
PUBLICADO
Lauro de Freita

PREFEITURA MUNICIPAL DE
-- LAURO DE FREITAS

ativo CONTRATO n". 125/2022CoordenS6" DK ITALIZADO
Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
declarações e cláusulas:

LICITAÇÃO: Dispenga de Licitação n°022/2022,Art. 24, IV, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 05044/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:02.0100.1197.44905100.2544.0000

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na
Praça João Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADA: SA E PIROPO CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n°. 39.860.299/0001-90, com sede na Rua Leonardo R da Silva, Pitangueiras, Lauro de Freitas, Bahia, CEP:
42701-420, neste ato representada pelos seus atos constitutivos e procurações em anexo, que abaixo subscreve.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica por meio de Contrato Emergencial para
serviços reconstrução de contenção, muro e telhado na Escola Municipal Príncipe da Paz e Escola Municipal Enock
Amaral, conforme especificações no termo de referência e no processo supra.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente instrumento de contrato terá vigênciapelo prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: O presente Contrato tem o valor global de R$ 454.327,45 (quatrocentos e

cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).

CLÁUSULAQUARTA - FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. O pagamento será feito através de medições mensais, conforme cronograma físico-financeiro;
4.2. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada;
4.3. A Nota Fiscal/Faturaserá emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
4.3.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada
apresentará a medição préviados serviços executados no período, através de planilhae memória de cálculo detalhada;
4.3.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Finanoeiro, estiverem executados em sua totalidade;
4.3.3. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma
Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a

quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos
como críticos;
4.4. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso;
4.5. A Contratante terá o prazo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para

aprovar ou rejeitar; no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a

conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais

de comprovada procedência legal;
4.6. No caso de etapas não concluídas, sem prejuizo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente;

4.7. A aprovação du medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades

contratuais, nem ituplica aceitação definitivados serviços executados;
4.8. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada

da planilhade medição de serviços e de memória de cálculo detalhada;
4.9. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidorcompetente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada

pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no Termo de Referência;

4.10. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da confo .
idade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem co às seguintes comprovações, que

deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
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a) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência
Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados

à execução contratual, nominalmente identificados;
b) Da regularidade fiscal, através das documentações mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;
c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administração.
4.1l. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencieas medidas saneadoras;
4.12. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
4.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributáriaprevista na legislação aplicável;
4.14. Quanto ao Imposto spbre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e.legislação municipal aplicável. A Contratante näo se responsabilizará por qualquer
despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventuranão tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULAQUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
5.1. A CONTRATADA, obriga-se a fornecer mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários para a perfeita.execução dos serviços e demais atividades correlatas.
5.2. Registrar este Contrato no CREA e apresentar ao CONTRATANTE o comprovante de ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADETECNICA (ART) correspondente, antes da emissão da primeira fatura. A inobservância desta
exigência implicará em retenção do pagamento correspondente.
5.3. Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
5.4. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos

Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e

disciplina.
5.5. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Memorial Descritivo,
Projeto e Planilhas.
5.6. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos

métodos executivos que fujam às especificações do MemorialDescritivo.
5.7. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as

especificações constantes no Memorial Descritivo e anexos do Termo, bem como substituir aqueles realizados com

materiais defeituosos ou còm vício de construção.
5.8. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos residuos da construção civil estabelecidos na
Resolução n° 307, de'05707/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §2° e
§3°, da Instrução NormativàSLTI/MPOGn° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos

da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá
providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
b.1). Residuos - Classe A (reutilizáveisou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a

sua utilização ou reciclagem futura;
b.2). Resíduos - Claspe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a

áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
b.3). Resíduos - Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis
que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade

com as normas técnicas específicas;
b.4). Resíduos - Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde); deverão ser armazenados, transportados,

reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

c) Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os residuos origináriosda contratação aterros de resíduos

domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas

não licenciadas;
5.9. Obšervár as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,

por emissão pdntual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de

poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e

o tipo de fonte;
b) Na execuçâo contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultra ssar os níveis considerados

aceitáveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliaç~

o Ruído em Áreas Habitadas visa o conforto a comunidade, da
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Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152- Niveis de Ruído para

conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01,

de 08/03/90, e legislação correlata;
5.10. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevidode patentes registradas

em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição,

danificação, defeitos ou incorreções dos' serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de

terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
5.11. Comunicar ao Eiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente

que se verifiqueno local dos serviços.
5.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

5.13. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

5.14. Responsabilizar-àe pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
5.15. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos

registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora

contratados.
5.16. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os

respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
5.17. Adotar as providências e precauçòes necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a

fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

5.18. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos

serviços, durante a vigênciada obra.
5.19. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachés, com fotografia recente, e provendo-os dos

Equipamentos de-Pi'oteção hídividual - EPI's;
5.20. Manter sediddo junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões

compatíveis com os compromissos assumidos; PREFEITURAMUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS I I

5.21. Cumprir,além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da

Administração.
5.22. Instruiros seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;
5.23. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fomecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa

técnica, normas e legislação;
5.24. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os

testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previstono Memorial Descritivo/Especificação Técnica;
5.25. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no

contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações;

5.26. Responder por qualquer prejuízoou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e

assumindo o ônus decorrente;
5.27. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da

execução dos serviços,« que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à

integridade do patrimôniopúblico;
5.28. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás,

energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias

de serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos

(Habitese, Licença Anibiental de Operação, etc.);
5.29. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaç6es assumidas, nem

subconttatar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou

neste contratð;
5.30. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os

maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre;
5.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e

beneficios dos empregados utilizados na execução dos serviços;

CLÁUSULASEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
6.1. FiscaÍização .

6.1.1. A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será re izada pelo MUNICÍPIO, por

técnicos designados na forma do Art.°67, da Lei 8.666/93, a quem o pete verific se Contratada está executando os
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trabalhos, PREFEITURAMUNIClPAL DE LAURO DE FREITAS 12 observando o Cronograma Físico-Financeiro do

contrato, Termo de Referência, Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, de acordo com os demais documentos
que integram o Contrato.
6.1.2. A Fiscalização Poderá designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisão e fiscalização da obra por uma
Empresa Espècializada, mediante procedimento de Contratação;
6.L3. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a contratada mantém,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiçòes de habilitação e qualificação exigidas na

contratação, comprovada mediante consulta aos ÓRGÃOS RESPONSAVEIS, CADIN ou certidões comprobatórias.
6.1.4. 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 técnica consagrada pelo uso,

obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos
que forem necessários ao desempenho de sua missão.
6.1.5. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos
do Contrato, dafido donhecimento dos fatos à autoridade competente, responsável pela execução do contrato.
6.1.6.-Caberá à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalização informaráao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos
necessários, e em caso de multå, a indicação do seu valor.
6.L7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela
execução do objeto deste contrato.
6.1.8. 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 execução dos serviços prestados pela

contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à

execução dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - PROCEDEMENTOSDE FISCALIZAÇÃOE GERENCIAMENTO DO CONTRATO:
7.1. A fiscalizaçãoda obra será de responsabilidade do servidorNicanorMartinez Espinedo Neto, matricula:94015-5.
7.2. O gerenciamento do contrato será de responsabilidade da servidora Antônia Leuda Martins Pereira, matricula:
78646.
7.3. A fiscalização-do'contrato será de responsabilidade da servidora Fabiana da Costa Santos Vilas Boas, matricula:
79360.

CLÁUSULAOITAVA - RËCEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃODO OBJETO:
O critério de aceitação do objeto em questão atenderá as exigências da Lei 10.520/2002 e da Lei n° 8666/1993.
8.1. Visita ao local da obra:
8.1.1. A contratada poderá visitar ós locais onde serão executadas as obras/serviços e suas circunvizinhanças, até 02
(dois) dias corridos antes da data ptevista para recebimentos das propostas objeto deste certame, a fim de atestar ter

pleno conhecimentô das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços a serem executadas,
avaliandoos problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua

execução, e obter, sob sua exclusiva respotisabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da
proposta e execução do contrato.
8.1.2. É de inteira responsabilidade da contratada a verificação"in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados
necessários à apresentação da Proposta. A não verificaçãodessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos

trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

8.1.3. Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da contratada.

8.1.4. A visita aos locais onde serão executadas as obras / serviços deverá ser agendada com antecedência de 48 boras

por telefone ou pessoalmente, a contratada deverá estar acompanhada por um técnico indicado pela Secretaria

Municipal de Educação - SEMED, da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Endereço da SEMED: Rua Sheyla R.

Pita, 233 Edifício'EmpresarialDomingos Ribeiro - Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas - BA, Telefoneda SEMED n°:

(71) 3288-8719. Após a Visita ao Local das Obras, ficará facultada à empresa contratada a emissão do "Atestado de

Visita".
8.1.5. A visita será feita por amostragem, de acordo com orientações da Secretaria Municipal de Educação -

Coordenação de Construção e Reforma.
8.l.6. Caso a contratada tenlui pleno conhecimento dos locais, poderá apresentar a Declaração de Visita - Modelo
Anexo 11, no envelope de Habilitação.
8.2. Subcontratação
8.2.1. Será permitida a subcontratáção dos serviços de montagem mecânica, elétrica, detalhamentos construtivos,
estudos laboratòriais, ensaios, escavações por processos não destrutivos, escavação de rocha a fogo e serviços que não

estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevância pertencentes ao objeto desta contratação, com anuência

préviado MUNICÍPIO. -

8.2.2. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado de suas respon ilidades contratuais e legais.

8.2.3. Será vedada a subcontratação total do objeto. .
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8.2.4. Caso ocorra à subcontratação citada no subitem 8.2.1, a contratada poderá dar prioridade as microempresas ou

empresa de pequeno porte, no que se refere aos serviços de subcontratação arrolados acima.

8.2.5. As empresas subcontratadas também devem comprovar, junto ao MUNICIPIO, antes do início dos trabalhos que

estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciáriae trabalhista, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos

ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no MUNICÍPIO.
8.2.6. Não será permitida,'napresente contratação, a participação de empresas em consórcio.

CLÁUSULA NONA - GARANTIA:
9.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 1% (um por cento) do valor total do contrato,
que deverá ser depositado junto a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Ba, até a assinatura do contrato, sob pena de

aplicação das sanções cabíveis, inclusiverescisão contratual.
9.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes rnodalidades:

a) Caução em dgeiro ou títulos da divida pública;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.
9.3. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da

execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor valor a que se

referem as alíneas "a" e "b" do §
1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato,

prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal eo valor da

correspondente proposta.
9.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou

renovada nas mesmas condições.
9.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuizo causado

no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de

02 (dois) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
9.6. Após a execução do contrato,'constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a

garantia por -ela -prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos

eventuais valores devidos à Contratante.

CLÁUSOLA DÉCIMA - PENALIDADES:
10.1.0 descumprimento' total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceita pela

Secretaria de Educação, resýuardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com o

município.
10.2.As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela contratada,

nos seguintes casos:

a) Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critório da Contratante.

b) Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre ovalor da parcela inadimplida, a partir do l°(primeiro) dia

de atraso no serviço, at6 o 30° (trigésimo) dia.

c) Mulia moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partirdo31°(trigésimo

primeiro) dia de attaso no serviço, até o 60° (sexagésimo) dia, a partir do qual será considerada inexecução total da

parcela, cumulada com multa cornpensatória de até 15% sobre o valor do empenho e rescisão contratual.

d) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para as hipóteses previstas no

art. 7° da Leil0.520/2002.
10.3. Para as hipóteses de descumprimento parcial do contrato, será aplicada multa compensatória de até 10 % (dez por

cento) sobré o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. Considerar-se-á

descumprimento parcial do contrato, sem prejuízo das demais hipóteses previstas na legislação:

a) A entrega dos materiaistserviços diversos do especificado no Termo de Referência ou do oferecido pelo licitante em

sua proposta.
10.4. Para ashipóteses de descumprimento total do contrato, será aplicada multa compensatória de até 15 % (quinze por

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

descumpfimento total do contrato:
a) A não entregalexecução dos materiais/serviços;

b) A recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho.

10.5. Quaisquet das Sanções Administrativas poderão, a jufzo da Secretaria de Educação e havendo compatibilidade,

ser aplicadas de forma concomitante,
10.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor,

10.7. Se o.yalordo'pagamentofor insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importância devida no prazo de

15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial,
10.8. Espotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pel ecedor, este será encaminhado para

inscrição em dívidaativa.

, RAPHA .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

10.9. Deverãoser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os principiosdo devidoprocesso

legal e da ampla defesa, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos.

10.10. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e

danos causados à Administração Pública.
10.11. Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal, após o decurso do prazo concedido

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do
CONTRATANTE em operar a rescisão administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO: Constitui motivo para a rescisão administratíva deste contrato, a

infração a qualtiuer de suas cláusulas, ou a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TÈRCEIRA - LEGISLAÇÃOPERTINENTE: Este contrato é regido pela Lei n°. 8.666/93

e demais normas de direito administrativopertinentes.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade jurídica na

presença desduas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questões

oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 01 de julho de 2022.

MUNICÍPI LAURO DE F 11 AS/BA - CONTRATANTE
M ma Is he Passos Gramacho Prefeita

ÁR A MUNIClPAL D EDUCAÇÃO
Vânia Maria Galvão de Ca ho - Secretária

PIRÓPÒ d N UTORA L'IÏ>A - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

RAPHAEL .
UIMARÃES

Procurad d Mumcípio
Página 6 de 6

I asun i s
'¯Vas/BA



CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito

REP vro our A
QR-CODE

DDC10tWIDADE/ÒRGIMESDIWUF

or nomsaumo

wrono moezus a SA

I
.

a.4 :,, yo Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisótla n°2200-2/200L Sua validade poderá

Cn me, muum ser confirmada par meio do programa Assmador Serpro.
arvama a Ivedael

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a
4.......& Astetuos vaidação do documento digital estâo disponíveis em:

""**""^"" neessageo <http:lhwuw.serpro.gov.br/assinador-digital>,opçäoValidar

BAHIA ,M
DjNATRANr.Udb2F CONTRAN SERPRO / DENATRAN



«ppg^ 11° TABELIONATO DE NO'I'AS
,

COMARCA DE ŠALVADOR - BASAIVA On t
AUGUSTOSOUZADE ARAS

Tabelião

UVRO N : 03061P
FOLHA N°:

- 125
OÑDEM N°: 040452TABEUAd -AUGUSTO SOUZA DEARAS

, , , , TRASLADO N *J
PROCURAÇÁO'PÚBLICANA FORMA ABAIXO:

SAIB M quantos este público instrumento de
mandato virerrt que, aos 23-(vi te e tróq dias do mê's de março do ano de 2022 (ddis
mil e vinte e-dolà), neste ÑIunicípiodo Wäivador, Capital do Est,a'doda Bahia, República
Federativa do ggsi), \ggt(gRIAbikSANTOS RIBEIRh DAŠ NEVES por- Escrevente
Autorizada do 11° Tabellònatodé Notas, figura na qualidade de OUTORGANTE:SA E
PIROPO CONSTRUTÒRA TDA, pessoa jutídica de direito priyado, iriscrita no CNPJ/MF
sob o número 39.860:299/0001-90, sediada na Rua Leonardo R da Silva n. 257,
Lotdamento Nossä Senhora de Lourdes, lote 05, sala 118, Pitangueiras, CEF 42.701-420,
Lauro de Freitas, Bahia, com 19 altÑaçäó contratub arquivÀda na Junta Comercial do
Estado da Êlahia sob registro n. 98 6 l este ato repiesentada, e

nos terimos de respe tiva úláûsula q grt or, 6RADE SÁ, brasileira,
maior, capaz, nascida èn 08/04/197È|ÑI dp, ÊI a loÑIbŠrt'oGoes Santos e liene
Santos 'Souzá, administradoŸa, pogórajä Gédúfa dé .ldentidade n. 05.477.463-26,
expediba pèla SSP/BA, ins'elita no CPF/ME 46b $~n. 781 31f:205-97, endereço eletrônico
silvariaf 018@gmail.com.,residénte e domiciliada na Rua Lídia Borja, n 248,, Cond.
VillageMaruza, casa 04, Štella-Marie CEP À1:600-55Ò, Salvador, Bahia, declarandà, sob
pena de responsabilidáde, ser a diti a atual versãò, ò a reconhecida, por meio ~de

documento de Identificaçáoapiesentado, cúja ca¡iacidade jug ica ou fé, foi manifestado
que, por este instr0mento público nome,ia e institgi y (glitig(le de proctirador,
àðravante OUTORGÁDO:,GIÄUCO AÑDgADE SA, brasÏleiro, maièr, capaz, nascido em '

07/02/1969,-casado, filho,de ntonid Rubeþs (ei Sa e Abgall Andrade de Si, empÍesário,
portador ,de Cédula de identida e à 40MŠ9319, expedidi pela ;SSPlBA, inscrito no

CFFIME åbb o n, 483.ß28 835-5 ondere'96 eletrónicolglaucoandradesa@yahoo.com;br,

residente e domiciliado na Rú'a Lid a orja, n. 248; C,ond Ñilláge Ma'ruza, casa 04, Stella
Maris. CEP 41.600-550, Salvador, Bahia, Ë quekconÎeresamplos, gerali e ilimitados
poderes=(especlais) para representá-la junto aps Bancòs, tiudhsejá oficial.ou particular,
em qualquer de suas agências, ibstabeleiimentos de crédito financèiro, principairhénte
jynto ao 'BANCO BRADESCO, Agancia n. 3566, Conta n. 48725-2 e BANCO' DO

Octávio ngabeÍm. 6029 -!Áultishop 201 A i Bo¢ŒÊRig- r iŠA - CEP41706-690
one «1) 39 2.6016- 301 4109 ¾m.ttnotas.cokbi EJ all: ateMigríto@11notas.com.br
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RRAM., Agência n. 2866-5; Coñtà h. 6489ž-3,. þoden io ,

movimentar e encerrar conta corrente, poupança e/ou beneficio, emitir cheque; requis¡tar
lonários de i chequ9s; - rétirar chèques, devolvidos; endossar, cheques;

sustar/contra-ordenar,cheques;'candelarcheques; báixar cheques; autorizar cobrança;
solicitar empréstimo;recebeÀ passar recib e dar quitaçã ; solicitar saldos e eXtratós
autorizar débitos eg conta relativo a operações e pagameptos; solicitar, e desbloquear
cartäo eletrônico; movimentar conta corrente com càtão eletrônico; efettar

,

resgatelaplica¶öesfinanggirg¾ g(ptuat aaque AQata 99|¶ 9, 99014 Ogg249,94 e1ou

beneficio; cadastrar, alterar, revalidar, receber e desbloqúèarsenhag; efetuar pagamentos
por meio eletrônico; efetuar transfeiêndia por m¾io eletrônico; assinar proposta de
empréstimosI financiamento; assinar instrumentodeÍbrédito; representá-lapegante toda e

qualquer Administr dora de Cartões de Créditos e/ou Banpos autorizados, a fim de
regularizar toda e qualquer situação juridica e/ou adníiniátrativa,assim como, impugnar
lançam'entás,débitòse/ou ôréditds, efetuar þ;&gameníbade fattiras biòqúearel,ou cancelar
cartôes de créditos, naciónais e/ou internaciondià, apresentare assinar cadast'ros, solicitar
novos cartões, solicitar alteraçâo dë señijäs d d'ados cadastrais, cúmprir exigenceas,

vender e/ou comprår, prometer vender e/ou prömeteiedmprar, ceder, doar, ,dar em

pagamentoou de qualquer forma adqugir e/ou alienar vëiculos autornotores,assim como

direitos sobre-eles, podendo'acèrtarpreço, foñaë) cöndii;ðes de ¢a aiñanto, recebéF

imþortâncias e demais valores, passar redibos e dar quitaçöes, assinar, contratos
particulares e/ou escrituras públicas, com todas as Éoleñidades de estilo, inclysve

escriturar de re-Íatificaçäo, apresentaf do,cun enios, ýagar i/mpostos,taxas e demais

tributos, receber uso, gozo,' posse, direito e ação, aceitèr e/ou discordar de claúsulas e

óondições, corriprar e/ou vender difeitos s'obre lÍnhas telefônicaá, inclusive dg telefonia

celular e ações, tanto de empresai de teleòomunicações como de qualquer outra área,

receber cautelas, bônus e dividend s, trarismitir dir4)toÈ; represántá-la perante g Bolsa de

Valores, Corretoras de Valores, Ban,cos autorizadõs, áskina'r e/otÍ apresentar os

documentos necessários, inclusive os 'de atuàlizaçäo cad~astral
autorizar venda :em

pregão, r#qüerer Â récèber,eídratose demais Bo¿;urpeñths, cânferigdopoderes para)gerir e

adrñiniàÔr-§ëñs¾éveisde pröpiiedade då bilt'äf§ãñtà,þe èndo fazer locages e dar-em

locação, assinar contratos de locação, aceitar e/ou rècusar inqµilinos eÍou fiadores, assim

como acá ar ou recusar outras garantias previstas na hei, despejg-Ids, executando.ose a

seus fiadores, fixar alugueis recebê-los, gagar, pa!‡ióipar d.e a(serrib'Ìëiasgerais ordipárias

e extraordinárias de ,condotnini , ass'ociaçöes, coo'perativas, sindicatos ou societárias,

podendo votar e ser votado, apreserdar pr'oposfasi impti ná-las, disóordar de valores,

adquirir velculos automotores,pode'ndo fegularizare où.resólverŠdo e qual üër problema

gou situação j,urídica e de direito, referente a velqugs,de.I;$ Ariedatte da utorgan,40
.

ser adquirido em nome da O
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TABELIONÁYO 11° TABELIONATÓ'DENOTAS TA,8ELIONÀTO

DE NOTAS DË NOTjkS
COMARCA DE:SALV)DOR-BA

AUGUSTO SOUZADE ARAS
Tabdião

LIVRO N°: 0306-P
FQLHA N 126

ORDEM N°: 040452

bi ŸABEUAO,-AUGUSTO SotlZA DE ARAs TRASLADO N *
-1

o IPVA, taxas, multas, amolumentos e demais tributos, próceder a licenciámentos e

emplacamentos,pagando as taxas correspondèdtes, inclusive o segužo obrigätório,passar

recibos e dar duitagis, reqÙerere Teceber certidöes de demais Êo'cumentos, inc(usive

segundas (2) vias de DUTs- DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSÛERÊNCIA, impugnar

multas, apresentar recursos, represeÑa perante segu addras;Ñoceder a rannferência de

propriedade, junto aos ófgäos de trânsito, potÏendo alienat, assinar o respecfÍvo

Docurgento Único de Transferència - DUT, geceber yalo es e preços de aÌienação,

subscrever o respectivo DUT faker ocorrênciat do-sinistros, apresentai defesa previa e

recursos na aplicação de multas por infrações de trânsitos eÍetuar compras a vista ou a

grazo, gnto a fornecedgres de mercadõrias e serviços,,gro'movet vendas e/ou prdmover a

prestação de serviços a clientes, a vista .ou a prazó, 'de mercadorias,-'equipamèntos g
^

serviços, obedecendo rigorosamentia Igg s açã'o cogercial g ntei acegar preço, foima e '

condições de pagamento, comb nár lŠshi rtb p da e' serv,igos, passar

recibbs e dar 'quitações, prom ver o me . As, g gggjp gityttto

incidentes sobre as operaçöes mero ntis da referida Socie ade de seus resultados

contábeis, conferiodo poderes especiais para gerir _e ad ibistrar s á as administrativa,

contábil e fiscal, podendo o Ogorgado, requeter:guias ára emissão do Notos Fiscais,

autorizar a confeóçâo de NotagFiscais, assinarsrequeÑihentos elâti-pëtiges,räcjtierer,è

assinar talõés deÑotasFiscais companharautÌitoridis4g:ais, ap,résentar tivros c/optáb is

e demais documentos fiscais e contálidis, impugnar autosi contestars étnbargar, interpor .

e/ou defender todos-os recursos adninistr'at os, juritar'ë re'tirar documentos, receber

devolução de impostos, taxas ou quak uer oýtrq but , hŠmitir e demitir pessoal, •

cumprindo rigorosamente a legislação vigente, em egýecial a fiscal, trabaôhista, social e

previdenclária, efetuarcobrançás e alitorizar protpstoidetitulos.,constit'uiradvogado com

poderes nas cláusulas "ad juditia" e "extra judicia",,para defesa dos direitos e interesses

da Outorgante, perante qualquer Julzo, em quŠlquerinstância óu Tilbùnal,podendo propoi

contra quem de tiireito, as ações em qualquer instância ou Tribunal, $bdendo propor

contra quem de direito, as açðes competenten:,,infervirem qualquer,pleitiiniciadoou por

inlöiar-se, 6èmo-AutorÁ Ré, Assistehtè, Óýoñèrítee/ou Telegita htarátan(4-99¾¼ÀISL

embargar, impugnar, requerer beneficios, variat, renovar, desistir assjdar desistência de

ações, recopvir, firmar acordo, remir dgidas, restar comprompso receber e dar quitação,

Av Ocuvio Mangabeira, 6929 - Mutushop ÒÙ- Ëbca do No. Sawada - BA- P 41706

Fðño (71) 3012-6016· 3012-0189 - wwwn)otdi.c&n.br - E-mailiatendlÑlentô@ilñðtas.com.Br
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transigir, acordar, confessar, passar recibos, Ìnierpo edd § 96 (904¾

'legais, perante qualquerTribunal ou Instância, rèceber documentos,proceder a cobranças

judiciais de créditos, -representar ern especial, perante a Justiça do Trabalho, poden

inclusive .nomear preposto proceder a cobranças judicial de créditos, representar a

Òutorgante, judicialmentee/ou administrativamente,perante toda e qualquer' repartiçâo

pública federal, estadual, municipal, autárquica, Cartório de Notas,,de Registros Públicos

ou qualqueroutra que seja necessário, assim como perante en1presas públicas, pilvadas

de economis inista, páraestatal, iñcitišivë þeänte o Instituto Ngçjgnal do Seguro Socig!

INSS, Receita Federal, Delegacia da Receita Eederal, Miriistério e/ou Secretarias da

Fazenda e demais Órgãos, DRT - Delegacia Regional do Trabalho,)DETRAN,Jttnta

Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, Prefeituras Munioipais, Ùrgãos de Defesa do

Consumidor (PROCON, CEÃCÖN, CODÉCON), .Miriistério I úblico Federal e' Èstadual,

empresasconcessionårias de serviços pòblicos, ern specià!, as de telecomunidações,

inclusive às de telefonia celular e de ene.rgia elétrica, podendo requerer bloqueios,

habilitagöes, mudanças de planos,.Íde a arelhos e de endÀreço, pagar corifas,

impugná-las,discordar de valores, réceber Šréditos, requerendo, p omovendoe assinar)do

o que for necessário para defender os diteitos e inte'resses da Outórgante,assim oomo,

perante Seguradoras, Empresas de Planos de Saþde ou qualquer outra que seja

necessárib, podeÂòo câñtiathi guros, ßa'gar prênË &cebér i,ndeliizaçõ,ess, dar

quitaçöes, assinar recibos, assinar e apresentar declaraçäo de rendimentos, receber

restituiçäó de imposto perante a Receita,Federal ou qúalqueidos båncos autorizado0,

promove alteração do contrato so I, apfesentor, requerer elóu receber todo e'qualquei

documentopara defesa dos direitos e int ressés24Outorgagte, requerendo2. (seguËas)

vias de certidões, atestados eo que necbssário for, requereÑnscriçöes, registros, cumprir

exigências e determinaçöes, receber ci'taçõeè, intimŠçöes ou notificapàes, Ímpugnar

decisöes, recorrer, prestar informações, outorgando, ainga þoderes para rp¡Áesentá-la

juntoa Empresa Brasileira de Ôorreiós e Tel¢graÌös,pu uŠquer outra empr sa, púbÌica ,

ou privada, responsåvel pelo sistema de- correios, ' maloie, encomendas e

correspondências expressas, podendo, inclusÍ9è, rege er e assinai a correspondência da

Outorgante, retitat enggagpggg y g- gggtaig gg (gg smaig 19( neçes,s.gip, gg a ela

pertencer,podendo particlþar de procedimer)toè em certaines,Il itatórios, licitação pailica,

tomada de preços, pregão presenolal, þregão eletrônico, carfa onvite, a sinar.contigtos,

contratar com a administração-públiha no-afribito-fádetal, féduál e municip I, fomecer

materiaÌ e receber dinheifo, Reliväl-editäis, adreidnlä ó orhentação e pre¢ostas,

participar de sessões públicas de ligbilitação e julgamedtodg Documentação, assinar as

respectivas atas, registrar ocorrências, forniularf,mgûgnações, interpor recursos, renunciar

ao direito de recursos, admitir e derhitir empregados, àssinar.ae resþedivas carteiras de

trabalho e/ou contratos de prestqgéo de serviço, efetúàr pagamento de salár s.
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TABE ÓNATO 11° TABELIONKTO DE NOTÂS NA 05
COMARCA, DE SALVADOR - BA5ALVADOR

,, J
AUGUSTOSOt)ZA DE ARAS

UVRO N*: 0306-P
FOLHA N°: 127

, 9RDEM N*: 040452TABEUAO -AUGUSTO SOUZA DEARAh
¡ TRASLADO N *

1gratificaçöës, 13° salério, férias; passar rècibos e dar quitações, enfim confere plenos eitimitados poderes, inclusive aquelgde que dependard 8,4 delegáqãe especial e que nãoestejam expressaihehte aqui mencionados, para o.hom efiel desempenho deáte mandato,podendo o'Outorgado, tudo mais promover,,requeret praticar e assinar, repiesentando aOutorgante ativa e assivamènte, praticando tòdos ós atos ho int resse da Outorgante,ficando vedado ágrat a di Atps estranhos dos iÂì¼resses soÿiais, assirá bomo onerar ogalienar benssimóveis da Outorgante A OutorgaáÌe,òiéntificada das consequências legaisque irdportam o presente ato de outo a de podere
,

se responsabiliza pelos-atos a serem¢raticados pelo Outorgado. A qualificação dat Martes, bem como,os dados refe'fântes aoobjeto deste rggn,dyto, foram foròècides e-veriitcados/pela Outdrgante, a qt'sal seresponsabiliza légalmehte pela veracidadé, DEVE DO A PROVA DESTASDECLARAÇÖES SER ENIGIDADiggggE BE OG E PESSOAS A QUEMESTE INTERESSAR:AOutotgant d'à"ólètaîci ricÌ eu a seinaturà de presenteipgrumenthpúblido,ääð ihaAerËveÍ ec d e eye ipais-correçõeË poderäo
ser levadas a efeito,pdr meio de .outorga de nogo iriktigmento públEcõ; bemassim que,consoante o dispÃsto nas normas de artiOo °a pjafág fo pÎco, de trei-Féberal n. 8.9Š5/94,c/c artigo 106 de Código de Nonnas e Procedjgie tò3s

cÏos, tviços14otariais e de Regittro edo Estado da Bahia, haverido necessidade, šûtó(i ' a coibeita de respectivas
assinaturas por meio de diligência'rpalizada por ésórëverite-autori ado;. A presente éválida por támpo'indeterÍninad. Ved,ado o sùbstabeleci¢ento,dou fé. Foi recolhido
o DAJE de n°999,9.ÒÎŠ.908847, no valor de R$ 97,66 serídÉÁjiPAhij(ggg191umentos,
R$ 33,50 de taxa de fiscalizaçao do T3BA, R$ 12,89 de FÉCONI, RS 9,98 de FMMPBA, R$
1,87 de FMPGE e R$ 1.25 de Defensorla Pública.Úe adordo com o Art, (19, §

1*. do
Código de Normas da CGJiBA, na ausência de assÃngtura de uma dis partes, após
transcorridge, gg (gittta) dias contadö§ dâ là íÁtùi·a do ato, o Ÿabefião declararå
Incompleta a escritura e consignatá, individúall'zàndo,aå assÏhétùias faltantes; e,
advertidas as partes no corpo da es rÏìura, serão de¶¢as as taxas e os
emolumentoscorresýoiidentes.Foram dispensädas as teste¢ðnnas instruinentárias,

os termos do Parágrafo 5°, do Art 215 da 'Lej 10.40pl200ž, dibódig Civil Braslieifo
1 vigente a partir de 11/01/2003. O norr e do ÒQto gado, ado& è os elêtnentos relativos ao
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§jëtð ð¾iëšénieinstrumento,foram fårñòëidšš é 'cöñiin#ados pela O.utorgante, q

eles respons,àbilizò-se, reservando-se, este Oficio no direitoade não corrigir erros dal

advindos. Assim disseram a seu pedido, eu, MARIþNASANTOS RIBEIRO DAS NEVES,
EscreventeAutorizada, que digitei este instrumento,o qual, após lidò e achado conforme,
assinado pela Outorgante e por mim MARIANA/SANTOS RIBEIRO DAS NEVES,
Escrevente Autorizada, que o subscrevo e assino ed público ,e raso. -Selo:

1597AC4978593P9Z87T42CG. - -

Salvador, 23 de'macçó de 2022

Em Testemunho,ndtwo da Verdade.

SA E PIROPO CONSTRUTORALTDA
Quiargante

SILVANA GÓE5-MDRADESÁ
Re feieritante

MARIANA SANTOS RIBEIRO DAS NEVES
Escr tenT Autórizada '

Seto de Autenticidáde
Tmonie de o Enido a Sans
Ato Notarial ou de Registro
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