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Antdnio Marcos Ribeiro

Coordenador Executivo
TOMADA DE PREQOS - N° 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 02.012/2020
CONTRATO N° 122/2020
O Municipio de Lauro de Freitas, pessoa jurldica de direito publico interno, com sede e foro na

Praga JoSo 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 MAKITORRE SERVIQOS PARA CONSTRUQAO LTDA, inscrita

no CNPJ/MF, sob o N° 11.058.809/0001-90, sediada na Avenida Tancredo Neves, N° 620, Mundo Plaza
Empresarial. Sala 1406, Caminho das Arvores, CEP 41820-000, Salvador- Ba, neste ato representado na

forma dos seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo

firmadas. celebram o presente Contrato, mediante as Ciausulas e condigdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1. O presente Contrato, resultante da Tomada de Precos

-

N° 004/2020, nos termos do Processo

- N° 02.012/2020. tern por objeto CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EXECUQAO DAS OBRAS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO CAIC - CONTRATO DE

Administrativo

PARA

REPASSE N° 1053.666-25/2018, NO BAIRRO DE ITINGA, NO MUNICIPIO DE LAURO DE
FREITAS/BAHIA. CONFORME TERMO DE REFERENCE E PLANILHAS EM CD ANEXO NESTE

EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
1.2. O presente Contrato podera sofrer acr6scimos ou supressdes 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 Pregos

- N°

004/2020. seus Anexos e a Proposta de Pregos da CONTRATADA
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:
2.1. PRAZO DE EXECUQAO DAS OBRAS:

2.1.1. O prazo maximo para execugio das obras e servigos objeto deste edital
contado

a

sera de 05 (cinco) meses,

partir da data da emissSo da Ordem de Servigo, tendo o contrato a mesma vigencia de 05

(cinco) meses. contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos

termosjdÿ art. 57, §§ 1° e

2° da Lei 8.666/93.
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2.2. PRA20 DE GARANTIAS:
2.2.1. O Prazo de Garantia dos servigos prestados 6 o previsto na legislagao vigente e definido, no CPdigo

Civil Brasileiro.
2.2.2. Todos os servigos licitados devem atender
T6cnicas

-

ABNT (Lei n.

0

as recomendagSes da AssociagSo Brasileira de Normas

4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos

requisites mlnimos de qualidade, utilidade, resist&ncia 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 serao pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas
previamente pela CONTRATANTE, atravfes da medigao de Servigos Executados.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execugSo do objeto deste Contrato 6 estimado em R$ 394.397,79

- (trezentos

e

noventa e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos).

4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correrSo por conta dos recursos consignados no
orgamento Municipal para o presente exercicio, conforme rubrica:

02.0900.1320.449051.00
02.0900.1320.449051.9124

CLAUSULA QUINTA - FORMAS E CONDIQOES DE PAGAMENTO:
5.1. Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos serao efetuados em reais, mensalmente, de acordo

com as medig6es, com base nos pregos uniterios propostos, e contra apresentagSo da Nota Fiscal
devidamente atestada pela FiscalizagSo do MUNIClPIO formalmente designada, acompanhada do relatorio

dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medigao referente ao m£s de competencia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

5.1.1. Para efeito de pagamento

sera observado o prazo de at6 30 (trinta) dias corridos, contado da data

final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada.

5.1.2. O pagamento da instalag§o e manuteng§o do canteiro, mobilizagao e desmobilizagao

sera no valor

apresentado na proposta, valor maximo constante da planilha de pregos unitarios que integram o edital, nos
correspondentes percentuais:
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5.1.2.1. InstalagSo e manutengao do canteiro, de acordo com o cronograma financeiro proposto;
5.1.2.2. Mobilizagao: sera realizado medico e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira

medigao. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serSo medidos e pagos apos efetiva mobilizagao de suas

maquinas e equipamentos.

5.1.2.3. DesmobilizagSo: apbs a total desmobilizagao, comprovada pela FiscalizagSo.
5.2. Administragao Local (AL)

- sera pago

conforme o percentual de servigos executados no perlodo,

conforme a fdrmula 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 “global" e

sera

pago o

quantitative do percentual em numero inteiro em valor absolute com no maximo duas casas decimais.

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 medig§o.
5.3. O cronograma flsico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exig£ncias do Projeto Basico

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

cronograma de licitagao, sera ajustado urn cronograma de execugao de acordo com a

programagao fisica 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 Gtil seguinte
entrega do documento de cobranga no protocolo da Secretaria de Infraestrutura

a

de

- SEINFRA, na Prefeitura

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

sera observado o prazo citado para pagamento.

Conforme estabelecido nas especificagdes tecnicas

das obras e servigos, que define os critarios de aferigdo e

aprovagao de medigdes dos itens e subitens do

contrato.
5.5. Somente serSo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizadi
atesto de uso pelo fiscal do contrato.

mediante
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5.6. As faturas s6 serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e dever3o estar

isentas de erros ou omissbes, sem o que, serao, de forma imediata, devolvidas

a licitante vencedora para

corregbes, n3o se alterando a data de adimplemento da obrigagSo.

5.6.1. Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o numero da medigao e do mbs de

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

Contributes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a retengao na fonte dos
tributos e contributes, conforme legislate em vigor.
5.7. £ de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega ao

MUNICiPIO dos documentos de

cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma Clara, objetiva e ordenada, que se nSo

atendido, implica desconsideragbo pelo MUNICiPIO dos prazos estabelecidos.
5.8. N3o constituem motivos de pagamento pelo

MUNICiPIO de

servigos em excesso, desnecessarios

a

execugSo das obras e que forem realizados sem autorizag§o previa da Fiscalizagao. N3o tera faturamento

servigo algum que nSo se enquadre na forma de pagamento estabelecida no edital e seus anexos.

5.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug§o do contrato, todas as condigbes de
habilitag§o e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas.
5.9.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apbs a assinatura do contrato,

de comprovada repercussbo nos pregos contratuais, ensejara a revisSo destes, para mais ou para menos,

conforme o caso.
5.9.2. Ficam excluldos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nSo reflitam diretamente nos pregos do objeto

contratual.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUQAO CONTRATUAL E RETENQAO:
6.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigagbes contratuais, a CONTRATADA tera

que prestar garantia nos termos do § 1° do Art. 56 da Lei N° 8.666/93, no percentual de 5.0 %
cento)

(cinco por

do valor deste Contrato;

sera atualizada monetariamente. CaugSo em Tltulos da Dlvida Publica, Seguro
Bancaria, nbo renderio juros ou correto monetaria, ressalvado os direitos inerentes

6.2. A Caugbo em Dinheiro

Garantia ou Fianga

aos prbprios Titulos depositados.
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6.3. A CONTRATANTE podera descontar do valor da Garantia Contratual a importance que a qualquer

titulo Ihe for devida pela CONTRATADA;
6.4. A Caugao de Garantia de fiel cumprimento das obrigagbes contratuais

sera devolvida a CONTRATADA

apds a lavratura do Termo de Encerramento das obrigagbes pactuadas.

CLAUSULA SETIMA - DEVERES DO CONTRATADO
7.1. A licitante vencedora devera apresentar ao

MUNICiPIO

antes do inicio dos trabalhos, os seguintes

documentos:
7.1.1. “Lay Out” do Canteiro de Obras e identificagao da area para construgSo do mesmo.

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

7.1.3. Cronograma ffsico - financeiro detalhado e adequado ao item 5.3.
7.1.4. Relagbo dos servigos especializados que serSo subcontratados, considerando as condigbes

estabelecidas no ITEM 11 e seus subitens.

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

comprovar ao MUNICiPIO a regularidade jurldico/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, responsaveis tbcnicos ou sbcios n§o constam funcionarios, empregados ou ocupantes

de cargo ou fungSo gratificada no MUNICiPIO
7.1.4.2. Autorizagao dos 6rg3os competentes para escavagao/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 perlodo de

execugao em regime

permanente no mlnimo urn

tbcnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagao de registro profissional expedido pelo Ministerio
do Trabalho e Emprego.
7.3. Atendimento

as

condicionantes ambientais necessarias

Empreendimento, emitidas pelo 6rg3o competente, relativas

como tambem obriga - se

a

a

a

obtengSo das Licengas Ambientais do

todo o perlodo da

execugao das obras. E

obtengao de novas licengas ambientais necessarias para todas as fases da

execugao da obra at6 a sua conclusao. O nao cumprimento dessas obrigagbes acarretara na suspensao
dos pagamentos dos boletins de medigbo da contratada ate a completa regularizagao das condicionantes

e/ou dos licenciamentos ambientais.
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7.4. Apresentar-se sempre que solicitada, atravds do seu Responsdvel Tdcnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritdrios da CONTRATANTE em Laura de Freitas - Bahia, em caso de solicitagdo da

Mandatdria do Ministdrio do Desenvolvimento Regional/Caixa Econdmica Federal

-

Superintendence

Regional.

- CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU as Anotagdes de Responsabilidade Tdcnica - ART's referentes ao objeto
7.5. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

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

qualificagdes informadas, atravds de contrato de prestagdo de servigos, nos termos estabelecidos no edital

e seus anexos;

MUNIClPIO, no canteiro de obras, urn escritdrio e os meios
necessdrios d execugdo da fiscalizagdo e medigdo dos servigos por parte do MUNIClPIO, para uso
exclusivo da Fiscalizagdo do MUNIClPIO, com area minima de 25,00 m2, incluindo banheiro, contendo:

7.6. Instalar e manter, sem dnus para o

mesa, cadeira, armdrio, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com perifdricos,

hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra, administragao de escritdrio e
comunicagSo, Internet, 01

camera

fotogrdfica digital (resolugao minima de 7.0 megapixel com cartao de

memdria de 4 (Gb), materials de escritdrio necessdrios
atividades pelo perlodo correspondents ao da

a operagao dos equipamentos e desempenho das

execugao dos

servigos e 01 aparelho de ar-condicionado,

sendo que ao final das obras todos os materiais ndo utilizados e equipamentos

serao

devolvidos

a

contratada.
7.7. Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes, tais como os
equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto, inclusive

manutengao e pessoal de apoio e execugao, deverao estar contempladas na proposta no prego

estabelecido para a instalagao e manutengao do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos os
equipamentos serao devolvidos a Contratada.
7.8. A CONTRATADA deverd, sempre que necessdrio, comunicar-se formalmente com ao

MUNIClPIO.

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

protocolo encaminhado d 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 atd o

local das obras/servigos e fornecimentos, bem como a triagem e disposigdo final de resifluos sdlidos inertes
e da construgdo civil - RCC em local devidamente licenciado.
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7.9.1. ApresentapSo do relatbrio de descarte, discriminado por empresa e por obra, emitido pelo
responsSvel tecnico do aterro escolhido, compreendendo periodo compatfvel ao periodo medido no
respectivo BM apresentado.

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

para a boa execupSo das obras/servipos e fornecimentos, priorizando nas contratapbes de pessoal direto
das obras profissionais domiciliados preferencialmente morados do Municipio, respeitadas

as

exiggncias

profissionais que o cargo requerer.

7.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados

as

estruturas, construpoes, instalapbes

eiatricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao

MUNICiPIO e a terceiros,

existentes nos locais ou decorrentes da execupSo das obras/servipos e fornecimentos objeto desta licitapdo.

7.12. Exercer a vigiiancia e protepSo de todos os materiais e equipamentos nos locais das obras/servipos e

fornecimentos.

7.13. Colocar tantas frentes de servipos quantas forem necessarias (mediante anubncia prSvia da
FiscalizapSo), para possibilitar a perfeita execupSo das obras/servipos e fornecimentos no prazo contratual.

7.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m§o-de-obra, sem qualquer vinculapSo empregaticia
com o MUNICIPIO, bem como todo o material necessario a execupSo dos servipos objeto do contrato.

7.15. Responsabilizar-se por todos os bnus e obrigap&es concernentes

a legislapSo tributSria, trabalhista,

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

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

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do local de
execupSo das obras e servipos.

7.16. Todos os acessos necessSrios para permitir S chegada dos equipamentos e materiais no local de
execupSo dos servipos deverSo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos

decorrentes de qualquer servipo para melhoria destes acessos correrSo por conta da Contratada.

7.17. A contratada deverS manter urn Preposto, aceito pelo MUNICIPIO, no local do servipo, para
representS-la na execupSo do objeto contratado (Art.0 68 da Lei 8.666/93).

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

das despesas do canteiro referentes a Sgua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos
que venham a ser cobrados.
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7.18.1. No momento da desmobilizagSo, para liberagSo da ultima fatura, faz-se necess3ria a apresentagao
da certidSo de quitag3o de d3bitos, referente 3s despesas com 3gua, energia, telefone, taxas. impostos e

quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
7.19. Promover a substituigSo dos profissionais integrantes da equipe tecnica somente quando

caracterizada a superveniSncia das

situates de caso fortuito ou forga maior, sendo que a

substituigSo

dever3 ser feita por profissional de perfil t6cnico equivalente ou superior e mediante previa autorizag3o do

MUNICIPIO.
7.20. A contratada responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados 3s estruturas, construgfies,
instalag&es el6tricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao MUNICiPIO e a

terceiros, existentes nos locais ou decorrentes da execugSo das obras e/ou servigos e fornecimentos, objeto

do Projeto B3sico.
7.21. Durante a execugSo dos servigos e obras, caber3 3 empresa contratada as seguintes medidas:

7.21.1. Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificag3o da obra, com as seguintes
informagfies: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato e

Contratante (Municipio), conforme Lei n° 5.194/1966 e ResolugSo CONFEA n° 198/1971;
7.21.2. A placa de identificagSo das obras e servigos deve ser no padrSo definido pelo MUNIClPIO,

respeitado o Manual de IdentificagSo da Placa de Obra do Minist6rio do Desenvolvimento Regional/Caixa

Econdmica Federal e em local por ele indicado;

7.21.3. Obter junto ao 0rg3o respons3vel do Municipio o alvar3 de construg3o e, se necess3rio, o alvar3 de
demoligSo, na forma das disposigfles legais em vigor;
7.21.4. Manter no local das obras/servigos urn Di3rio de Ocorrfencias, no qual serSo feitas anotagdes di3rias

referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materials, m3o-de-obra, etc., como tamb6m
reclamagGes, advertSncias e principalmente problemas de ordem tecnica que requeiram solugSo por uma
das partes. Este di3rio, devidamente rubricado pela FiscalizagSo e pela Contratada em todas as vias, ficara

em poder da Contratante apbs a conclusSo das obras/servigos;
7.21.5. Obedecer 3s normas de higiene e prevengdo 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 3 Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, em raz3o da execug3o das
obras/servigos, e
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7.21.7. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam as

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

seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observance a legislagdo pertinente.
7.22. Na execugao dos servigos e obras de construgao, objeto da licitagao a contratada devera atender

as

seguintes normas e praticas complementares:
a) Normas e Exiggncias especificadas na Lei Federal 8.666/93 e Suas Alteragdes;
b) Projetos, Normas Complementares e demais Especificagdes Tfecnicas;
c) Codigos, leis, decretos, portarias e

normas federais, estaduais e municipals, inclusive normas de

concessionaries de servigos publicos, e as normas t3cnicas do Municipio especifica para obras;
d) Instrug&es e resolugdes dos 6rg3os do sistema CREA-CONFEA / CAU;
e) Normas tdcnicas da ABNT e do INMETRO,

e principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos

de qualidade, utilidade, resistance e seguranga.

0 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil - SINAPI;
g) CPdigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagdo do Solo;
h) Normas da Vigiiancia Sanitaria e Secretaria de Meio Ambiente do Municipio;
i) Normas das concessionaries locais de servigos, 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;
1) Normas, regulamentos do DNPM;
m) CONAMA

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

gestao dos residuos da construgao civil;
n) Convengao Coletiva

de Trabalho vigente, que estabelece condigdes trabalhistas das categorias de

empregados envolvidas na execugao do objeto;
o) Manuais Tdcnicos - Prescrigdes

e orientagdes constantes dos manual's tdcnicos dos fabricates de

equipamentos eletromecanicos instrumentos de medigao e mecanismos de automagao, no que tange a
transporte, estocagem, montagem, instalagdo e teste de operagdo;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE:
8.1. FISC ALIZAQAO
8.1.1. A coordenagao do contrato, bem como a Fiscalizagao da

execugao 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 estd executando os trabalhos, observando o Cronograma Fisico-Financeiro do contrato,
Projeto Basico, Especificagdes Tecnicas, Memorials Descritivos, Projetos Basicos,

elementÿ tdcnicos e de

acordo com os demais documentos que integram o Contrato.
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8.1.2. A Fiscalizapio Poderi designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisee) e fiscalizapSo da
obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de licitapSo especifica,

a sua Contratapio,

que passari a ser Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manual Especlfico da

Portaria 164/2013 e suas Alterapbes.
8.1.3. A FiscalizapSo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execupSo do contrato, se a Licitante
vencedora mantem, em compatibilidade com as obrigapbes assumidas, todas as condipbes de habilitapSo e

qualificapbo exigidas na licitapSo, comprovada mediante consulta aos

0RGAOS RESPONSAVEIS, CADIN

ou certidbes comprobatdrias.
8.1.4. A FiscalizapSo terS poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servipos que

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas TScnicas da ABNT e com a melhor tbcnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde jS a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da FiscalizapSo,

aos servipos, e a todos os elementos que forem necessSrios ao desempenho de sua missSo.
8.1.5. A FiscalizapSo terS plenos poderes para sustar qualquer servipo que nSo esteja sendo executado

dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento dos fatos

a autoridade competente, responsive! pela

execupSo do contrato.

8.1.6. CaberS

a

FiscalizapSo verificar a ocorrfencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A FiscalizapSo informarS ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatbrio com os documentos necessSrios, e em caso de multa, a indicapSo do seu valor.
8.1.7. A ap§o e/ou omissSo, total ou parcial, da FiscalizapSo nSo eximirS a Contratada da integral

responsabilidade pela execupSo do objeto deste contrato.

8.1.8. Fica assegurado aos tScnicos do MUNICiPIO o direito de, a seu exclusivo criterio, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atravbs de terceiros, da execupSo dos servipos
prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenpSo de quaisquer

esclarecimentos julgados necessSrios a execupao dos servipos.

CLAUSULA NONA - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIQOS.
9.1. Conclufdos os servipos, a Contratada solicitarS ao MUNICiPIO, atravSs da FiscalizapSo, o seu

recebimento provisbrio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitapao.
9.2. O MUNICiPIO teri atb 90 (noventa) dias para, atravbs de ComissSo, verificar a adequapSo dos servipos

recebidos com as condipbes contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projejp, aprovapSo da
autoridade competente.
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9.3. Na hipbtese da necessidade de

corregao, independents do previsto nos itens 9.1 e 9.4. Sera

estabelecido um prazo para que a Contratada,

as

suas expensas, complemente ou refaga os servigos

rejeitados. Aceito e aprovado o servigo/projeto, o MUNIClPIO emitira o Termo de Recebimento Definitivo

dos Servigos que devera ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a
liberagao da caugao contratual.

9.4. O Termo de Encerramento Fisico do contrato esta condicionado

a

emissao de Laudo T6cnico pelo

MUNIClPIO sobre todos os servigos executados.
9.5. A ultima fatura de servigos somente

sera

encaminhada para pagamento apbs emissao do Termo de

Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagao e pagamento.
9.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 9.3 acima 6

condicionante para:
9.6.1. Emissao, pelo MUNIClPIO, do Atestado de Execugao das obras;
9.6.2. Emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEFC);
9.6.2.1. Liberagao da Caugao Contratual.

9.6.3. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memorias de caiculo, as informag6es

obtidas e os m6todos desenvolvidos no contexto das obras, serao de propriedade do MUNIClPIO, e seu uso
por terceiros so se realizara por expressa autorizagdo deste.
9.7. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apbs emissao do Termo de Encerramento

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

CLAUSULA DECIMA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
Nome: Tadeu Lyrio Patroclnio
Matricula: 69956
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAQAO:

11.1. Sera permitida a subcontratagao dos servigos de montagem mecanica, elbtrica, detalhamentos
construtivos, estudos laboratoriais, ensaios, escavagSes por processos nao destrutivos,

a fogo e servigos que

nao estejam contemplados e

escavagao de rocha

inclusos nas parcelas de relevancia pertencentes ao

JT7

objeto desta licitagao, com anuSncia prdvia do MUNIClPIO.
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11.2. A subcontratagbo nSo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais

e legais.
11.3. Sera vedada a subcontratagbo total do objeto.

11.4. Caso ocorra

a subcontratagbo, devera

ser observado o privilbgio estabelecido

as microempresas e

empresas de pequeno porte. nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/2006.
11.5. As empresas subcontratadas tambbm devem comprovar, junto ao MUNIClPIO, antes do inlcio dos

trabalhos que estdo em situagbo regular juridico/fiscal, previdenciaria e trabalhista, e que entre os seus
diretores, responsaveis tbcnicos ou sbcios nbo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo

comissionado no MUNICfPIO.
11.6. N§o sera permitida, na presente licitagbo, a participagbo de empresas em consbrcio.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANgdES ADMINISTRATIVAS

12.1. Ficara impedida de licitar e contratarcom o Municfpio, sem prejulzo das multas previstas neste edital e
das demais cominagbes referidas no Capltulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber garantido o direito
pr6vio da ampla defesa, a licitante que:
a. Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta, nbo assinar o Contrato;

b. Apresentar documento falso ou fizer declaragbo falsa;
c. Ensejar o retardamento da execugbo do objeto desta LicitagSo;

d. NSo mantiver a Proposta, injustificadamente;
e. Falhar ou fraudar na execugbo do Contrato;

f. Comportar-se de modo inidbneo;
g. Cometer fraude fiscal.

12.2. Pela inexecugbo total ou parcial do objeto da LicitagSo, a Administragbo da Prefeitura Municipal de
Laura de Freitas, poderb garantida a defesa prbvia, aplicar b licitante vencedora as seguintes sangbes:
a. Advertencia;
b. Multa moratbria de 0,2% (dois dbcimos por cento) por dia de atraso na execug§o do Contrato, tomando

por base o valor global do respectivo;
c. Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (dbcimo sexto) dia, atb o 30° dia de atraso;

d. Multa compensatbria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo;
e. SuspensSo temporbria de participagbo

em licitagbo e impedimento de contratar com Administragbo por

periodo nbo superior a dois (02) anos;

Lean

fSantana

do Muntctpto
Pfocurt
*
Ftette*
de
Lauro

I2

mm

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS - N° 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 02.012/2020
f. Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administragdo Pdblica enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punigdo ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a

propria

autoridade

que aplicou a penaiidade.

12.2.1. O atraso injustificado na execugdo do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poderd
ensejar a rescisdo do Contrato;

12.3. As multas aplicadas serdo descontadas dos crdditos 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;
12.4. Compete a Prefeitura Municipal a aplicagdo das penalidades previstas nos itens 12.1 e 12.2, Alineas

“b”, “c”, “d", “e” e T, as penalidades de advertencia, prevista no item 12.2, alinea “a”, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificagdo;

12.5. Da aplicagdo da penaiidade prevista nos itens 12.1 e 12.2 cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contados da notificagdo, que

sera dirigido a autoridade superior, por interm6dio da que praticou o ato,

a qual poderd reconsiderar a sua decisao, ou, fazS-lo subir devidamente informado;
12.6. As sang&es previstas no item 12.2, Alineas “b”, "c” e “d”, poderdo ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades previstas neste edital;

12.7. O Contrato serd rescindido de pleno direito independentemente de interposigdo judicial ou extrajudicial
para apuragdo de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:
a. Recusar-se a prestar os servigos de acordo com as especificagOes estabelecidas no Contrato;

b. Falir ou dissolver-se;
c. Transferir, no todo ou em parte, as obrigagOes decorrentes do Contrato

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO:

13.1. O criterio de aceitagdo do objeto em questao atenderd as exigdncias da Lei n° 8666/1993.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - INCIDENCES FISCAIS:
14.1. Os tributes, impostos, taxas, emolumentos, contributes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em
decorrdncia, direta ou indireta, do presente Contrato, serdo de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA;

14.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara, nos prazos da Lei, dos pagamentos que
efetuar, os tributes a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislagdo vigente;
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14.2. Se, durante o prazo de vigSncia deste Contrato, forem criados tributes novos, ou ocorrem

modificagdes nas aliquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o 6nus dos
contratantes, serio revistos os respectivos valores, a fim de adequS-los a essas modificagOes,

compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferengas resultantes dessas alteragbes.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO:

15.1. A CONTRATANTE podera rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelagao

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:
15.1.1. O

n§o

cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigagbes e das

demais clSusulas contratuais;
15.1.2. A inobservSncia, por parte da CONTRATADA, das especificagbes da CONTRATANTE;
15.1.3. A cessSo e transference contratual ou a subcontratagSo do objeto contratual sem previa e expressa
aprovagSo escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clausula Primeira deste Contrato;

15.1.4. Impericia, negligencia ou imprudSncia por parte da CONTRATADA, na execugSo das especificagbes
contratuais;

15.1.5. O desatendimento as determinagbes da fiscalizag§o da CONTRATANTE;
15.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execugSo deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas

em registro prbprio pelo representante da CONTRATANTE;
15.1.7. A decretagSo de faiencia, insolSncia ou recuperagSo judicial da CONTRATADA durante a execugSo
contratual;
15.1.7.1. No caso de recuperagSo judicial 6 facultado S CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou
nSo o controle de determinadas atividades necessSrias a sua execugao;

15.1.8. A dissolugSo da CONTRATADA;
15.1.9. A alteragSo social ou a modificagSo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a julzo da
CONTRATANTE, prejudique a execugSo deste Contrato;

15.2. A rescisSo contratual podera ser:
15.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 15.1.1.

a

15.1.9;
Loa‘1'
15.2.2. Judicial, nos termos da legislagSo em vigor;
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15.2.3. Amig£vel, por acordo entre as partes;

15.3. Em qualquer caso de rescisSo, a CONTRATANTE poder£ dar continuidade ao objeto contratual por
execugSo direta ou indireta;

15.4. A CONTRATADA perderS em favor da CONTRATANTE, o direito a restituigSo de caug§o e das
retengOes, rescindido este Contrato com base em qualquer das raz6es enumeradas no item 15.1.1. ao

15.1.9;

15.5. Em caso de a rescisSo ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos
CONTRATANTES, deverci 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:
15.5.1. Dos servigos corretamente executados e devidamente medidos;
15.5.2. Dos materials e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda nSo indenizados, destinados aos
servigos e atividades conforme as especificagdes deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

15.6. A CONTRATANTE apOs notificar a CONTRATADA da rescisSo contratual, tomard posse imediata das
parcelas efetivamente j£ executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materials

existentes, devendo, por6m, no prazo m£ximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagSo,
apresentar urn relatorio completo e avaliagdo detalhada, historiando as razdes da rescisdo;

15.6.1. A avaliagfio, acima citada, deverci ser feita por uma Comissdo a ser designada pela
CONTRATANTE, composta de 03 (trfis) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas da

CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidir£, entre pessoas alheias;
15.6.2. A ComissSo ter£ um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituigSo, para apresentagSo de seu

relatdrio conclusivo, o qual servira para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;
15.7. No caso de rescisSo amigÿvel do Contrato, a CONTRATADA far£ jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 15.5 1 e 15.5.2;
15.7.1. Desta forma, far-se-£ o pagamento final com mCitua, plena e geral quitagSo no ato da assinatura do

Distrato;

15.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA terS um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de
contas, para desmobilizar o canteiro e deixd-lo inteiramente livre e desimpedido;
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15.9. Constituem tamb3m, motivos para rescisao contratual por parte da CONTRATANTE, al3m dos casos
j3 remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8.666/93.

15.10. Caracterizam-se, tamb3m, como motivo para rescisSo contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do
Art. 78 da Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestagSo dos servigos contlnuos contratados, deixem,

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

prazo vigencial deste Contrato;
15.11. Em qualquer caso de rescisSo contratual, ser3o assegurados 3 CONTRATADA os direitos de defesa

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

CLAUSULA DECIMA SEXTA - REAJUSTAMENTO:

16.1. Na forma da legislagSo em vigor, os pregos contratados permanecer3o fixos e irreajust3veis pelo

prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os
pregos ser3o reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.
16.2. O termo inicial para a apuragSo do primeiro percentual de reajuste

sera a data

da apresentagSo da

Proposta de Prego ocorrida na sessSo de julgamento da LicitagSo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CONDIQOES GERAIS:

17.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados
ou a ele vinculados, n3o poderSo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia
ou caucionados;
17.2. SerSo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE. os relatbrios, mapas, desenhos, diagramas,
pianos estatlsticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto

executado por ela;
17.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execugSo deste Contrato,
quando necessdrio a convenience dos servigos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados 3

CONTRATADA;
17.4. A legislag3o aplic3vel 3 execugdo do Contrato e especialmente aos casos omissos 3 a Lei N° 8.666/93

com suas alteragOes posteriores.
CLAUSULA DECIMA OITAVA

- COMUNICAC6ES:

18.1. As comunicagOes reciprocas, somente ser3o consideradas quando efetuadas por escrito, atrav6s 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 destinat3rio.
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CLAUSULA DECIMA NONA - FORO:

19.1. As partes signaterias 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 presen?a das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas, 17 de Julho de 2020.

PELA CONTRATANTE:

Nl

PELA CONTRATADA:

GU

dCk

R-P-

IE:

NOME:
R.G.

i

/

TESTEMUNHAS:

iME:Ct >'$*ÿ< 7-o Hi*
R.G.

QO

aBS QCS'GQ

zsstxsz
Lauro

17

