido nas especificações técnicas
das obras e serviços. que define os cnténos de afenção e aprovaçâo de medições dos itens e subitens do

contrato.

5,5. Somente serão pagos os matenals e equipamentos instalados assentados e utilizados mediant
atesto de uso pelo fiscal do contrato.
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5.6. As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar

isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para

correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação

5.6.1. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatonamente. o número da medição e do mês de

competencia a que se refere.

5.6.1.1. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar,

juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovaçâo, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos

e contribuições. conforme legislação em vigor

5.7. É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega ao MUN1CÍP10 dos documentos de

cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não

atendido, implica desconsideraçâo pelo MUNICÍPlO dos prazos estabelecidos.

5.8. Não constituem motivos de pagamento pelo MUNICÍPIO de serviços em excesso, desnecessários à

execução das obras e que forem realizados sem autonzação previa da Fiscalização Não terá faturamento

serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida no edital e ane×os

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

habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

5.9.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato,
de comprovada repercussâo nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos,

conforme o caso.

5.9.2. Ficam excluidos da hipótese refenda no item antenor, tnbutos ou encargos legals que. por sua

natureza juridica tnbutána (impostos diretos e/ou pessoals) não reflitam diretamente nos preços do objeto
contratuaL

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIADE EXECUÇÃO CONTRATUAL E RETENÇÃO:

6.t. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigações contratuais, a CONTRATADA terá
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 Caução em Dinheiro será atualizada monetariamente Caução em Titulos da Divida Publica. Seguro
Garantia ou Fiança Bancána. não renderâo juros ou correção monetaria, ressalvado os direitos inerenteg
aos próprios Titulos depositados 'i
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6.3. A CONTRATANTE poderá descontar do valor da Garantia Contratual a importância que a qualquer

titulo lhe for devida pela CONTRATADA,

6.4. A Caução de Garantia de fiel cumpnmento das obngações contratuais será devolvida à CONTRATADA

após a lavratura do Termo de Encerramento das obrigações pactuadas

CLÁUSULA SÉTIMA - DEVERES DO CONTRATADO:

7.1. A licitante vencedora deverá apresentar ao MUNICIPlO antes do inicio dos trabalhos. os seguintes

documentos:

7.1.1."Lay Out do Canteiro de Obras e identificaçâo da área para construção do mesmo

7.1.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização do MUNICiPIO.

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

7.1.4. Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições

estabelecidas no ITEM 9 0 e seus subitens

7.1.4.1. A CONTRATADA ao requerer autorizaçäo para subcontratação de parte dos serviços, deverà

comprovar ao MUNICIPIO a regularidade jurídicolfiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que
entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes
de cargo ou função gratificada no MUNICiPlO

7.1.4.2. Autorização dos órgãos competentes para escavaçãoldesmonte de rocha com uso de explosivos,
plano de fogo assinado por um Engenheiro de Minas, com a respectiva ART e projeto (Layout) do paiot

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

técmco de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego

7.3. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças Ambientais do

Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à todo o período da execução das obras. E

como também obriga - se à obtenção de novas licenças ambientais necessárias para todas as fases da

execução da obra até a sua conclusão. O näo cumprimento dessas obrigaçöes acarretara na suspensao
dos pagamentos dos boletins de medição da contratada ate a completa regularização das qpndicionantes
e/ou dos bcenciamentos ambientals
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7.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Tecnico e Coordenador dos

trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Lauro de Freitas - Bahia em caso de solicitação da

Mandatária do Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Económica Federal - Superintendència

Regionat

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

Arquitetura e Urbanismo - CAU as Anotaçöes de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,

7.5.1. O profissional do quadro permanente poderá ser substituido por profissional contratado com as

qualificações informadas, através de contrato de prestação de serviços, nos termos estabelecidos no edital

e anexos,

7.6. Instalar e manter, sem ânus para o MUNlCÍPIO, no canteiro de obras, um escritório e os meios

necessários à execução da fiscalização e mediçâo dos serviços por parte do MUNICÍPIO, para uso

exclusivo da Fiscalização do MUNICÍP10, com área mínima de 25,00 m2, incluindo banheiro, contendo:

mesa, cadeira, armário, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos,

hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra, administração de escritório e

comunicação, Internet, 01 câmera fotográfica digital (resolução mínima de 7 0 megapixei com cartâo de

memória de 4 (Gb), materiais de escritório necessários à operação dos equipamentos e desempenho das

atividades pelo período correspondente ao da execução dos serviços e 01 aparelho de ar-condicionado,
sendo que ao final das obras todos os materiais não utilizados e equipamentos serão devolvidos à

contratada.

7.7. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os

equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotécnia e concreto, inclusive
manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar contempladas na proposta no preço
estabelecido para a instalaçâo e manutenção do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos os

equipamentos serão devolvidos à Contratada.

7.8. A CONTRATADA deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com ao MUNlCÍPIO.
Mesmo as comunicações via telefone n°: (71) 3288-8779, devem ser ratificadas formalmente através de

protocolo encaminhado a Secretaria de Infraestrutura -- SEtNFRA, na Prefeitura Municipal de Lauro de

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

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

local das obras/serviços e fornecimentos bem como a triagem e disposição final de residuos sól dos inerte
e da construção civil - RCC em local devidamente licenciado.
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7.9.1. Apresentaçâo do relatóno de descarte discaminado por empresa e por obra, emitido pelo

responsável tècmco do aterro escolhido, compreendendo periodo compativel ao periodo medido no

respectivo BM apresentado

7.10. Utilização de pessoal expenente. bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados

para a boa execução das obras/serviços e fornecimentos. priorizando nas contratações de pessoal direto

das obras proftssionais domicilados preferencialmente morados do Municipio, respeitadas as exigencias

profissionais que o cargo requerer.

7.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções instalações

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

existentes nos locais ou decorrentes da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação

7.12. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos nos locais das obras/serviços e

fomecimentos.

7.13. Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da

Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual.

7.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-deobra, sern qualquer vinculação empregaticia

com o MUNICÍPlO, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

7.15. Responsabilizar-se por todos os onus e obngações concernentes a legislação tnbutana trabalhista

secuntana previdenciana, e quaisquer encargos que incidam sobre os matenals e equipamentos os quais

exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao Conselho

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

execução das obras e serviços

7.16. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e matenats no local de

execução dos serviços deverâo ser previstos. avallando-se todas as suas dificuldades pois os custos

decorrentes de qualquer serviço para melhona destes acessos correrão por conta da Contratada

7.17. A contratada deverá manter um Preposto aceito pelo MUNICÍPIO, no local do serviço, para
representála na execução do objeto contratado (Art" 68 da Lei 8,666/93)

7.18. Responsabilizar-se, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral
das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outr s tabutos
que venham a ser cobrados
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7.18.1. No momento da desmobilizaçâo. para liberação da ultima fatura. faz-se necessána a apresentaçäo

da certidão de quitação de débitos. referente às despesas com agua energia telefone taxas, impostos e

quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados

7.19. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando

caractenzada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição

deverá ser feita por profissional de perfil tecnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização do

MUNICÍPIO,

7.20. A contratada responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados ás estruturas, construções

instalações eletncas, cercas, equipamentos. etc . bem como por aqueles que vier causar ao MUNICiPlO e a

terceiros existentes nos locais ou decorrentes da execução das obras e/ou serviços e fornecimentos, objeto

do Projeto Básico.

7.21. Durante a execuçëo dos serviços e obras, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

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

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

Contratante (Municipio), conforme Lei n° 5,194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971;

7.21.2. A placa de identificaçäo das obras e serviços deve ser no padräo definido pelo MUNICÍPIO

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

Económica Federal e em local por ele indicado;

7.21.3. Obter junto ao Órgão responsável do Município o alvará de construção e, se necessário, o alvará de

demoliçâo, na forma das disposições legais em vigor;

7.21.4. Manter no local das obras/serviços um Diário de Ocorrencias, no qual serão feitas anotações diárias
referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também
reclamações, advertâncias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma

das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará
em poder da Contratante após a conclusâo das obras/serviços;

7.21.5. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a

segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;

7.21.6. Responder financeiramente sem prejuizo de medidas outras que possarn ser adotadas por |
|quaisquer danos causados à União, Estado, Municipio ou terceiros, em razäo da egecução da i /

obras/serviços; e
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7.21.7. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operarios) exerçam as

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

segurança requeridos para as atividades desenvolvidas. em observència à legislação pertinente

7.22. Na e×ecuçäo dos serviços e obras de construção, objeto da licitação a contratada deverá atender as

seguintes normas e práticas complementares:

a) Normas e Exigèncias especificadas na Lei Federal 8 666/93 e Suas Alteraçðes

b) Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas,

c) Códigos. lets, decretos, portanas e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de

concessionánas de serviços pùblicos, e as normas técmcas do Muntelpto especifica para obras.

d) Instruçöes e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA / CAU,

e) Normas tècmcas da ABNT e do INMETRO, e pnncipalmente no que diz respeito aos requisitos minimos

de quahdade, uttildade. reststência e segurança

f) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construçâo Civil - SINAPI,

g) Codigo de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo;

b) Normas da Vigilância Samtána e Secretana de Melo Ambiente do Mumcipto.

i) Normas das concessionánas locais de serviços, tais como Corpo de Bombeiros. Embasa, Coelba etc

j) Normas regulamentos e portanas do Mimsténo do Trabalho e Emprego - MTE,

k) Normas, regulamentos do INEMA SEMA,

I) Normas, regulamentos do DNPM,

m) CONAMA - Resolução n° 307 (05/07/2002) que estabelece diretnzes, catènos e procedimentos para a

gestâo dos residuos da construção civil,

n) Convenção Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condições trabalhistas das categorias de
empregados envolvidas na execução do objeto
o) Manuals Tecnicos - Presenções e onentações constantes dos manuals técnicos dos fabricantes de

equipamentos eletromecânicos instrumentos de mediçâo e mecanismos de automação, no que tange a

transporte. estocagem, montagem, mstalação e teste de operação,

CLÁUSULA OITAVA - DEVERES DA CONTRATANTE:

7.1. FISCALl2AÇÃO

8.1.1. A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pelo

MUNICÍPIO, por técnicos designados na forma do Art ° 67, da Lei 8.666/93, a quem compete venficar se a

Ucitante vencedora está executando os trabalhos, observando o Cronograma Físico-Financeiro do contrato
Projeto Básico, Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, Projetos Básicos, elementos técnéos e de

acordo com os demais documentos que integram o Contrato. ,7
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8.1.2. A Fiscalizaçâo Poderá designar o acompanhamento. gerenciamento. supervisão e fiscalização da

obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de licitação especifica. à sua Contratação.

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

Portana 164/2013 e suas Alterações

8.1.3. A Fiscalização devera verificar penodicamente no decorrer da execução do contrato se a Licitante

vencedora mantem em compatibilidade com as obngações assumidas todas as condições de habliitação e

qualificaçäo exigidas na licitação comprovada mediante consulta aos ÓRGÃOS RESPONSAVEIS, CADIN

ou certidões comprobatorias

8.1.4. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada. Inclusive rejeitando serviços que

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

consagrada pelo uso, obagando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização.

aos serviços, e a todos os elementos que forem necessános ao desempenho de sua missäo

8.1.5. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo e×ecutado

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

execução do contrato

8.1.6. Caberá a Fiscalização venficar a ocorrència de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato instruindo o seu

relatório com os documentos necessános. e em caso de multa, a indicação do seu valor

8.1.7. A ação e/ou omissão. total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral

responsabilidade pela execução do ob eto deste contrato

8.1.8. Fica assegurado aos técnicos do MUNICÍPIO o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execuçâo dos serviços
prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer
esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços,

CLÁUSULA NONA - SUSCONTRATAÇÃO:

9.1. Será permitida a subcontrataçâo dos serviços de montagem mecànica eletnca detalhamentos
construtivos, estudos laboratonais ensaios, escavações por processos näo destrutivos. escavação de tocha A

a fogo e serviços que näo estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevância pertencentes ao

objeto desta licitaçäo. Com anuencia prévia do MUNICIPIO
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9.2. A subcontrataçäo não exclui a responsabihdade do contratado de suas responsabdidades contratuais e

legais

9.3. Sere vedada a subcontrataçâo total do objeto

9.4. Caso ocorra à subcontratação, deverá ser observado o privilégio estabelecido as microempresas e

empresas de pequeno porte, nos termos do art 48, inciso 11 da Lei 123/2006.

9.5. As empresas subcontratadas tambem devem comprovar. junto ao MUNICÍPIO. antes do inicio dos

trabalhos que estão em situação regular juridico/fiscal, previdenciária e trabalhista. e que entre os seus

diretores responsáveis tècnicos ou sócios não constam funcionarios. empregados ou ocupantes de cargo

comissionado no MUNICÍPIO

9.6. Não será permitida na presente Itcitacão. a participaçâo de empresas em consórcio

CLÁUSULA DECIMA - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS:

10.1. Concluidos os serviços. a Contratada solicitará ao MUNICiPIO. atraves da Fiscalização o seu

recebimento provisóno que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação

10.2. O MUNICÍPlO terà atè 90 (noventa) dias para. atravès de Comissão, verificar a adequação dos

serviços recebidos com as condições contratadas emitirem parecer conclusivo e. no caso de pro eto,

aprovação da autoridade competente.

10.3. Na hipotese da necessidade de correção. independente do previsto nos itens 10 1 e 10 4 será

estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços
rejeitados Aceito e aprovado o serviçolprojeto. o MUNICiPIO emitira o Termo de Recebimento Definitivo
dos Serviços que devera ser assinado por representante autonzado da Contratada. possib tando a

liberação da caução contratuat

10.4. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Tècnico pelo
MUNICÍPIO sobre todos os serviços executados,

10.5. A ùltima fatura de serviços somente sera encaminhada para pagamento após emissäo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberaçâo e pagamento

10.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumpnmento do estipulado no subitem 10 3 acima

é condicionante para:

10.6.1. Emissão pelo MUNICIPIO. do Atestado de Execuçâo das obras
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10.6.2. Emissão do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEFC)

10.6.2.1. Liberação da Caução Contratual

10.6.3. Os resultados das obras. incluindo os desenhos onginals e as memórias de cálculo, as informações

obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade do MUNICIPlO. e seu uso

por terceiros so se realizara por expressa autorização deste

10.7. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento

Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de überação e pagamento

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, sem prejuizo das muitas previstas neste Edital

e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei N° 8 666/93, no que couber, garantido o direito

prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) Convocada dentro do prazo de vahdade de sua Proposta. não assinar o Contrato

b) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa,

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Concorrència Publica

d) Não mantiver a Proposta, injustificadamente,

e) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

f) Comportar-se de modo imdòneo

g) Cometer fraude fiscal

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da Concorrencia Publica, a Administração da Prefettura

Municipal de Lauro de Freitas poderá garantida a defesa prevra, apucar à licitante vencedora as seguintes

sanções

a) Advertencia,

b) Multa moratona de 0 2% (dois decimos por cento) por dia de atraso na e×ecução do Contrato tomando

por base o valor global do respectivo,
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia. até o 30° dia de atraso;
d) Multa compensatóna de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo,
e) Suspensão temporána de participacâo em bcitação e impedimento de contratar com Administração por

periodo não supenor a dois (02) anos,

f) Declaração de Imdoneidade para bcitar ou contratar com Admimstração Pùbbca '
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11.2.1. O atraso injustificado na execução do Contrato por periodo supenor a 30 (trinta) dias podera

ensejar a rescisão do Contrato

11.3. As multas aplicadas serão descontadas dos creditos da contratada ou, na impossiblidade. recolhida

no prazo de ate 15 (quinze) dias da data da comunicação oficial e, caso não cumpnda serão cobradas

judicialmente

11.4. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penahdades previstas nos ttens 11 1 e 11 2 Almeas b

c d eef as penahdades de advertencia prevista no stem 11 2 almea a facultada a defesa do

mteressado no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da notificaçâo

11.5. Da aphcação da penahdade prevista nos itens 11 1 e 11 2 caberá recurso. no prazo de 05 (cinco) dias

útels, contados da notificaçäo. que sera dingido à autondade supenor, por intermédio da que praticou o ato,

a qual poderà reconsiderar a sua decisâo ou. fazé-lo subir devidamente informado.

11.6. As sançöes previstas no item 11 2. Alineas b ced poderão ser apucadas conjuntamente com as

demais penaldades previstas neste Edital

11.7. O Contrato será rescindido de pleno direito independentemente de interposição judicial ou extrajudicial

para apuraçäo de responsabilidade civd administrativa e criminal quando a contratada

a) Recusar-se a prestar os serviços de acordo com as especificaçöes estabelecidas no Contrato.

b) Falir ou dissolver-se;

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃOE GERENCIAMENTO DO
CONTRATO:

Nome: Sueli Lemos lima

Matricula: 71 4411

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INCIDÊNCIAS FISCAIS:

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

decorrencia, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva responsabindade da

CONTRATADA

13.1.1. A CONTRATANTE. quando fonte retentora. descontará nos prazos da LeE dos pagamentos que

efetuar, os tributos a que estiver obngada a CONTRATADA pela legislaçâo vigente.
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13.2. Se, durante o prazo de vigencta deste Contrato. forem criados tnbutos novos, ou ocorrem

modificações nas aliquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o ônus dos

contratantes, serâo revistos os respectivos valores. a fim de adequá-los a essas modificações.

Compensando-se,na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas alterações

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO:

14.1. A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:

14.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigações e das

demais cláusulas contratuais;

14.1.2. A inobservencia. por parte da CONTRATADA das especificações da CONTRATANTE.

14.1.3. A cessão e transferència contratual ou a subcontratação do objeto contratual sem previa e expressa

aprovação escrita da CONTRATANTE nos termos da Cláusula Décima deste Contrato.

14.1.4. Impericia. negligència ou imprudència por parte da CONTRATADA. na execução das especificações

contratuais

14.1.5, O desatendimento as determinações da fiscalização da CONTRATANTE

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execuçâo deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas

em registro próprio pelo representante da CONTRATANTE;

14.1.7. A decretação de falencia, insolencia ou recuperação judicial da CONTRATADA durante a execuçâo

contratual;

14.1.7.1. No caso de recuperaçâo judicial e facultado à CONTRATANTE manter o Contrato. assumindo ou

não o controle de determinadas atividades necessárias à sua execução.

14.1.8. A dissolução da CONTRATADA

14.1 9. A alteração social ou a modificaçäo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

CONTRATANTE. prejudique a execuçâo deste Contrato

14.2. A rescisão contratual podera ser

14.2.1. Administrativa. por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 14 1 1 à
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14.2.2. Judicial, nos termos da legislação em vigor.

14.2.3. Amigável, por acordo entre as partes;

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

execução direta ou indireta;

14.4, A CONTRATADA perderá em favor da CONTRATANTE, o direito a restituição de cauçào e das

retençðes, rescindido este Contrato com base em qualquer das razðes enumeradas no item 14.1 1. ao

14.1 9;

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

CONTRATANTES, deverá 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 serviços corretamente executados e devidamente medidos.

14.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda não indenizados destinados aos

serviços e atividades conforme as especificações deste Contrato; estocados, pelo seu custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

14.6. A CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomara posse imediata das

parcelas efetivamente ja executadas. decorrentes deste Contrato, bem como de todos os matenais

existentes devendo, porem. no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificação.

apresentar um relatóno completo e avaliação detalhada. historiando as razões da rescisão.

14.6.1. A avaliaçào acima citada. devera ser feita por uma Comissáo a ser designada pela

CONTRATANTE. composta de 03 (très) Membros. sendo um escolhido entre as pessoas da

CONTRATANTE outro da CONTRATADA. eo terceiro. que a presidirá. entre pessoas alhelas

14.6.2. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituição, para apresentação de seu

relatório conclusivo o qual servirá para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA

14.7. No caso de rescisão amigável do Contrato, a CONTRATADA fará jus apenas pagamentos

me onados nos subitens 14 5 aega1e5r
final com mutua plena e geral quitação no ato da assinatura do

Distrat

escindindo o Contrato a CONTRATADA tera um prazo de 10 (dez) dias, a contar do a erto de

contas para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido
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14.9. Constituem também, motivos para rescisão contratual por parte da CONTRATANTE. além dos casos

já remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federaf N°8.666/93,

14.10. Caracterizam-se, tambèm, como motivo para rescisão contratual, nos termos dos incisos I ou XII do

Art 78 da Lei N° 8 666/93, o caso em que. na prestação dos serviços continuos contratados. deixem.

Conforme o caso, de serem mantidas as condições vantajosas que determinaram o dimensionamento do

prazo vigencial deste Contrato

14.11. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão assegurados à CONTRATADA os direitos de defesa

e de recursos previstos no Art 78, parágrafo único, e no Art 109 da Lei N 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA -REAJUSTAMENTO:

15.1. Na forma da legislaçâo em vigor, os preços contratados permanecerâo fixos e irreajustáveis pela

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

preços serão reajustados nos termos do INCClFGV a pedido da Contratada

15.2. O termo inicial para a apuração do primeiro percentual de reajuste será a data da apresentaçâo da

Proposta de Preço ocorrida na sessão de julgamento da Ucitação,

CLÀUSULA DÉCIMA SEXTA- CONDIÇÒES GERAIS:

16.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele denvados
ou a ele vinculados não poderão. sob nenhum fundamento ou pretexto ser negociados. dados em garantia
ou caumonados.

16.2. Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas,
planos estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;

16.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporanamente a execução deste Contrato.
quando necessáno a conveniència dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à

CONTRATADA

16.4. A legislação aplicável à execução do Contrato e especialmente aos casos omissos é a Lei N° 8 664/93
com suas alteraçðes posteriores,
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CLAUSULA DÉCIMA SETIMA - COMUNICAÇÕES:

17.1. As comunicações reciprocas somente seräo constderadas quando efetuadas por esento atraves de

correspondència ou documento de transmissäo mencionando-se o numero eo assunto relativos a este

Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o destmatáno

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO:

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

com renuncia expressa a qualquer outro. por mais pnvilegiado que seja

E por estarem justas e contratadas. ass nam o presente Contrato. em 04 (quatro) vias de igual teor e único

efeito na presença das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas 14 de Fevereiro de 2020

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATA

ME: N
G. .G. P o de Araú o junior


