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4 de Setembro de 2019
13-Ano VII -N° 1502

Diario Oficial do
Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

AVISO ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
TOMADA DE PREtÿOS- N° 012/2018.

A Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas/ Bahia., no uso de suas atribuiÿoes legais,
toma publico para conhecimento dos interessados a ADJUDICAQAO e

HOMOLOGACAO da TOMADA DE PRECOS - N° 012/2018. Tipo: Menor Pre?o
Global por Lote, na forma de Execufao Indireta sob o Regime Empreitada por Pre<?o
Global. Objeto: Contrataÿo de Empresa para a Execugao de Reforma e Ampliagao de
Unidades Escolares - Lote 01 - Centro Educacional Municipal Fenix e Creche Publica
Municipal Ana Montenegro, Lote 02 - Escola Municipal Capiarara e Centro de

Educa?ao Infantil Areia Branca, Lote 03 -Escola Municipal Jardim Ipitanga e anexo e
Centro de Educagao Infantil Douctor Djalma Ramos, Conforme Termo de Referenda e
Planilhas em CD Anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. A empresa: Lote I - Liencbras do Brasil Construÿoes e ServiQos Ltda. -
ME., Lote II - Liencbras do Brasil Construÿoes e Servipos Ltda. - ME. e Lote III -
Liencbras do Brasil Construfoes e Servifos Ltda. - ME. Valor Global: Valor Global -
Lote I: R$ 730.344,96 - (setecentos e trinta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e
noventa e seis centavos), Valor Global - Lote II: R$ 538.732,41 -(quinhentos e trinta e
oito mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) e Valor Global - Lote
IB: R$ 424.190,09 - (quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e noventa reais e nove
centavos). Periodo Contratual: Sera de 08 (oito) meses. Data da Adjudica?ao:
02/09/2018 e Data da Homologapao: 04/09/2019. Moema Isabel Passos Gramacho -
Prefeita. Lauro de Freitas, 04 de setembro de 2019.

CERTIFICAQAO DIGITAL. GXTTIETXKEDBE/1MQFCVQA

Esta edi?3o encontra-se no site oficial deste ente.
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Andre Matter Ptimo;

Cootclenador Execulti;

TOMADA DE PREQOS- N° 012/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 21.670/2018

CONTRATO N° 180/2019

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 LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUQdES E SERVIQOS

LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.629.741/0001-50, com sede na Avenida Brigadeiro Mario Epinghaus, n°329, vf 'ÿ>
o ’ **

Box 15, Centro Comercial Top Center, Centro, CEP: 42.703-640, neste ato representado na forma dos seus <"
\ c

estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas,

celebram o presente Contrato, mediante as Cldusulas e condigdes a seguir enunciadas.
5

r1-:

cCLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Tomada de Precos - N° 012/2018. nos termos do Processo

Administrativo - N° 21.670/2018. tern por objeto CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA A EXECUQAO

DE REFORMA E AMPLIAQAO DE UNIDADES ESCOLARES - LOTE 01 - CENTRO EDUCACIONAL

MUNICIPAL FENIX E CRECHE PUBLICA MUNICIPAL ANA MONTENEGRO, LOTE 02 - ESCOLA

MUNICIPAL CAPIARARA E CENTRO DE EDUCAQAO INFANTIL AREIA BRANCA, LOTE 03- ESCOLA

MUNICIPAL JARDIM IPITANGA E ANEXO E CENTRO DE EDUCAQAO INFANTIL DOUCTOR DJALMA

RAMOS, 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 supressfies em conformidade com o Artigo 65, da Lei

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

conforms preconiza o § 2° do referido Artigo.

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

012/2018, seus Anexos e a Proposta de Precos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:
>P

2.1. DO PRAZO DE EXECUQAO: V

f

2.1.2. O prazo de vigfencia contratual sera de 08 (oito) meses, ap6s a assinatura do contrato.

2.1.3. O prazo maximo para execugao das obras e servigos objeto do presente sera de 08 (oito) meses,

contado a partir da data emissao da ordem de servigos. (Podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§

1° e 2° da Lei 8.666/93).
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2.2. DA FISCALIZAQAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA:

2.2.1. As obras serSo acompanhadas pela Respons£vel Tbcnica, a servidora Bianca Brito Gomes,

engenheira civil, matricula n°: 66855, lotada na Secretaria de Infraestrutura, na Coordenagao de edificagoes

que acompanharS e atestar£ quanto ao atendimento do objeto.

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

Civil Brasileiro.

CLAUSULA TERCEIRA- REGIME DE EMPREITADA E REMUNERA£AO:

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

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

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

previamente pela CONTRATANTE, atravas da medigSo de Servigos Executados.

CLAUSULA QUARTA- VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execugSo do objeto deste Contrato 6 estimado no LOTE I em R$730.344,96 -
(Setecentos e trinta mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), no LOTE II

R$538.732,41 - (Quinhentos e trinta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e urn

centavos), e no LOTE III - 424.190,09 - (Quatrocentos e vinte e quatro mil cento e noventa reais e

nove centavos), perfazendo urn valor global de R$1.693.267,46 - (Hum milhao seiscentos e noventa e

trds mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

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

orgamento Municipal para o presente exerclcio, conforme rubrica:

1001.2604.449051-7101

CLAUSULA QUINTA - FORMAS E CONDUCES DE PAGAMENTO:

5.1. 0 pagamento sera feito atravbs de medigfies mensais, conforme cronograma ffsico-financeiro. \

5.2. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagao da Nota

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatbrios do cumprimento das obrigagSes da

Contratada.

/
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5.3. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

5.3.1. Ao final de cada etapa da execugfio contratual, conforme previsto no Cronograma Ffsico-Financeiro, a

Contratada apresentard a medigSo prdvia dos servigos executados no perlodo, atravds de planilha e

memdria de cdlculo detalhada.

5.3.2. Uma etapa serd considerada efetivamente conclulda quando os servigos previstos para aquela etapa,

no Cronograma Flsico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

5.3.3. Se a Contratada vier a adiantar a execugSo dos servigos, em relagSo a previsSo original constante no

Cronograma Flsico-Financeiro, poderd apresentar a medigSo prdvia correspondente, ficando a cargo da

Contratante aprovar a quitagSo antecipada do valor respectivo, desde que n§o fique constatado atraso na

execug§o dos servigos entendidos como crlticos.

5.4. A Contratada tambdm apresentard, a cada medigSo, os documentos comprobatdrios da procedfencia

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o

caso.

5.5. A Contratante ter£ o prazo de 07(sete) dias uteis, contados a partir da data da apresentagÿo da

medig§o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medig§o prdvia relatada pela Contratada, bem

como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto d obrigag§o de utilizagSo de

produtos e subprodutos florestais de comprovada procedSncia legal.

5.6. No caso de etapas n§o concluldas, sem prejulzo das penalidades cablveis, ser3o pagos apenas os

servigos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

5.7. A aprovagfio da medigSo prdvia apresentada pela Contratada nSo a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitagSo definitiva dos servigos executados.

5.8. Ap6s a aprovagSo, a Contratada emitirci Nota Fiscal/Fatura no valor da medigSo definitiva aprovada,

acompanhada da planilha de medigSo de servigos e de memdria de cdlculo detalhada.

5.9. O pagamento somente serd efetuado apds o '‘atesto’1, pelo servidor competente, da Nota Fiscal

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no presente.

ira
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5.10. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado 3 verificagSo da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como 3s

seguintes comprovagSes, que deverSo obrigatoriamente acompanh3-la:

a) Do pagamento da remuneragSo e das contribuigfies sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e

PrevidSncia Social), correspondentes ao m6s da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos

empregados diretamente vinculados 3 execucao contratual, nominaimente identificados;

b) Da regularidade fiscal, atrav3s das documentagSes mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

0 c) Do cumprimento das obrigagoes trabalhistas, correspondentes 3 ultima nota fiscal ou fatura que tenha

sido paga pela AdministragSo.

5.11. Havendo erro na apresentagSo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou

circunstdncia que impega a liquidagSo da despesa, o pagamento ficar3 pendente ate que a Contratada

providencie as medidas saneadoras.

5.12. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-3 ap6s a comprovagSo da regularizagSo da

situagSo, n3o acarretando qualquer onus para a Contratante.

5.13. Quando do pagamento, ser3 efetuada a retengSo tribut3ria prevista na legisIagSo aplic3vel.

5.14. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei

Complementar n° 116, de 2003, e legislagSo municipal aplic3vel. A Contratante nSo se responsabilizar3 por

qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura n5o tenha sido acordada no

contrato.

CLAUSULA SEXTA- DA GARANTIA DE EXECU$AO CONTRATUAL E RETENQAO:

6.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigagOes contratuais, a CONTRATADA ter3

que prestar garantia nos termos do § 1° do Art. 66 da Lei N° 8.666/93, no percentual de 5.0 % fcinco por

cento) do valor deste Contrato;

6.2. A Caug3o em Dinheiro ser3 atualizada monetariamente. Caug3o em Titulos da Dfvida Publica, Segufo

Garantia ou Fianga Banc3ria, n3o renderSo juros ou corregSo monetaria, ressalvado os direitos inerfentes
aos prbprios Titulos depositados. \

6.3. A CONTRATANTE poder3 descontar do valor da Garantia Contratual a importancia que a qualquer\ÿ
5Dtftulo Ihe for devida pela CONTRATADA;

... r
\
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6.4. A Caugao de Garantia de fiel cumprimento das obligates contratuais sera devolvida a CONTRATADA

apos a lavratura do Termo de Encerramento das obrigagbes pactuadas.

CLAUSULA SETIMA-DEVERES DO CONTRATADO

7.1. 0 CONTRATADO, obriga-se a fomecer mao-de-obra, materials, equipamentos, ferramentas e utensllios

necessarios para a perfeita execugao dos servigos e demais atividades correlatas.

7.2. Registrar este Contrato no CREA e apresentar ao CONTRATANTE o comprovante de ANOTAQAO DE

RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) correspondents, antes da emissSo da primeira fatura. A

inobservSncia desta exigfencia implicara em retengao do pagamento correspondente.

7.3. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construgao e, se necessario, o alvara

de demoligao e demais documentos e autorizagbes exigfveis, na forma da legislag§o aplicavel.

7.4. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as

determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores

condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.5. Atentar, em relagSo ao material, para todas as disposigbes e especificagbes constantes no Memorial

Descritivo, Projeto e Planilhas.

7.6. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para anaiise e aprovagbo, quaisquer mudangas

nos mbtodos executivos que fujam as especificagbes do Memorial Descritivo.

7.7. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste

instrumento e as especificagbes constantes no Memorial Descritivo e anexos do termo, bem como substituir

aqueles realizados com materials defeituosos ou com vfcio de construgao.

7.8. Observar as diretrizes, critbrios e procedimentos para a gest§o dos reslduos da construgao civil

estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes

termos:

a. O gerenciamento dos reslduos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes tbcniÿas'

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Reslduos da Construgao Civil, ou do \

,.ct
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b. Projeto de Gerenciamento de Reslduos da Construgao Civil apresentado ao orgao competente,

conforme o caso;

b.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA

devera providenciar a destinagSo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil origindrios da

contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.2. residuos - Classe A (reutilizaveis ou reciciaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da construgao civil,

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagSo ou reciclagem futura;

b.3. residuos - Classe B (reciciaveis para outras destinagSes): deverao ser reutilizados, reciclados ou

encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagSo

ou reciclagem futura;

b.4. residuos - Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagOes

economicamente vteveis que permitam a sua reciclagem/recuperagSo): deverao ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas tecnicas especfficas;

b.5. residuos - Classe D (perigosos, contaminados ou prejudicial 3 saude): deverao ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas tecnicas especificas.

c. Em nenhuma hipdtese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagao aterros de

residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,

bem como em areas nao licenciadas;

7.9. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a. Qualquer instalag§o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita materia para a

atmosfera, por emissao pontual ou fugitive, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites

maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis

considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas visando o

conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Nonnas T6cnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos

na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas T6cnicas -
ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

7.10. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer

causa de destruigao, danificagao, defeitos oÿncorregOes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de

qdos em via publica junto a obra.seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

\ 6
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7.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrfencia anormal

ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a

execugSo da reforma.

7.13. Paralisar, por determinagSo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nSo esteja sendo executado

de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.14. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugSo do

contrato.

7.15. Responder pelo pagamento dos saiarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como

pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagbes inerentes a execugSo

dos servigos ora contratados.

7.16. Arcar com todos os tributes incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo

efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

7,17. Adotar as providfencias e precaugSes necessSrias, inclusive consulta nos respectivos 6rg§os, se

necessSrio for, a fim de que nSo venham a ser danificadas as redes hidrossanitSrias, etetricas e teleffinicas.

7.18. Promover a guarda, manutengSo e vigilSncia de materials, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugdo dos servigos, durante a vigSncia da obra.

7.19. Manter seu pessoal devidamente identificado atraves de crachas, com fotografia recente, e provendo-

os dos Equipamentos de ProtegSo Individual - EPI’s;

7.20. Manter sediado junto a AdministragSo, durante os tumos de trabalho, preposto capaz de tomar

decisdes compatlveis com os compromissos assumidos;

7.21. Cumprir, atom dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranga da Administragdo.

je incandios nas areas da AdministragSo;7.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevei

. ... r&sd' /
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7.23. Prestar os servigos dentro dos parSmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materials,

equipamentos e utensdios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observance 3s

recomendagbes aceitas pela boa tbcnica, normas e legislagao;

7.24. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratbrios previamente aprovados pela fiscalizagbo e sob

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessbrias ao controle de qualidade dos materials,

servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Memorial

Descritivo/EspecificagSo Tbcnica;

7.25. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugSo dos servigos fora das suas especificagbes;

7.26. Responder por qualquer prejulzo ou danos causados diretamente a AdministragSo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugfio do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou

indenizagdes cablveis e assumindo o 6nus decorrente;

7.27. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstbncias detectadas por seus empregados

quando da execugbo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou

comprometer a integridade do patrimbnio publico;

7.28. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (bgua,

esgoto, gbs, energia elbtrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 6rg3os federais, estaduais e

municipals e concessionaries de servigos publicos, vistorias com vistas a obtengSo de licengas e

regularizagSo dos servigos e obras concluldos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operagbo, etc.);

7.29. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagbes assumidas,

nem subcontratar qualquer das prestagbes a que esta obrigada, exceto nas condigbes autorizadas no

presente ou neste contrato;

7.30. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.31. Manter, durante o perlodo de vigfencia do contrato, todas as condigbes que ensejaram a sua

habilitagbo e qualificagbo no certame licitatbrio;

8
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7.32. Fomecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do

cumprimento das obligates previdenciSrias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, e do

pagamento dos salSrios e beneffcios dos empregados utilizados na execugSo dos servigos;

CLAUSULA OITAVA-OBRIGAgOES DA CONTRATANTE:

8.1. FiscalizagSo

8.1. A coordenagSo do contrato, bem como a FiscalizagSo da execugSo da obra sera realizada pelo

MUNIClPIO, por tScnicos 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 T6cnicas, Memoriais Descritivos, de acordo com os demais documentos que

integram o Contrato.

8.2. A FiscalizagSo Podera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisSo 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.

8.3. 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 licitagao, comprovada mediante consulta aos ORGAOS RESPONSAVEIS, CADIN

ou certid&es comprobatbrias.

8.4. A Fiscalizag&o terb poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Tbcnicas da ABNT e com a melhor tbcnica

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

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

8.5. A FiscalizagSo terb 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.

8.6. CaberS a FiscalizagSo verificar a ocorrÿncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

multa, a indicagSo do seu valor.

penalidade contratual. A FiscalizagSo informalÿ
relat6rio com os documentos necessSrios, e em ca!

.
-

9j



mm
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS- N° 012/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 21.670/2018

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

responsabilidade pela execugSo do objeto deste contrato.

8.8. Fica assegurado aos tecnicos do MUNIClPIO o direito de, a seu exclusivo criterio, acompanhar,

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atrav6s de terceiros, da execugSo dos servigos

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

esclarecimentos julgados necessarios a execugSo dos servigos.

CLAUSULA NONA-TRANSFERENCE DO CONTRATO E SUBCONTRATAQAO:

9.1. Sera permitida a subcontratagSo dos servigos de montagem mecSnica, eiatrica, detalhamentos

construtivos, estudos laboratoriais, ensaios, escavagfies por processos n§o destrutivos, escavagSo de rocha

a fogo e servigos que n§o estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevSncia pertencentes ao

objeto desta licitap§o, com anu§ncia pr6via do MUNIClPIO.

9.2. A subcontrata?So nSo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e

legais.

9.3. Sera vedada a subcontratagSo total do objeto.

9.4. Caso ocorra a subcontratagSo citado no subitem 4.1 - Projeto Basico, devera ser observado o privilegio

estabelecido as microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de ata 30% (trinta por

cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/2006.

9.5. As empresas subcontratadas tamb6m devem comprovar, junto ao MUNIClPIO, antes do inlcio dos

trabalhos que estao em situa$3o regular jurldico/fiscal, previdenciaria e trabalhista, e que entre os seus

diretores, responsaveis tacnicos ou sbcios nSo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo

comissionado no MUNIClPIO.

9.6. Nao sera permitida, na presente licitag3o, a participagSo de empresas em cons6rcio.

CLAUSULA DÿCIMA-SANQdES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Ficara impedida de licitar e contratar com o Municlpio, sem prejulzo das multas previstas neste Edital

e das demais cominag&es referidas no Capltulo I'

pravio da ampla defesa, a licitante que:

.ei N° 8.666/93, no que couber, garantido o direito
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a) Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta, nSo assinar o Contrato;

b) Apresentar documento falso ou fizer declaragao falsa;

c) Ensejar o retardamento da execug§o do objeto desta Tomada de Pregos;

d) Nao mantiver a Proposta, injustificadamente;

e) Falhar ou fraudar na execugSo do Contrato;

f) Comportar-se de modo inidfineo;

g) Cometer fraude fiscal.

10.2. Pela inexecugSo total ou parcial do objeto da Tomada de Pregos, a AdministragSo da Prefeitura

Municipal de Lauro de Freitas, podete garantida a defesa previa, aplicar a licitante vencedora as seguintes

sangOes:

a) Advertencia;

b) Multa morateria de 0,2% (dois d6cimos por cento) por dia de atraso na execugSo do Contrato, tomando

por base o valor global do respectivo lote;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (d§cimo sexto) dia, ate o 30° dia de atraso;

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

e) SuspensSo tempoteria de participagSo em licitagSo e impedimenta de contratar com Administragao por

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

f) DeclaragSo de Inidoneidade para licitarou contratar com Administragao Publica.

10.2.1. O atraso injustificado na execugSo do Contrato, por perlodo superior a 30 (trinta) dias, podete

ensejar a rescisSo do Contrato;

10.3. As multas aplicadas seteo descontadas dos cteditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida

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

judicialmente;

10.4. Compete o Prefeito Municipal a aplicagdo das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, Allneas “b”,

“c”, “d", “e” e T, as penalidades de advertencia, prevista no item 10.2, allnea “a", facultada a defesa do

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

10.5. Da aplicagSo da penalidade prevista nos itens 10.1 e 10.2 cabete recurso, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis, contados da notificagdo, que sera dirigidcra'aqtoridade superior, por intermedio da que praticou o ato,

a qual podete reconsiderar a sua decisSo, ou, fazMg subir devidamente informado;

-
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10.6. As sangQes previstas no item 10.2, Allneas “b", “c" e "d”, poderSo ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades previstas neste Edital;

10.7. O Contrato serg rescindido de pleno direito independentemente de interposiggo judicial ou extrajudicial

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

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

b) Falir ou dissolver-se;

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIQOS.

11.1. Concluidos os servigos, a Contratada solicitarg ao MUNICfPIO, atravgs da Fiscalizagio, o seu

recebimento provisdrio que deverg ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitaggo.

11.2. O MUNIClPIO terg ate 90 (noventa) dias para, atravgs de Comissgo, verificar a adequaggo dos

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

aprovaggo da autoridade competente.

11.3. Na hipbtese da necessidade de correggo, independente do previsto nos itens 11.1 e 11.4. Serg

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

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

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

libera?go da cau?go contratual.

11.4. O Termo de Encerramento Flsico do contrato estg condicionado g emissSo de Laudo Tgcnico pelo

MUNIClPIO sobre todos os servigos executados.

11.5. A ultima fatura de servigos somente serg encaminhada para pagamento ap6s emissSo do Termo de

Encerramento Ffsico do Contrato, que deverg ser anexado ao processo de liberaggo e pagamento.

11.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 11.3 acima

6 condicionante para:

11.6.1. Emissgo, pelo MUNIClPIO, do Atestado de Execuggo das obras; 0

11.6.2. Emissgo do Termo de Encerramento Flsico do Gonthato (TEFC);

12



mm
Jfe PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS- N° 012/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 21.670/2018

11.6.2.1. Liberapbo da Caupbo Contratual.

11.6.3. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as membrias de cblculo, as informapbes

obtidas e os metodos desenvolvidos no contexto das obras, serbo de propriedade do MUNIClPIO, e seu uso

por terceiros so se realizara por expressa autorizagao deste.

11.7. A ultima fatura somente serb encaminhada para pagamento apbs emissbo do Termo de Encerramento

Ffsico do Contrato, que deverb ser anexado ao processo de liberapbo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- INCIDENCIAS FISCAIS:

12.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuipbes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em

decorrbncia, direta ou indireta, do presente Contrato, serao de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA;

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

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

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

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

contratantes, serbo revistos os respectivos valores, a fim de adequb-los a essas modificapbes,

compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenpas resultantes dessas alterapbes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- RESCISAO:

13.1. A CONTRATANTE poderb rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelapbo

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:

13.1.1. O nbo cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigapbes e das

demais clbusulas contratuais;

13.1.2. A inobservbncia, por parte da CONTRATADA, das especificapbes da CONTRATANTE;

13.1.3. A cessbo e transferbncia contratual ou a subcontratapbo do objeto contratual sem prbvia e expressa

aprovapbo escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clbcfeula Nona deste Contrato;

\
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13.1.4. Imperfcia, negligfencia ou imprudSncia por parte da CONTRATADA, na execugao das especificagdes

contratuais;

13.1.5. 0 desatendimento as determinagdes da fiscalizagSo da CONTRATANTE;

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execugSo deste instrumental, pela CONTRATADA, anotadas

em registro pr6prio pelo representante da CONTRATANTE;

13.1.7. A decretagSo de faldncia, insoldncia ou recuperagHo judicial da CONTRATADA durante a execugdo

contratual;

13.1.7.1. No caso de recuperagSo judicial 6 facultado a CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou

n8o o controle de determinadas atividades necessarias a sua execugSo;

13.1.8. A dissolugSo da CONTRATADA;

13.1.9. A alteragSo social ou a modificagdo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a julzo da

CONTRATANTE, prejudique a execugSo deste Contrato;

13.2. A rescisdo contratual podera ser:

13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 13.1.1. a
13.1.9;

13.2.2. Judicial, nos termos da legislagSo em vigor;

13.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes;

13.3. Em qualquer caso de rescisSo, a CONTRATANTE podera dar continuidade ao objeto contratual por

execugio direta ou indireta,

13.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituigSo de caugSo e das

retengfies, rescindido este Contrato com base em qualquer das razfies enumeradas no item 13.1.1. ao

13.1.9;

w
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13.5. Em caso de a rescisSo ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos

CONTRATANTES, deverS 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:

13.5.1. Dos servifos corretamente executados e devidamente medidos;

13.5.2. Dos materials e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda nSo indenizados, destinados aos

services e atividades conforme as especificagoes deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

13.6. A CONTRATANTE ap6s notificar a CONTRATADA da rescisSo contratual, tomarS posse imediata das

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

existentes, devendo, porSm, no prazo mSximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagSo,

apresentar urn relatorio complete e avaliagSo detalhada, historiando as razdes da rescisSo;

13.6.1. A avalia?So, acima citada, devera ser feita por uma Comissao a ser designada pela

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

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

13.6.2. A ComissSo terS urn prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituigSo, para apresentagdo de seu

relatorio conclusivo, o qual servirS para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

13.7. No caso de rescisSo amigSvel do Contrato, a CONTRATADA farS jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 13.5.1 e 13.5.2;

13.7.1. Desta forma, far-se-S o pagamento final com miitua, plena e geral quitagSo no ato da assinatura do

Distrato;

13.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA terS urn prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de

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

13.9. Constituem tamb6m, motivos para rescisSo contratual por parte da CONTRATANTE, atom dos casos

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

13.10. Caracterizam-se, tambSm, 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, naSpr* dos servigos contlnuos contratados, deixem,

15
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conforme o caso, de serem mantidas as condigOes vantajosas que determinaram o dimensionamento do

prazo vigencial deste Contrato;

13.11. Em qualquer caso de rescisSo contratual, ser§o assegurados £ CONTRATADA os direitos de defesa

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA- REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legislagHo em vigor, os pregos contratados permanecerSo fixos e irreajustSveis pelo

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

pregos ser§o reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

14.2. 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 QUINTA-CONDIQOES GERAIS:

15.1. 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;

15.2. 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;

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

quando necessSrio a convenifincia dos servigos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados &

CONTRATADA;

15.4. A legislagSo aplicavel a execugSo do Contrato e especialmente aos casos omissos 6 a Lei N° 8.666/93

com suas alteragbes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -COMUNICACOES:

16.1. As comunicag&es reclprocas, somente serSÿconsideradas quando efetuadas por escrito, atraves de

correspondencia, ou documento de transmissSo mÿnfekjnando-se o numero e o assunto relativos a este

Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e enderegÿasÿnforme o destinatario.

16
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CLAUSULA DÿCIMA SETIMA-FORO:

17.1. As partes signat£rias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Laura de Freitas do Estado da Bahia,

com renuncia expressa a qualquer outra, 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.

Laura de Freitas, 11 de Setembro de 2019.

PEliA CONTRATADA:PELA CONTRATANTE:

FREITAS
macho

5$,

LIENCBRAS DO BRASIL
CONSl\RUgOES E SERVIQOS LTDA

MUNICIPIO DE LAURi ) DE
Moeona Isabel PassostGrai

X
TESTEMUNHAS:

NOME:NOME:
R.G.R.G.

uyrQ c“ 17
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Diario Oficial do Quinta-feira

12 de Setembro de 2019
27-Ano VII -N° 1508Lauro de FreitasMUNICIPK)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 180/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Contratada:
LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUCTS E SERVICOS LTDA
05.629.741/0001-50. Modalidade: Tomada de Pre<?os - N° 012/2018. Processo: 21.670/2018.
Objeto: Contrata9ao de empresa para a execu92o de reforma e amplia9ao de unidades escolares
- Lote 01 - Centro Educacional Municipal Fenix E Creche Publica Municipal Ana
Montenegro, lote 02 - escola municipal capiarara e centro de educa9ao infantil areia branca,
lote 03 - Escola Municipal Jardim Ipitanga e anexo e centro de educa93o infantil doutor
Djalma Ramos, conforme termo de referenda e planilhas em CD anexo neste edital.
Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dota92o: 1001.2604.449051-7101.
Data da Assinatura: 11 de Setembro de 2019. Valor: Valor total para execu9ao do objeto deste
Contrato e estimado no LOTE I em R$730.344,96 - (Setecentos e trinta mil trezentos e
quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), no LOTE II R$538.732,41 - (Quinhentos e
trinta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), e no LOTE III -
424.190,09 - (Quatrocentos e vinte e quatro mil cento e noventa reais e nove centavos),
perfazendo um valor global de R$1.693.267,46 - (Hum milMo seiscentos e noventa e tres mil
duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Periodo de vigencia: O prazo de
vigencia contratual sera de 08 (oito) meses, apos a assinatura do contrato. Moema Isabel
Passos Gramacho - Prefeita.

CNPJ:

CERTIFICAQAO DIGITAL UJDLAR8FFEYLFMVL5LOOWG

Esta edi9ao encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA

LAURODE
FREITASa

ORDEM DE SERVICOS N° 002 72020

REFERGNCIA

TOMADA DE PREQO - N° 012/2018

CONTRATO DE EMPREITADA N° 180/2019

VALOR: R$ $ 1.693.267,46 (Hum Milhao Seiscentos e Noventa e Tres Mil Duzentos e Sessenta e Sete
Reais e Quarenta Seis Centavos).

Pela presente Ordem de Servigo, autorizo a Empresa LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUgOES E

SERVigOS LTDA, CNPJ n° 05.629.741/0001-50, a iniciar o Servigo cujo Objeto: EXECUgAO DE REFORMA E

AMPLIAgAO DE UNIDADES ESCOLARES - LOTE 01 - CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FENIX E

CRECHE PUBLICA MUNICIPAL ANA MONTENEGRO, LOTE 2 - ESCOLA MUNICIPAL CAPIARARA E

CENTRO DE EDUCAgAO INFANTIL AREIA BRANCA, LOTE 3- ESCOLA MUNICIPAL JARDIM IPITANGA E

ANEXO E CENTRO DE EDUCAgAO INFANTIL DOCTOR DJALMA RAMOS, no municipio de Laura de Freitas /

BA.

Inlcio: 02/01/2020 Termino: 02/09/2020

Laura de Freitas-Bahia, 02 de Janeiro de 2020.

Antonivaldi
Coordenaclor deÿificagoes.

iales Junior

* i
Cesar Augusto Sampaio
Secretario Municipal de Infraestrutura

Moema Isabe/P;
Prefeita Munich*

Gramacho

;ien|ie,

LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUgOES E SERVigOS LTDA

\ \ Empresa Executora

I



PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITASA *
DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentarios

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 05.819 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambem, que a despesa, abaixo identificada, tem adequagao com a Lei

Orgamentaria de 2020 (LOA) com o Plano Plurianual 2018/2021 no. 1.718, 20/12/2017 (PPA) e

com a Lei de Diretrizes Orgamentarias no. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e n§o

ultrapassara os limites estabelecidos para o exerclcio financeiro de 2020, estando em

conformidade com as disposigoes da Lei Municipal n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019 (LOA),

com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar Federal n° 101,

de 04 de maio de 2000 (LRF), especialmente quanto as normas dos artigos 16 e 17.

%

•Identificagao da Despesa: Aditivo de Prazo para o Contrato no. 0180 de 2019. Objeto

Reforma e Ampliagao de Unidades Escolares no municipio de Laura de Freitas •Dotagao

Orgamentaria: 02.1.001 -FME-Proj.: 1.197-EL: 4490.51 - Fts.: 01 e 95.

DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado est§o de

acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas esferas

civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de

1992, podendo o protocolado seguir o seu tramite administrative.%
Laura de Freitas, 05 de Maio de 2020

u.
O

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

Ciente,Vitorde Castro Veigo
Coordenador Gerat

PMLF/SEMED Mat. «1<04
Celene Diniz M. Rocha \
Cadastro n°. 46.435

Coord, de ExecugSo Orgamentaria /SEFAZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 05.819 de 2020.

DA: SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenapcio de Execu?ao Orgamentaria

%

PARA: Secretaria Municipal de Educa$ao

Atendendo e promovendo a celeridade do referido processo, encaminho a Declaragao de

AdequagSo Orÿamenteria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio

Lauro de Freitas, 05 de Maio de 2020.

% 0D
CELENE DINIZ ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAQAO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA
Mat. No. 46.435

1
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ATO DE APOSTILAMENTO- CONTRATO 180/2019

APOSTILA de DOTAÿAO ORNAMENTARIA proveniente da Pregao Eletrdnico n2.

012 de 2018, celebrado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS -
BA e a empresa LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUES E SERVOS LTDA.

O SETOR DE OR£AMENTO, no uso de suas atribuifoes legais, com supedaneo no § 89

do art 65 da Lei n2. 8.666/93 determina o Apostilamento proveniente da pregao

Eletrdnico n2. 012 de 2018, Processo Administrativo n2 21670 DE 2018,

alterando a D0TA£A0 OR£AMENTARIA para:

PROJETO/ATIVIDADE ELEM. DESPESA FONTESECRETARIA

01/951001 1.197 44.90.51.00

L _BHB
Inclusao da Dotaÿao Orfamentaria para atender a despesa.

Lauro de Freitas, 05 de maio de 2020.

CELENE DINIZ M. ROCHA)
Coordenadora de Execu9ao Orÿamentaria

PMLF - SEFAZ
Mat.: No. 46.435



*Diario Oficial doTerfa-feira
13 de Agosto de 2019
8-Ano VII -N° 1485

Laura de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITASv:

PORTARIA SEMED N° 34, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Delega poderes a Coordenagao Geral para o fim
que especifica.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA£AO, DO MUNICIPIO

DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribui9oes legais:

RESOLVE:

Art. 1° Delegar ao Coordenador Geral da Secretaria Municipal de

Educagao - SEMED, Vitor de Castro Veiga, a assinatura de documentos da rotina
administrativa da Secretaria Municipal de Educagao.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagilo.

Art. 3° Revogam-se as disposigoes em contrario.

Lauro de Freitas, 13 de agosto de 2019.

Vania Maria Galvao de Carvalho
Secretaria Municipal de Educa9ao

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Luis Maciel de Oliveira
Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: OLDWVKKMIT90PPOVOJJK5W

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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Receita Federal
owteen#
tofermw** AromptOTHamtnfco dkrtodo teÿKogAo qtucdLrodo da RFB

Visao Multivigente

PORTARIA CONJUNTA RFB / PGFN N° 555, DE 23 DE MARQO DE 2020

(Publicado(a) no DOU de 24/03/2020, segao 1 , pagina 33)

Dispoe sobre a prorrogagao do prazo de validade das

Certidoes Negativas de Debitos relativos a Creditos Tributarios
Federais e £ Dfvida Ativa da Uniao (CND) e Certidoes Positivas

com Efeitos de Negativas de Debitos relativos a Creditos

Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao (CPEND), em
decorrencia da pandemia relacionada ao coronavirus (COVID-

19).

O SECRETARIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O
PROCURADORGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuigoes que Ihes conferem,

respectivamente, o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 430, de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 do

Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF n° 36, de

24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5° do art. 47 da Lei n° 8.212, de 24 de julho

de 1991, resolvem:

Art. 1° Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidoes Negativas de
Debitos relativos a Creditos Tributarios Federais e £ Divida Ativa da Uniao (CND) e Certidoes
Positivas com Efeitos de Negativa de Debitos relativos a Creditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Uniao (CPEND) validas na data da publicagao desta Portaria Conjunta.

Art. 2° Ficam mantidas as demais disposigoes da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751,

de 2 de outubro de 2014.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao no Diario Oficial da Uniao.

JOSE BARROSO TOSTES NETO

Secretario Especial da Receita Federal do Brasil

JOSE LEVI MELLO DO AMARAL JUNIOR

Procurador-Geral da Fazenda Nacional

‘Este texto nao substitui o publicado oficialmente.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE REQUISJTANTJE
SEINFRA PROCADM.N0

058.9/20ÿ0

llpp? 2
ASSIMKte

Aditivo de prazo-Contrato

,0,2„9 'm _
Aditivo de prazo conforme Lei 8666/93 e alteraqoes.Objeto:

-

HENS DE VERIFICA<;AO

Cuida-se da solicitai;ao de prorroga<;ao contratual por mais 08 (oito) meses do contrato n° 180/2019,

cujo objeto e a contrata<;ao de empresa para execu<;ao de reforma e ampliaÿao de unidades escolares._Anexados os documentos instrutdrios, merecem destaque os a seguir discriminados:_
DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. Offcio endereqado a empresa (fl. c
2- Aceita (fl. 03);

3. SDC(fls.o4);
4. Justificative tdcnica (fls. 05/06);

5. Cronograma Ffsico Financeiro (fls. 07/18);
6. Controle de saldo (fls.19);
7. Certiddes (fls. 20/30);
8. Portaria de fiscal de obras e contratos com Portaria (fls.31/35);

9. Aviso de homologa<;§o (fls. 36);
10. Contrato com publica/jao e ordem de serviÿo (flsy37/55);
11. Dedara<;io de adequaÿio orÿamentaria (fls. 56/57);

lass

if

12. Apostilamento (fl. 58);

13. Portaria de delegaÿao de fun<ÿo ( fl. 59). _
DA ANALISE

Cumpre salientar que o presente parecer abrange tio somente os aspectos estritamente formais do

pedido, atinentes £ instruqao processual, e possui carter meramente opinativo nao vinculante.
Para celeridade processual juntamos a Portaria Conjunta RFB/PCFN N 555.
Da analise dos autos, verifica-se que foram anexados essenciais a instruÿao processual.

Face ao exposto, conforme anilise efetuada, condui-se que o processo de n° 5819/2020 encontra-se apto

para a andlise juridica.

Laurode Freitas/Ba, em 11 de Maio de 2020

Margarette Lucena

loordenadoraDe Normas e Procedimentos

tmw****0-Controliiijffcfa
' Matjj

Apio Vinagrefaascimento
Controlador Geral do Municipio

iewtfva

l/PfYilf

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4- Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3° Andar
Sala 328- Laura de Freitas Ba. CEP. 42700-000

1



Diario Oficial doSegunda-feira
11 de Setembro de 2017
2 - Ano V - N° 996

Lauro de Freitas MUNICIPIO

Portarias

PREFEiTURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA CGM N° 008 DE 1 1 DE SETEMBRO DE 2017

Delega poderes a Coordenadora Executiva da
Controladoria Geral do Municipio, para o fitti que
especifica, na forma que indica e da outras providencias.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO DE LAURO DE R ETTAS.
Estado da Bahia, no uso de suas atribuigoes legais e em confonnidade com disposto no
art. 8". da Lei n° 1 .67 1 , de 07 de dezembro de 20 1 7,

RESOLVE:

Art. 1". Delegar contpetencia a Coordenadora Executiva da Controladoria Geral
do Municipio, Fabiana Pessoa de Oliveira, para a assinatura de documentos da rotina
admin istrativa, bcm como responder pelo expediente da Controladoria, na ausencia ou
impedimentos do titular da pasta.

Art. 2°. Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3". Revogam-sc as disposiqoes cm contrario. cm especial a Portaria CGM
n" 001 de 08 de fevereiro de 2017.

Lauro dc Freitas. 1 1 de setembro de 2017.

Apio Vinagre Nascimento
Controlador Geral do Municipio

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Luis Macicl de Oliveira
Secretario Municipal de Governo

CERTIFICAQAO DIGITAL: 1WHADS00FVNKBLE4GTUYIQ

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASB
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 5819/2020

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO

PARECER JURIDICO

EMENTA: CELEBRA£AO DE TERMO ADITIVO

DE PRAZO DO CONTRATO N° 180/2019.

JUSTIFICAT1VA TECNICA. UTILIZAQAO SALDO

REMANESCENTE. ART. 57, §1°, 1NCISO II, DA

LEI FEDERAL N° 8.666/1993. CONSULTA

FORMAL. POSSIBIL1DADE CONDICIONADA.

I. RELATORIO

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura -
SEINFRA acerca da possibilidade de prorrogaÿao por mais 08 (oito) meses do Contrato n.

180/2019, celebrado entre o Municlpio de Lauro de Freitas e a empresa LIENCBRAS DO

BRASIL, para execu9ao da obra de refonma e ampliaÿao de unidades escolares do Municlpio.

A Engenheira Civil da SEINFRA, Sra. Bianca Brito Gomes, e o Coordenador

de Edificaÿoes, Sr. Antonivaldo Sales Junior, cujas declaraÿoes gozam de presun9ao de

legitimidade, nos envia justificativa tecnica para a prorroga9ao de prazo do contrato,

informando, em sintese, intercorrencias no decorrer da execu9ao.

O processo foi instruido com os seguintes processos que merecem destaque:

a) Anuencia da Contratada (fl. 03);

b) Solicita9ao de Termo Aditivo (fl. 04);

c) Justificativa tecnica (fl. 05/06);

d) Cronograma Fisico-financeiro (fl. 07/12);

e) Planilha comparativa de pre90 licitado x pre90 atualizado (fl. 13/18);

f) Controle de Saldo (fl. 19);

r
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0M MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASML
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

g) Certidoes de regularidade fiscal e trabalhista (fl. 20/30);

h) Contrato n. 180/2019 (fl. 37/53);

i) Declaragao de adequagao onjamentaria (fl. 56);

j) Relatorio n. 181/2020 da CGM opinando pela conformidade processual (fl. 61/62).

E o breve relatorio.

U. FUNDAMENTACAO

Antes de examinar as questoes faticas e juridicas do caso concreto, deve-se

salientar que a presente manifesta9ao toma por base, exclusivamente, os elementos que

constam ate a presente data nos autos do processo administrative em epigrafe, pois a este

orgao incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico, nao lhe competindo

adentrar a convenience e a oportunidade dos atos praticados no ambito do Municipio nem

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifesta9oes da Procuradoria Jurldica

Administrativa sao de natureza meramente opinativa e, portanto, nao vinculantes para o gestor

publico, o qual pode, de forma justificada, adotar orienta9§o contrdria ou diversa daquela

emanada da consultoria jurldica. Em resumo, o presente opinativo tern natureza obrigatoria,

porem nao vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orienta9ao jurldica, visando auxiliar a

Administra9ao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a fmalidade de

interesse publico e a observance dos princlpios expressos no caput do artigo 37 da

Constitui9ao Federal, passa-se a expor o que se segue.

Assim, a presente prorroga92o de prazo amolda-se ao disposto no art. 57, §1°,

inciso n, da Lei Federal n° 8.666/1993, verbis:

“Art. 57. A duraqao dos contratos regidos por esta Leificara adstrita a vigencia dos
respectivos creditos orqamentdrios, exceto quanto aos relativos:

l-l

§ to Os prazos de inicio de etapas de execuqdo. de conclusao e de entrega admitem
prorrogaqao. mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manulenqdo
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MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

de seu equilibria economico-financeiro, desde que ocorra algum dos xeguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

[...]

// - superveniencia de fato excepcional ou imprevisrvel. estranho a vontade das

partes, que alterefundamentalmente as condiqdes de execuqao do contrato,

A Secretaria Requisitante informa ocorrencias supervenientes que atrapalharam

a execuÿao contratual no prazo estipulado.

Supramencionadas justificativas respeitam a inteligencia do art. 57, §2°, da Lei

Federal n° 8.666/1993, verbis:

"Art. 57. A duraqao dos contratos regidos por esta Leificara adstrita a vigencia dos
respectivos creditos orqamentarios. exceto quanto aos relativos:

[...]

§ 2° Toda prorrogaqao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. ”

Por consequencia, em havendo permissivo legal para concretizaÿao do quanto

pleiteado, bem assim existindo fundamento logico e jurldico para a sua efetivaÿSo, entendo nao

haver qualquer obice a sua consecu9ao, o que vai ao encontro do Principio da Legalidade, este

regente da Administrate Publica.

A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro ao tratar sobre o aludido principio

e a sua correlato com a Administrate Publica nos ensina que, verbis:

"Segundo o Principio da Legalidade, a Administraqao Publica so podefazer o que a

lei permite [...] Em decorrencia disso, a Administraqao Publica nao pode, por

simples ato administrative, conceder direitos de qualquer especie, criar obrigaqoes

ou impor vedaqoes aos administrados; para tanto, ela depende de lei" (Direito

Administrative. I7°ed, Sao Paulo: Allas, 2004, p. 68 - original nao destacado).

Sendo assim, considerando a existencia de saldo no contrato. resta

demonstrado o interesse publico na sua consecuto, bem como pelo fato de que eventual

rescisao poderia ir de encontro ao Principio da Eficiencia, corolario da Supremacia do

Interesse Publico.
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MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASa
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

III. CONCLUSAO

Em face do exposto e considerando os documentos acostados aos autos, opina

este Procurador PELO CABIMENTO E PELA LEGALIDADE DA PRORROGAQAO

SOMENTE DE PRAZO DO CONTRATO N° 180/2019 POR 08 (OITO) MESES, COM A

IJTILIZACAO DO SALDO REMANESCENTE. SEM OUALOUER REAJUSTE,

termos do art. 57 §1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde atendida a seguinte

CONDICIONANTE:

nos

a) AUTORIZACAO EXPRESSA DA PREFEITA;

E o Parecer. SMJ.

Por fim, considerando o quanto disposto na Comunica<?ao Interna 06/2017 -
PGM, devem os autos seguir para o Procurador Geral, ou seu substituto legal, para

deliberaÿo.

Lauro de Freitas, 11 de maio de 2020.

RAPHES
Procurador do Municipio

Lauro de Freitas/BA

RAPHAEL GU1MARAES
Procurador do Municipio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASQPTOORA MUNICIPAL OE LAURO D£ FREITAS
Antonio Marcos Ribeiro

CoordenacfoffxHuufivo' PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PRIME1RO TERMO PE ADITIVO AO CONTRATO N" 180/2019

Polo presente instrumento. fica alterado o Contrato abaixo especificado, do aeordo com as seguintes cl&usulas e declara<;6es:

CONTRATO ADITADO n" 180/2019: Contratagilo de empresa para a execute do reforma e ampliapao de unidades
escolares - Lote 01 - Centro Educacional Municipal Ffinix e Creche Publica Municipal Ana Montenegro. Lote 02 — Escola
Municipal Capiarara e Centro de EducaÿSo infantil Areia Branca. Lote 03-Escola Municipal Jardim Ipitanga e anexo e Centro
de Educate infantil Douctor Djalma Ramos, conformc termo de referenda e planilhas em edital. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

L1CITACAO: Tornada de Prev'o- N° 012/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVE: 05819/2020

DOTAC'AO ORCAMENTARIA: 1001.1 197.44905100 Ponte 01 e 95.

CONTRATANTE: MliNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico imerno. com sede e foro na

Prav'a Joao Thiago dos Santos, s/n, Centro. Lauro de Freitas/BA, inscrilo no CNPJ: 13.927.819/0001-40. representado pela sua
Prefeita Sr*. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUCOES E SERVICES LTDA. inscrita no CNPJ n°
05.629.741/0001-50. com sede na Avcnida Brigadeiro Mario Epinghaus. n°329. Box 1 5. Centro Comercial Top Center. Centro.
CEP: 42.703-640. neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO DO ADITAMENTO: Aditivo de prazo eontratual por niais 08 (oito) meses. com
tenno inicial em 1 1/05/2020 c termo final em 1 1/01/2021. mantendo as demais conduces e pregos contratados. conforme
justificativa tecnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CLASULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os eontratantes ratificam as demais clausulas eonsiantes do contrato ora aditado.
as quais permanecem inalteradas.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE: Esle aditivo ao contrato e regido pela lei n" 8.666/93. com
redagHo da lei n° 8883/94 e demais normas de direito administrativo pertinentes.

Por estarem de aeordo firmam este pacto em 04 (quatro) vias de igual teor. na prcseniÿa das testemunhas abaixo assinadas.
elegendo foro de Lauro de Freitas/BA. para dirimir qualquer duvida ou questSo dele advinda.

Lauro de Freitas. 1 1 de Main de 2020.

.e,Jo

filli L/MRO DE FREITAS - CjbNTRATANTE

1
MUNICIPI

. Mo*mu Isabel Passos Grafnacho t- Prefeita

itl/LMllNICJPAL INFRAESTRUTURA
'~Sn Cesar Augusto Sampaio- Secretario

SF.t RE

LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUCOES F. SF.RVICOS LTDA - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Diario Oficial doTerpa-feira
30 de Junho de 2020
60 - Ano VIII -N° 1729

Lauro de Freitas MUNICIMO

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 180/2019

CONTRATADA: LTENCBRAS DO BRASIL CONSTRUgOES E SERVigOS LTDA CNPJ/MF:

05.629.741/0001-50. CONTRATANTE: MUNTCIPIO DE LAURO DE FREITAS. PROCESSO

ADMINISTRATIVO: 05819/2020. LICITAgAO. Tomada de Pre90- N° 012/2018. OBJETO DO

CONTRATO: Contrata9ao de empresa para a execu9§o de reforma e amplia9ao de unidades escolares

- Lote 01 - Centro Educacional Municipal Fenix e Creche Publica Municipal Ana Montenegro, Lote

02 - Escola Municipal Capiarara e Centro de Educa9ao infantil Areia Branca, Lote 03 - Escola

Municipal Jardim Ipitanga e anexo e Centro de Educa9£o infantil Douctor Djalma Ramos, conforme

termo de referenda e planilhas em edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Inffaestrutura.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aditivo de prazo contratual por mais 08 (oito) meses, com termo

inicial em 11/05/2020 e termo final em 11/01/2021, mantendo as demais condi96es e pre9os

contratados, conforme justificativa tecnica da Secretaria Municipal de Inffaestrutura. DOTAgAO

ORgAMENTARIA: 1001.1197.44905100 Fonte 01 e 95. DATA DE ASSINATURA: 11 de Maio

de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: RQBTIUCBQNUHOZB226GMTQ

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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