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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS 3REFE!TURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Antonio Marcos Ribeiro

Coordenador ExecutivoCONCORRENCIA PUBLICA -N° 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO-N" 00280/2020

CONTRATO N° 123/2020

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

Praga Joao 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 GRADUS CONSTRUTORALTDA Inscrita no CNPJ/MF, sob o

N° 10.256.367/0001-24, sediada na Rua Moises de Araujo, n° 473, Quadra C, Loteamento Miragem, GP 12,

Buraquinho, Lauro de Freitas- Ba, neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais, doravante

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

mediante as Cldusulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Concorrencia Publica - N° 002/2020, nos termos do Processo

Administrativo - N° 00280/2020. tern por CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

EXECUQAO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAQAO

ASFALTICA E URBANIZAQAO DE RUAS DA ETAPA III DO PAC ITINGA - LOTE 1- POLIGONAL III -
LOTEAMENTO MARIA ANTONIETA, POLIGONAL IX - LOTEAMENTOS SANTA JULIA / VILA DE SENA

E POLIGONAL XI - LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE; LOTE 2 - POLIGONAL IV - JARDIM

TALISMAO E POLIGONAL VI - JARDIM TAUBATE E O LOTE 3 - POLIGONAL V - JARDIM TROPICAL

EM LAURO DE FREITAS. TERMO DE COMPROMISSO N° 222.615.19/2007 OBRAS DO PAC ITINGA,

NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BAHIA. CONFORME PLANILHAS, TERMO DE REFERENCIA,

ESPECIFICAQOES TECNICAS E PROJETOS EM CD ANEXO NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

1.2. O presente Contrato poderd sofrer acrdscimos ou supressdes em conformidade com o Artigo 65, da Lei

N° 8.666/93, sendo que as supressdes poderdo 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 Concorrencia Publica - N°

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

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. PRAZO DE EXECUQAO DAS OBRAS:

2.1.1. O prazo maximo para execugdo das obras e servigos objeto do presente Projeto.Basico sera de 06

(seis) meses, contado d partir da data da emissdo da Ordem de Servigo, tendo o contrato a mesma vigencia
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de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§

1° e 2° da Lei 8.666/93.

2.2. PRAZO DE GARANTIAS:

2.2.1. O Prazo de Garantia dos servigos prestados 6 o previsto na legislagSo vigente e definido, no C6digo

Civil Brasileiro.

2.2.2. Todos os servigos licitados devem atender as recomendagSes da AssociagSo Brasileira de Normas

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

requisites minimos de qualidade, utilidade, resistencia e seguranga.

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAQAO:

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

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

3.2. Os servigos ser§o pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas

previamente peia CONTRATANTE, atrav6s da medigSo de Servigos Executados.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execugSo do objeto deste Contrato 6 estimado em R$ 6.422.305,08 - (Seis milhOes e

quatrocentos e vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), correspondents ao:

Lote I - R$ 2.309.115,55 - (dois milhOes, trezentos e nove mil, cento e quinze reais e cinquenta e cinco

centavos);

Lote II - R$ 2.595.907,85 - (Dois milhfies, quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e sete reais e

oitenta e cinco centavos);

Lote III - R$ 1.517.331,68 - (urn milh§o, quinhentos e dezessete mil, trezentos e trinta e urn reais e

sessenta e oito 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 e 24

CLAUSULA QUINTA -DAS FORMAS E CONDIQOES DE PAGAMENTO:

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

com as medigdes, com base nos pregos unitarios propostos, e contra apresentagSo da Nota Fiscal

devidamente atestada pela FiscalizagSo do MUNIClPIO formalmente designada, acompanhada do relatorio
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dos trabalhos desenvolvidos e do -espectivo Boletim de Medigao referente ao m£s de competSncia,

observando-se o disposto nos subitens seguintes:

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

final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada.

5.1.2. O pagamento da instalagao e manutengao do canteiro, mobilizagao e desmobilizagao sera no valor

apresentado na proposta, valor maximo constante da planilha de pregos unitarios que integram o Projeto

Basico, nos correspondentes percentuais:

5.1.2.1. Instalagao e manutengao do canteiro, de acordo com o cronograma financeiro proposto;

5.1.2.2. Mobilizagao: sera realizado medigao e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira

medigao. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serao medidos e pagos ap6s efetiva mobilizagao de suas

maquinas e equipamentos.

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

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

conforme a fbrmula 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 absoluto com no maximo duas casas decimais.

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

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

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

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

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

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

documento habil.

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

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

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

adimplemento da obrigagao, conforme estabelece o Projeto Basico e seus anexos.
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5.4.1.1. O MUNICfPIO considera como data final do perlodo de adimplemento, a data util seguinte a de

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

Municipal de Lauro de Freitas, considerando a aprovapao da medipao por conta da Fiscalizapao, a partir da

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

das obras e servipos, que define os criterios de aferipSo e aprovapao de medipOes dos itens e subitens do

contrato.

5.5. Somente serSo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante

atesto de uso pelo fiscal do contrato.

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

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

correpbes, nfio se alterando a data de adimplemento da obrigap§o.

5.6.1. Os documentos de cobranpa indicarSo, obrigatoriamente, o numero da medipao e do mes de

competSncia 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 comprovapao, a fim de evitar a retenpSo na fonte dos

tributos e contributes, conforme legislapao em vigor.

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

cobranpa acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se n3o

atendido, implica desconsiderapSo pelo MUNIClPIO dos prazos estabelecidos.

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

execupao das obras e que forem realizados sem autorizapSo pr6via da Fiscalizapao. N5o ter3 faturamento

servipo algum que nSo se enquadre na forma de pagamento estabelecida no Projeto B3sico e seus anexos.

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

habilitapao e qualificapao exigidas, em compatibilidade com as obrigapSes por ela assumidas.

5.9.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apbs a assinatura do contrato,

de comprovada repercussao nos prepos contratuais, ensejara a revisao destes, para mais ou para menos,

conforme o caso.

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

natureza jurfdica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente n|>s_prepos do objeto

contratual.
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CLAUSULA SEXTA -DA GARANTIA DE EXECUQAO CONTRATUAL E RETENQAO:

6.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigag6es contratuais, a CONTRATADA terd

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

cento) do valor deste Contrato;

6.2. A Caugdo em Dinheiro serd atualizada monetariamente. Caugdo em Titulos da Dlvida Publica, Segura

Garantia ou Fianga Bancdria, ndo renderdo juros ou corregdo monetdria, ressalvado os direitos inerentes

aos prbprios Titulos depositados.

6.3. A CONTRATANTE poderd descontar do valor da Garantia Contratual a importdncia que a qualquer

titulo Ihe for devida pela CONTRATADA,

6.4. A Caugdo de Garantia de fiel cumprimento das obrigagdes contratuais sera devolvida a CONTRATADA

apds a lavratura do Termo de Encerramento das obrigagdes pactuadas.

CLAUSULA SETIMA - DEVERES DO CONTRATADO:

7.1. A licitante vencedora deverd apresentar ao MUNIClPIO antes do inlcio dos trabalhos, os seguintes

documentos.

7.1.1. “Lay Out” do Canteiro de Obras e identificagdo da area para construgdo do mesmo.

7.1.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizagdo do MUNIClPIO.

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

7.1.4. Relagdo dos servigos espeoializados que serdo subcontratados, considerando as condigdes

estabelecidas no ITEM 9 e seus subitens.

7.1.4.1. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagSo de parte dos servigos, deverd

comprovar ao MUNIClPIO a regularidade juridico/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, responsdveis tdcnicos ou sdcios ndo constam funciondrios, empregados ou ocupantes

de cargo ou fungSo gratificada no MUNIClPIO

7.1.4.2. Autorizagdo dos drgaos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de explosivos,

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

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

tdcnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagao de registro profissional expecjJdojjelo Ministdrio

do Trabalho e Emprego. Leandraÿantana
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7.3. Atendimento Ps condicionantes ambientais necessPrias P obtengPo das Licengas Ambientais do

Empreendimento, emitidas pelo PrgPo competente, relativas P todo o perfodo da execugPo das obras. E

como tambPm obriga - se a obtengPo de novas licengas ambientais necessPrias para todas as fases da

execugPo da obra ate a sua conclusPo. O nPo cumprimento dessas obrigagoes acarretara na suspensao

dos pagamentos dos boletins de medigPo da contratada ate a completa regularizagPo das condicionantes

e/ou dos licenciamentos ambientais.

7.4. Apresentar-se sempre que solicitada, atravPs do seu ResponsPvel TPcnico e Coordenador dos

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

Mandateria do Ministerio do Desenvolvimento Regional/Caixa EconPmica Federal - SuperintendPncia

Regional.

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

Arquitetura e Urbanismo - CAU as AnotagPes de Responsabilidade TPcnica - 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 poderp ser substituldo por profissional contratado com as

qualificagPes informadas, atravPs de contrato de prestagPo de servigos, nos termos estabelecidos no

Projeto BPsico e anexos;

7.6. Instalar e manter, sem Gnus para o MUNIClPIO, no canteiro de obras, urn escritPrio e os meios

necessPrios P execugPo da fiscalizagPo e medigPo dos servigos por parte do MUNIClPIO, para uso

exclusivo da FiscalizagPo do MUNIClPIO, com Prea minima de 25,00 m2, incluindo banheiro, contendo:

mesa, cadeira. armprio, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com peritericos,

hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra, administragPo de escriterio e

comunicagPo, Internet, 01 camera fotogrPfica digital (resolugPo minima de 7.0 megapixel com cartPo de

memPria de 4 (Gb), materials de escritPrio necessPrios a operagPo dos equipamentos e desempenho das

atividades pelo perfodo correspondente ao da execugPo dos servigos e 01 aparelho de ar-condicionado,

sendo que ao final das obras todos os materials nPo utilizados e equipamentos serPo devolvidos a

contratada.

7.7. Todas as despesas para a realizagPo dos servigos de controle tecnolpgico e medigPes, tais como os

equipamentos de topografia, dos laboratPrios de controle tecnolpgico de geotecnia e concrete, inclusive

manutengPo e pessoal de apoio e execugPo, deverpo estar contempladas na proposta no prego

estabelecido para a instalagao e manutengPo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos os

equipamentos serPo devolvidos P Contratada

f

Santana
)oMuntc*pk>Lean*

Procurator
Lauro

6
BA



mm

JBL PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONCORRENCIA PUBLICA-N° 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 00280/2020

7.8. A CONTRATADA devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com ao MUNIClPIO.

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

protocolo encaminhado a Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, 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 at6 o

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

e da construpflo civil - RCC em local devidamente licenciado.

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

responsavel tecnico do aterro escolhido, compreendendo periodo compatfvel ao periodo medido no

respectivo BM apresentado.

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

para a boa execupao das obras/servipos e fornecimentos, priorizando nas contratapfies de pessoal direto

das obras profissionais domiciliados preferencialmente morados do Municlpio, respeitadas as exigfencias

profissionais que o cargo requerer.

7.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construpPes, instalapPes

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

existentes nos locais ou decorrentes da execupao das obras/servipos e fornecimentos objeto desta licitapao.

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

fornecimentos.

7.13. Colocar tantas frentes de servipos quantas forem necessarias (mediante anuPncia prPvia da

Fiscalizapao), para possibilitar a perfeita execupao das obras/servipos e fornecimentos no prazo contratual.

7.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mPo-de-obra, sem qualquer vinculapao empregaticia

com o MUNIClPIO, bem como todo o material necessario a execupao dos servipos objeto do contrato.

7.15. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigapbes concernentes a legislapao tributaria, trabalhista,

securitaria, previdencibria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materials e equipamentos, os quais,

exclusivamente, correrao 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

execupao das obras e servipos.

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

execupao dos servipos deverao ser previstos, avaiiando-se todas as suas dificuldades, pois os custos

decorrentes de qualquer servipo para melhoria destes acessos correrao por conta da Contetada.
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7.17. A contratada devete manter um Preposto, aceito pelo MUNIClPIO, no local do servipo, para

represente-la na execupdo do objeto contratado (Art0 68 da Lei 8.666/93).

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

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

que venham a ser cobrados.

7.18.1. No momento da desmobilizapdo, para liberapdo da Qltima fatura, faz-se necessdria a apresentapdo

da certiddo de quitapdo de debitos, referente ds despesas com dgua, energia, telefone, taxas, impostos e

quaisquer outros tributes que venham a ser cobrados.

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

caracterizada a supervenidncia das situapdes de caso fortuito ou forpa maior, sendo que a substituipdo

deverd ser feita por profissional de perfil tecnico equivalente ou superior e mediante previa autorizapdo do

MUNIClPIO.

7.20. A contratada responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados ds estruturas, construpdes,

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

terceiros, existentes nos locais ou decorrentes da execupdo das obras e/ou servipos e fornecimentos, objeto

do Projeto Bdsico.

7.21. Durante a execupdo dos servipos e obras, caberd d empresa contratada as seguintes medidas:

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

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

Contratante (Municipio), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolupdo CONFEA n° 198/1971;

7.21.2. A placa de identificapdo das obras e servipos deve ser no padrdo definido pelo MUNIClPIO,

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

Econdmica Federal e em local por ele indicado;

7.21.3. Obter junto ao Crgdo responsdvel do Municipio o alvard de construpdo e, se necessdrio, o alvate de

demolipdo, na forma das disposipdes legais em vigor;

7.21.4. Manter no local das obras/servipos um Didrio de Ocorrdncias, no qual serdo feitas anotapdes dterias

referentes ao andamento dos servipos, qualidade dos materiais, mSo-de-obra, etc, como tambdm

reclamapdes, advertdncias e principalmente problemas de ordem tecnica que requeiram solupdo por uma

das partes. Este dterio, devidamente rubricado pela Fiscalizapdo e pela Contratada erjp todas as vias, ficard

em poder da Contratante apds a conclusdo das obras/servipos;
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7.21.5. Obedecer 3s normas de higiene e prevengfio de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a

seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

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

quaisquer danos causados 3 UniSo, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugSo das

obras/servigos; e

7.21.7. Fazer com que os componentes da equipe de mSo-de-obra operacional (oper3rios) exergam as

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

seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observdncia 3 legislagflo pertinente.

7.22. Na execugSo dos servigos e obras de construgSo, objeto da licitagSo a contratada dever3 atender 3s

seguintes normas e pr3ticas complementares:

a) Normas e Exig3ncias especificadas na Lei Federal 8.666/93 e Suas AlteragOes;

b) Projetos, Normas Complementares e demais EspecificagOes T6cnicas;

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

concessiondrias de servigos piiblicos, e as normas tecnicas do Municipio especifica para obras;

d) InstrugSes e resolugOes dos 6rg3os do sistema CREA-CONFEA / CAU;

e) Normas tecnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mlnimos

de qualidade, utilidade, resist6ncia e seguranga.

f) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da ConstrugSo Civil - SINAPI;

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

h) Normas da Vigil3ncia 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 Ministario do Trabalho e Emprego -MTE;

k) Normas, regulamentos do INEMA. SEMA;

I) Normas, regulamentos do DNPM;

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

gestao dos residuos da construgSo civil;

n) ConvengSo Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condigfies trabalhistas das categorias de

empregados envolvidas na execugao do objeto;

o) Manuais T6cnicos - Prescrigdes e orientagdes constantes dos manuais tecnicos dos fabricantes de

equipamentos eletromecSnicos instrumentos de medigSo e mecanismos de automagfio, no que tange a

transporte, estocagem, montagem, instalagSo e teste de operagSo;

CLAUSULA OITAVA - DEVERES DA CONTRATANTE:

Santana
A procuradofldo Municipio
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8.1.1. A coordenagSo do contrato, bem como a FiscalizagSo da execugSo da obra serS realizada pelo

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

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

Projeto Basico, Especificagbes Tecnicas, Memoriais Descritivos, Projetos Basicos, elementos tacnicos e de

acordo com os demais documentos que integram o Contrato.

8.1.2. A FiscalizagSo Podera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisao e fiscalizagSo da

obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de licitagSo especifica, a sua ContratagSo,

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

Portaria 164/2013 e suas Alteragbes.

8.1.3. A FiscalizagSo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugSo do contrato, se a Licitante

vencedora mant6m, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitagSo e

qualificagSo exigidas na licitagSo, comprovada mediante consulta aos 0RGAOS RESPONSAVEIS, CADIN

ou certidbes comprobatbrias.

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

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas TScnicas da ABNT e com a melhor tScnica

consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da FiscalizagSo,

aos servigos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missSo.

8.1.5. A FiscalizagSo tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que nSo esteja sendo executado

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

execugSo do contrato.

8.1.6. Cabera a FiscalizagSo verificar a ocorrbncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

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

relatOrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagSo do seu valor.

8.1.7. A agSo e/ou omissSo, total ou parcial, da FiscalizagSo nSo eximirS a Contratada da integral

responsabilidade pela execugSo do objeto deste contrato.

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

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atravbs de terceiros, da execugSo dos servigos

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

esclarecimentos julgados necessSrios S execugSo dos servigos.

CLAUSULA NONA - SUBCONTRATAQAO:

V
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9.1. Sera permitida a subcontratagao dos servigos de montagem mecSnica, elbtrica, detalhamentos

construtivos, estudos laboratoriais, ensaios, escavagOes por processos nSo destrutivos, escavagSo de rocha

a fogo e servigos que nSo estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevancia pertencentes ao

objeto desta licitagdo, com anuSncia prbvia do MUNICfPIO.

9.2. A subcontratagao nSo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e

legais.

9.3. Sera vedada a subcontratagao total do objeto.

9.4. Caso ocorra a subcontratagao, devera ser observado o privil6gio estabelecido as microempresas e

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

9.5. As empresas subcontratadas tambam devem comprovar, junto ao MUNIClPIO, antes do infcio dos

trabalhos que estao em situagSo regular juridico/fiscal, previdenciaria e trabalhista, e que entre os seus

diretores, responsaveis tacnicos ou s6cios n§o constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo

comissionado no MUNIClPIO.

9.6. N3o sera permitida, na presente licitagao, a participagSo de empresas em consorcio.

CLAUSULA DECIMA - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIQOS:

10.1. Concluldos os servigos, a Contratada solicitara ao MUNIClPIO, atravas da Fiscalizag§o, o seu

recebimento provisbrio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagSo.

10.2. O MUNIClPIO tera ate 90 (noventa) dias para, atravas de ComissSo, verificar a adequagSo dos

servigos recebidos com as condigbes contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto,

aprovag3o da autoridade competente.

10.3. Na hipbtese da necessidade de corregSo, independente do previsto nos itens 10.1 e 10.4. Sera

estabelecido urn prazo para que a Contratada, as suas expensas, complemente ou refaga os servigos

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

dos Servigos que devera ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a

liberagao da caugSo contratual.

10.4. O Termo de Encerramento Flsico do contrato esta condicionado a emissao de Laudo Tecnico pelo

MUNIClPIO sobre todos os servigos executados.

10.5. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apbs emissSo do Termo de

Encerramento Flsico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagao e pagaftnento.
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10.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 10.3 acima

b condicionante para:

10.6.1. EmissSo, pelo MUNICfPIO, do Atestado de Execu?3o das obras;

10.6.2. Emisseio do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEFC);

10.6.2.1. Libera?3o da Cau?So Contratual.

10.6.3. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as membrias de cblculo, as informa?6es
obtidas e os mbtodos desenvolvidos no contexto das obras, ser3o de propriedade do MUNICiPIO, e seu uso

por terceiros s6 se realizarb por expressa autoriza?5o deste.

10.7. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apbs emissSo do Termo de Encerramento

Fisico do Contrato, que deverb ser anexado ao processo de liberapSo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANQOES ADMINISTRATIVAS:

11.1. Ficara impedida de licitar e contratar com o Municipio, sem prejufzo das multas previstas neste Edital

e das demais comina?6es referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber, garantido o direito

prbvio da ampla defesa, a licitante que:

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

b) Apresentar documento falso ou fizer declara?3o falsa;

c) Ensejar o retardamento da execugSo do objeto desta Concorrbncia Publica,

d) N3o mantiver a Proposta, injustificadamente;

e) Falhar ou fraudar na execu?So do Contrato;

f) Comportar-se de modo inidbneo;

g) Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecuÿSo total ou parcial do objeto da Concorrfincia Publica, a Administra?3o da Prefeitura

Municipal de Laura de Freitas, poderb garantida a defesa prbvia, aplicar 3 licitante vencedora as seguintes

saniyOes.

a) Advertbncia;

b) Multa moratbria de 0,2% (dois dbcimos por cento) por dia de atraso na execu?3o 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;

12LeandWpantana
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e) SuspensSo tempoteria de participate) em licitagSo e impedimento de contratar com AdministragSo por

periodo n§o superior a dois (02) anos;

f) DeclaragSo de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administrate Publica.

11.2.1. O atraso injustificado na executo do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poder£

ensejar a rescisSo do Contrato;

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

no prazo de ate 15 (quinze) dias, da data da comunicato oficial e, caso nSo cumprida, serao cobradas

judicialmente;

11.4. Compete a Prefeita Municipal a aplicagSo das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2, Alineas "b”,

“c", “d", “e" e “f, as penalidades de advertencia, prevista no item 11.2, alinea “a”, facultada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificagfio;

11.5. Da aplicato da penalidade prevista nos itens 11.1 e 11.2 cabete recurso, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis, contados da notificato, que sete dirigido £ autoridade superior, por internrtedio da que praticou o ato,

a qual podete reconsiderar a sua decisSo, ou, fazS-lo subir devidamente informado;

11.6. As santes previstas no item 11.2, Alineas "b”, “c” e “d”, poderSo ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades previstas neste Edital;

11.7. O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposito judicial ou extrajudicial

para apurato de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

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

b) Falir ou dissolver-se;

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO E GERENCIAMENTO DO

CONTRATO:

Nome: Sueli Lemos lima

Matricula: 71.4411

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INCIDENCES FISCAIS:

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

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

CONTRATADA;

LearyaH’oTsantana
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13.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara, nos prazos da Lei, dos pagamentos que

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

13.2. Se, durante o prazo de vig6ncia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem

modificapSes nas allquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o 6nus dos

contratantes, serao revistos os respectivos valores, a fim de adequa-los a essas modificap6es,

compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferengas resultantes dessas alterag&es

CLAUSULA DECIMA QUARTA -RESCISAO:

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

judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer:

14.1.1. O nSo cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigapfies e das

demais clausulas contratuais;

14.1.2. A inobservdncia, por parte da CONTRATADA, das especificapdes da CONTRATANTE;

14.1.3. A cessdo e transferdncia contratual ou a subcontratagdo do objeto contratual sem prdvia e expressa

aprovapao escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clausula Ddcima deste Contrato;

14.1.4. Impericia, negligdncia ou impruddncia por parte da CONTRATADA, na execugSo das especificagdes

contratuais;

14.1.5. O desatendimento as determinaqoes da fiscalizagSo da CONTRATANTE;

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execup§o deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas

em registro prdprio pelo representante da CONTRATANTE;

14.1.7. A decretapao de faldncia, insoldncia ou recuperapdo judicial da CONTRATADA durante a execupSo

contratual;

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

n3o o controle de determinadas atividades necessarias a sua execupao;

14.1.8. A dissolupao da CONTRATADA;

14.1.9. A alterapao social ou a modificapao, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

CONTRATANTE, prejudique a execupao deste Contrato;

14.2. A rescisao contratual podera ser:

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

14.1.9;

14.2.2. Judicial, nos termos da legislagbo em vigor;

14.2.3. Amigbvel, por acordo entre as partes;

14.3. Em qualquer caso de rescisSo, a CONTRATANTE poderci dar continuidade ao objeto contratual por

execugbo direta ou indireta;

14.4. A CONTRATADA perderb em favor da CONTRATANTE, o direito a restituigbo de caugbo e das

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

14.1.9;

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

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

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

14.5.1. Dos servigos corretamente executados e devidamente medidos;

14.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda n§o indenizados, destinados aos

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

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

14.6. A CONTRATANTE apbs notificar a CONTRATADA da rescisbo contratual, tomarb posse imediata das

parcelas efetivamente j£ executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais

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

apresentar urn relatbrio complete e avaliagao detalhada, historiando as razbes da rescisfio;

14.6.1. A avaliagdo, acima citada, devera ser feita por uma Comissbo a ser designada pela

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

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

14.6.2. A ComissSo tera urn prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituigbo, para apresentagbo de seu

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

14.7. No caso de rescisbo amigbvel do Contrato, a CONTRATADA farb jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 14.5.1 e 14.5.2;

14.7.1. Desta forma, far-se-b o pagamento final com mutua, plena e geral quitagbo no ate da assinatura do

Distrato;
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14.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA ter£ um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de

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

14.9. Constituem tamb£m, motivos para rescisSo contratual por parte da CONTRATANTE, al6m dos casos

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

14.10. Caracterizam-se, tamb£m, como motivo para rescis§o contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do

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

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

prazo vigencial deste Contrato;

14.11. Em qualquer caso de rescis§o contratual, serSo assegurados d CONTRATADA os direitos de defesa

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

CLAUSULA DECIMA QUINTA -REAJUSTAMENTO:

15.1. Na forma da legislagSo em vigor, os pregos contratados permanecerSo fixos e irreajusteveis pelo

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

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

15.2. O termo inicial para a apurag§o do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentagSo da

Proposta de Prego ocorrida na sess§o de julgamento da Licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -CONDIQ0ES GERAIS:

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

ou a ele vinculados, n3o poder§o, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia

ou caucionados;

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

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

executado por ela;

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

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

CONTRATADA;

16.4. A legislagSo aplicÿvel £ execugSo do Contrato e especialmente aos casos omissos 6 a Lei N° 8.666/93

com suas alteragSes posteriores.

LeandrtS/Saotana
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CLAUSULA DECIMA SETIMA -COMUNICAQ6ES:

17.1. As comumca?6es reclprocas, somente serSo consideradas quando efetuadas por escrito. atrav6s de

correspondSncia, ou documento de transmiss3o mencionando-se o numero e o assunto relativos a este

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

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO:

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

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

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

efeito, na presenga das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas, 17 de julho de 2020.

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

ryyoasL

NOME: NOME: ,
RG-R.G.i J

Tl INHAS; 9 nn\

NOMET iO\rvncvvÿic. o W\C LCfo CZÿiOME:
~
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Diario Official doSexta-feira
17 de Julho de 2020
10-Ano VIII -N° 1746

Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N“ 123/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Contratada: GRADUS CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica, inscrita no CNPJ sob o n° 10.256.367/0001-24
Modalidade: Concorrcncia Publica -N° 002/2020 Processo: 00280/2020. Objeto: Contraia?ao de Empresa Especializada
para cxecucao das obras de Tcrraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentaijao Asfaltica e Urbanizafao de ruas da Etapa III

do PAC Itinga - Lote 1 - Poligonal III- Loieamento Maria Antonieta, Poligonal IX - Loteamentos Santa Julia / Vila De
Sena e Poligonal XI - Loteamento Novo Horizonte; Lote 2 - Poligonal IV - Jardim Talismao e Poligonal VI - Jardim
Taubate e o Lote 3 - Poligonal V - Jardim Tropical em Lauro de Freitas. Tcrmo de Compromisso N" 222.615.19/2007
Obras do PAC Itinga, no Munieipio de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme Planilhas, Termo de Referenda, Especificav’oes
Tecnicas e Projetos em Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal De Infraestrutura. Dotacao: 02.0900.1320.449051.00
e 24 Valor: Lote I - RS 2.309.115,55 - (dois milhdcs. trezentos e nove mil, cento e quinze reais e cinquenta e cinco
centavos); LoteII- RS 2.595.907,85- (Dois milhOes, quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e sete reais e oitenta e

cinco centavos); Lote III R$ 1.517.331,68 - (urn milhao, quinhentos e dezessete mil, trezentos e trinta e urn reais e
sessenta e oito centavos). Periodo de vigencia: O prazo de vigencia de 06 (seis) meses, contados da data da emissSo da
ordem de serviqo. Data da Assinatura: 17 de Julho de 2020. Moema Isabel Passos Gramaeho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: M/9LZV2590DTCKBQSCDE2G

Esta edi?3o encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE lAPAO
AVISO DE HOMOLOGACAO

PREGAO PRESENCIAL SRP NO 26/2020

0 Prefeito do Municlpio do LapJlo-BA, no uso de suas atrlbuiÿfies
regulamentares e considerando o julgamento do Pregoeiro e equipe de apoio, que
adjudicou o Preg3o Presencial SRP n® 026/2020. em favor da Empresa: ALG CONSTRUpOES
E SERVICOS LTDA CNPJ N® 02.849 699/0001-94 vencedora do ITEM: 02. Totalizando RS
109.525,00 (Cento e nove mil, quinhentos e vinte e clnco reais). GRAUS LOCAÿAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ N® 34.7B1.268/0001-15. vencedora dos ITENS:
01, 03. 04, 06 Totalizando: R$ 270.000,00 (Du2entos e setenta mil reais) e ROTA 052
TRANSPORTES EIREU CNPJ N® 19.398.104/0001-24, vencedora do ITEM. 05, Totalizando:
R$316.000,00 (Trezentos e dezesseis mil reais) resolve HOMOLOGAR em 17/07/2020.
consideradas vencedoras por apresentar a melhor proposta para o Murncipio.

JOSE RICAROO RODRIGUES BARBOSA

AVISO DE IICITACAO
TOMADA DE PRECOS N® 22/2020

No dia 05/08/2020. as 09:00h na saia de licita0es da Prefeitura Municipal,
situada a Av. lustmiano de Castro Dourado, 135 - Bloco C - Centro Administratlvo - LapSo
- BA. OBJETO: CONTRATAC*0 DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO DE
RUAS COM CBUQ NA SEDE DO MUNICfPIO.
www lapao.ba.gov.br/Licitacao.
cpl@lapao.ba.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEU5

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO NS 1S/2020

A Prefeitura Municipal de Madre de Deus comumca aos interessados que

realizara licitagao. modalidade Pregao Eletrdnico n® 015/2020 no dia 30/07/2020 as
09h00min. Objeto: Contrataÿao de empresa para fomecimento de leltes e dietas especais,

sob sistema de registro de preÿos, para futuras e eventuais contrataÿoes, conforme

condkfies. quantidades e exigencies estabelecidas neste Edital e no Termo de Referenda,
sitesEdital www.bll.org.brdisponivelI.anexo

http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/madrededeus/?pagina=edital
nos e

Madre de Deus-BA, 17 de Julho de 2020.
CIAUDINEI JOSE DE SANTANA

Pregoeiro.

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N« 1/2020

A Prefeitura Municipal de Madre de Deus comunica aos interessados que

realizara licitaÿao na modalidade Tomada de Preÿos n®. 001/2020 no dia 11/08/2020 as
09:00horas. OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS OE
CONTENCAO, ESGOTAMENTO E PAVIMENTAQAO NO BAIRRO DA CURURUPEBA - 2* ETAPA,
NO MUNICfPIO DE MADRE DE DEUS/BA, conforme especifica$5es contidas no anexo I do
edital Local: na Avenlda Rodolfo de Queiroz Filho, 55. Centro, CEP.: 42.600-000. Madre de
Deus-Bahla, na sala de Reunifies da CPL EDITAL disponivel no endereco acima cltado, na
sala de licitacfies, Telefax: 71 3606-0424, das 08:30 as 13:30horas.

Edital disponivel no Site
Informaffies: Fone 3657-1010 e e-mail

IVANILSON CARVALHO ROCHA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N® 122/2020
Madre de Deus-BA, 17 de julho de 2020.
SIMONE ANUNCIACAO SANTOS FREITAS
Presidente da Comiss3o de Ucitaÿfies.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRDNICO N® 2/2020PE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: MAKITORRE
SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA. mscnta no CNPJ/MF. sob 0 N® II058.809/0001-90
Modalidade: Tomada de Pre?o N° 004/2020 Processo 02012/2020 Objeto Contrata<;3o De
Empresa Especlallzada Para Execute Das Obras De Diversas Ruas Localizadas No CAIC
Contrato De Repasse N® 1053.666 2S/2018. No Bairro de Itinga. Lauro de Freltas/Ba
Conforme Termo de Referenda e Planilhas em Edital DotaÿSo 02.0900.1320.449051 00,
02.0900.1320.449051.9124 Valor: RS 394.397,79 (trezentos e noventa e quatro mil,
trezentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). Periodo de vigencia: 05 (cinco)
meses.

O Murncipio de Malhada
Preg3o Eletrdnico N. 002/2020PE. OBJETO - Aquisiÿao de emulsSo asfcitica RL - 1C, em
atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio de Malhada
- Bahia, de acordo com as especificaÿfies do Termo de referenda Abertura: 30/07/2020 3s
09h00min 0 Edital a disposicao no site www.lidtacoese.com.br ou atraves do site
http.//www.malhada.ba.gov.br, bem como na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 3s

14:00 horas. Informacdes gerais atraves do telefone (77) 3691-2145 ou pelo e-mail:
lkitacao@malhada.ba gov.br.

Bahia torna publico a licitagao na modalidade:

EXTRATO DE CONTRATO N® 60/2020/SMS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DF FREITAS Contratada: F.S.J
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EiRELI EPP, inscrita no CNPJ: ll.85S.O44/00OM0
Modalidade. Dispense de licilafSo n® 026/2020/SMS Processo: 07574/2020 Objeto
Aquisigao emergencial de teste ripido imunocromatogr3fico para deteegao qualitative oe
anticorpos Ig6 e IgM antiCOVID-19, presente em amostras humanas de sangue total, soro
ou plasma, com resultados em ate 15 minutos para ser utllizado nos profisslonais de saude
e em pacientes com sintomas dlnicos da doenga no murncipio de Lauro de Freitas BA
Valor: R$ 1.866.600,00 (Um milhSo, oitocentos e sessenta e seis mil, e seiscentos reais).
Dotagao: 4000.33903000 FONTE 0114000 Periodo de Vigencia: 30 (trinta) dias

EXTRATO DE CONTRATO N® 120/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: COOPERATIVA
CENTRAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, REFORMA AGRARIA, DE TRABALHO E OE ECONOMIA
SOLIDARIA URBANA E RURAL DA BAHIA - COOPERCENTRAl inscrita no CNPJ/MF. sob o N®
06.871.936/0001-74 Modalidade Chamada Publica Nr- 001/2019 Processo: 18240/2019
Objeto: Aquisigao de generos ailmenticios pereciveis e n3o pereciveis provementes da
agricultura familiar e/ou empreendedores familiares rurais ou suas organizagfies,
comunidades tradicionais indigenas e de remanescenres de quilombos, a serem utilizados
no cardipio da alimentagao escolar no ano 2020, no Municipio de Lauro de Freitas-BA.
atendendo ao programa Nacional de Alimentag3o Escolar - PNAEC. PNAEP, PNAEQ, PNAEF.
PNAE-EJA, MAIS EOUCAÿAO e AEE, conforme especificagfies em termo de referenda
DotagSo- 02.1001 2208.339030-15 Valor: R$ 689.600.00 (seiscentos e oitenta e nove mil e
seiscentos reais). Periodo de vigdnen. 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO N® 123/2020

JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

AVISO DE CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR N® 2-2020-2-FME

0 Municipio de Mucuri/BA, atraves da Secretaria Municipal de Educagilo, torna
publico aos interessados, a Chamada Publica N* 2-2020-2. para aquisig3o de generos
alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender os
estudantes matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educag5o, do municipio de
Mucuri/Bahia. em conformidade com a Lei n®. 11.947/2009 e Resolugfies FNDE/CD n®

2.6/2013 c/c FNDE/CD n® 04/2015 0 recebimento da documentagao e do projeto de venda
ocorrera no dia 05 de agosto de 2020. as 08:00h. no setor de licitagSo Prefeitura Municipal
de Mucuri/BA. Aos interessados o Edital estara 3 disposig5o, junto a COPEL, situada na Av
Petrobris, n 258, centro, Mucuri - Bahia das 08.00 3s 12:00 horas.

Mucuri/BA. 17 de |ulho de 2020
RONILZIA GUERRA JARDIM

Secretaria Municipal de Educagao

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO

AVISO DE HOMOLOGACAO
TOMADA DE PRECOS N* 4/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: GRADUS
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica. inscrita no CNPJ sob o n® 10.256.367/0001-24
Modalidade: Concorrdncia Piiblka N‘ 002/2020 Processo: 00280/2020. Objeto: ContratagSo
de Empresa Especiaiizada para execugao das obras de Terraplenagem, Drenagem Pluvial,
PavimentagSo Asfaltica e Urbanizag3o de ruas da Etapa III do PAC Itinga Lote 1 Poligonal
III Loteamento Marla Antonleta, Poligonal IX - Loteamentos Santa Julia / Vila De Sena e
Poligonal XI - loteamento Novo Horizonte; Lote 2 - Poligonal IV - Jardim Talismao e
Poligonal VI - Jardim Taubate e o Lote 3 - Poligonal V - Jardim Tropical em Lauro de Freitas
Termo de Compromisso N® 222.615.19/2007 Obras do PAC Itinga. Lauro de Frettas/Ba
Conforme Planilhas, Termo de Referenda, Especificagfies Tecnicas e Projetos em Edital
DotagSo: 02.0900.1320.449051.00 e 24 Valor Lote I RS 2 309.115,55 (dots milhdes,
Trezentos e nove mil. cento e qulnze reais e cinquenta e cinco centavos); Lote 11 R$
2 595.907,85 (Dois milhdes, quinhentos e noventa e cinco mil, novccentos e sete reais e
oitenta e cinco centavos); Lote III R$ 1.517 331,68 (um milhSo, quinhentos e dezessete mil,
trezentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) Periodo de vigencia: 06 (selsj
meses.

0 Prefeito Municipal de Mundo Novo. Jose Adnano da Silva, no uso de suas
atribuigfies legais, em cumprlmento a Lei n. 8.666/93. torna publica a HOMOLOGACAO da
licitag3o na modalidade Tomada de Pregos n* 004/2020, processo administratlvo n®.
052/2020, o qua) tem por objeto a Contratag5o de empresa para execug3o dos servigos na
construgSo da Praga Publica Jo3o Peixoto de Almeida, no Povoado do Umbuzeiro
Municipio de Mundo Novo, conforme convemo n‘ 004548/2019, firmado com o Mmisterio
do Turismo EMPRESA VENCEDORA: ACR CONSTRUTORA EIREU, Valor Global de R$
336.458,49 (trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e olto reals e quarenta

e nove centavos).

Mundo Novo - BA, 17 de julho de 2020
JOSE ADRIANO DA SILVA

EXTRATO DO 12® TERMO ADITIVO
EXTRATO DE CONTRATO N® 121/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: MAKITORRE

SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob 0 N® 11.058.809/0001-90
Modalidade: Tomada de Prego NQ 003/2020 Processo: 01323/2020. Objeto: ContratagSo De
Empresa Especiaiizada Para Execute Das Obras De Reforma De Um Campo De Futebol
Contrato De Repasse N® 1058 461-17/2018, No Bairro De Vida Nova, Lauro De Freitas/Ba.

Conforme Termo De Referenda E Pianilhas Em Edital Dotage 1100.2231.33903900 00,
1100 2231.33903900.24 Valor R$ 136.400.01 (cento e trinta e seis mil. quatrocentos reais
e um centavo) Periodo de vigencia 03 (tres) meses.

AVISO DE DISPENSA OE LICITACAO N« 26/2020/SMS

A vista dos documentos contidos nos autos e nos termos da Lei 13.979/2020 e suas
alteragfies, dlspenso o procedimento Ikitatorio para a realizagiio da despesa abaixo
especlflcada, homoiogado e adjudicado Processo:07574/2020.Credor FS J DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ: 11.855.044/0001-10, com sede na Rodovia
Governador Mario Covas, n®7270, Bairro Taquara II, Cep: 291676-35, Serra/ES. Valor- R$
1.866.600,00 (Um milhao. oitocentos e sessenta e seis mil, e seiscentos reais) Dotag3o:
4000.33903000 FONTE 0114000 Objeto: Aquisig3o emergencial de teste rapido
imunocromatogrifico para detecÿao qualitativa de anticorpos IgG e IgM antlCOVID-19,
presente em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma, com resultados em ate 15
minutos para ser utilizado nos profisslonais de saude e em pacientes com sintomas clinicos da
doenÿa no municipio de Lauro de Freitas-BA.

Termo Aditivo ao contrato administrative N® 110TP/2018, com a empresa J&S

TERRAPLANAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o

n®08.621.541/0001-49 , com sede no (a) Rodovia 8a 052, bloco A, Irece - Bahia, para fins
de prorroga£$o do prazo que vigorar a partir do dia 12/07/2020, com vigencia ate 0 dia
11/09/2020, podendo ser prorrogado, verificando-se as disposifSes contidas no art. 57 da
lei 8.666/93, conforme a Lei de Licitat;des e Contratos e suas posteriorvs alteracdev O

presente extrato devera ser publicado na imprensa Oficial conforme o paragrafo umco do
Art. 61 da Lei Federal n®. 8.666/93.

EXTRATO DO 14® TERMO ADITIVO

Termo Aditivo ao contrato administrative N® 111TP/2018, com a empresa J&S
TERRAPLANAGEM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA . mscnta no CNPJ/MF sob 0

n® 13.586.669/0001-59, com sede no (a) Rodovia Ba 052. bloco A. Irec£, Estado da Bahia,

para fins de prorrogaÿao do prazo que vigorar a partir do dia 12/07/2020, com vigencia ate

o dia 11/09/2020. podendo ser prorrogado, veriflcando se as disposiefies contidas no inciso
II do art. 57 da lei 8.666/93, conforme a Lei de Licitaÿfies e Contratos e suas posteriores

alteracoes. O presente extrato devera ser publicado na imprensa Oficial conforme o
paragrafo unico do Art. 61 da Lei Federal n®. 8.666/93.

Em, 17 de Julho de 2020
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO

Prefelta.
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