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especificaçðes técnicas das obras e serviços, que define os critérios de aferiçâo e aprovação de medignes
dos itens e subitens do contrato. a

8.8. Somente serão pagos os materials e equipamentos Instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto de uso pelo fiscal do contrato.

5.8. As faturas a6 serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar
isentas de erros ou omissðes, som o qile, serio, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para
corregôes,não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

5.8.1. Os documentos de cobrança indicargo, obfigatoriamente, o número da medição e do mes de
competência è que se refere.

8.8.1.1. Caso a CONTRATADA seja 'optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de impostos e
Contribuiçðes das Microarnpresas e Empretap de Pequene Porte - SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagio, a fim de evitara retenção na fonte dos tributos
e contribuições,conforme legislagâp em vigor.

.

6.7. É de inteira redponsabillÑade da IIcitante vencedora a entrega ao MUNICIPIOdos documentos de
cobrança auxxnpanhados doe seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se nëo
atendido, implica desconsideração pelo MUNICIPIO dos prazos estabelecidos.

5.8. Não constituem·motivos de pagamento pelo MUNICIPIO de serviços em excesso, desnecessários å
execução das obras é que forert realizadoé serr autorização pr6vla da Fiscalização. Não terá faturamento
serviço algum que nao se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Tenno de Referência.

8.0. A CONTjtATADA se obriga a manter,,durante toda a execução do contrato, todas as condiçðes de
habilitaçãoe qualîficação exigidas, em compatibilidade com as obrigag0es por ela assumidas.

8.9.1. Queilsquertributos ou encargos legals criados, alterados ou extintos, após e assinatura do contrato,
de comprovada repercussio nos pregos contratuals, ensejará a revisio destps, para mais ou para menos,
conforme o caso.

6.9.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto
contratuaL
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CLÁUSUI.A SEXTA-DA GARANTIADE EXECUÇÃO CONTRATUAL E RETENÇAO:
4

8.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigaçðes contratuais, a CONTRATADA terà

que prestar garantia nos termos do § 4* do Art. 66 da Lei N* 8.666/93, no percentual de 8,0 ¾ (ninco por
gentpi do valor desie'Contrato;

6.2. A Caução em Dinheiro será atualizada monetariamente. Caugio em Títulos de Divida Publica, Seguro
Garantia ou Fiança Sancária, não renderAo juros ou corregio monetária, ressalvado os direitos inerentes
aos próprios Titulos depositados. .

-

6.3. A CONTRATANTE poderá desqantar do valor da Garantia Contratual a importância que a qualquer
título lhe for devida pela CONTRATADA;

-6.4. A CauçëÑde Gefantia de fiel cumprimento das obrigaçðes contratuals ser& devoMda*CONTRATADA
após a lavratura do Termo de Encerramento das obrigagi pectuadas,

CLÁUSULA S$TIMA- RESPONSABR.IDADE DA CONTRATADA:

7.1. A licitante vencedora deverá apresenty so MUNICIP10 antes do início dos Whalhos, os seguintes
documentop:

7.1.1."I.ayOut" do Ca iro dá Obras e idendficação da área para construgio do mesmo.

7.1.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizagio do MUNIOfPLO. ,

7.1.3. Cronograma fleico -financeiro det ihado e adeqùado ao llam 5.3.
.

7.1.4. Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condiçðas
estabelecidas no item 9.1. e seus subiens.

7.1.4.1. A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratagio de parte dos serviços, deverdi
comprovar perante ao MUNICIPIOa reguladdade jurídicolfiscal e trabalhista de sua subcontratada,
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplementó desgas qqando relacionadas com o objeto do
contrato, e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários,
empregados ou ocupantes de cargo ou fungiogmtlfloada no MUNICIPIO

7.1.4.2. AuþorizaçRo dos órgãos competentes para escavaçãoldesmonte de rocha com uso de explosivoel,
plano de fogo assinado por um Engenhe to de Mirias, com a respectiva ART e projeto (Layout) do paiot.

Procurad i Municipio
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7.2. Manter no local da obra durante todo o perfodo de execugio em regime permanente no mínimo um

técnico de segurança do trabalho, portadór de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério

do Trabalho e Emprego. .

'

7.3. Atendimento às condicionantes ambientale necesserlas à obtengio das Licenças Ambientals do

Empreendimento, emitidas pelo órgão compelante, relativas à todo o periodo da execução das obras. E

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

execução da obra até a sua conclusão. O não cumprimento dessas obrigaçðes acarretari na suspengio

dos pagamentos dos boletins de medição de contratada ate a completa regularização das condicionantes

e/ou dos lidenciamentos ambientais.

7.4. Apresentilr-ee sempre, que solicitada, atrav6e do seu Responsável T6cnico e Coordenador dos

trabalhos, nos escritórios da CONTR'ATANTE em Lauro de Freitas - Bahia, em caso de solicitaçâo da

Mandatária do Ministério do Turlemo - Caixa Econðmica Faderal - Superintendência RegionaL

7.6. ProvidenciarJunto ao CREA as Anotaçðes de Responsab¾dade Técnica - ART's referentes ao objeto

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n* S.496/77.

7.8. Instalar e manter, sem onus para o MUNICIPIO, no canteiro de obras, um escritório e os meios

necessários à execução de fiscalização e medição dos serviços- por parte do MUNICIPIO, para uso

exclusivo da Fiscalização do MUNICIPIO, com área minima de 24,00 ma, incluindo banheiro, contendo:

mesa,
cadeira° armårlo, ar aàndiolonado, telefone, 0Ì computador dpsidop e 01 notebook com periféricos,

hardware atuhl e software adequado ao acompanhamento da oþra, administração de escritório e

comunica o, intemét, 01 camera fotográfloa digital.(resoluçâo minir'na de 7.0 megapixel com cartão de

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

atividades pelo periodo correspondente ao da execuçâo dos serviçoÑ e 01 aparelho de ar.condicionado,

sendo que ao final dps obias todos os materials não utilizados e equipamentos serão devolvidos 8

Contratada.

7.7. Todas as despapas para a realizagio dos serviços de controle tecnológico e medigôes, tais como os

equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotécnla e concreto, incluelve

manutençao e pessoal de apoio e execução, deverão estar contempladas na proposta no preço
estabelealdo para a instalação e manutenção do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos os

equipamentosserão devolvidos à Contratada.

7.8. A CONTRATADA deverá, sempre que necessèrlo, comunicar-se formalmente com ao MUNICIPIO.

Mesmo as comunicaçðes via telefone n*: (71) 3288-8779, dovetn ser ratificadas formalmente através de

protocolo encaminhado a Secretarla de Infraestrututa - SEINFRA, na Prefeitura Munlolpal de Lauro de

Freitas, situada na ItuaManoel Silvestre Leita, aln, bairro Centro - Lauro de Freitas.
Leand.-o Sa e no
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7JA Assumir a inteira responsabliidade pelo transporte intemo e extemo do'pessoal e dos insumos até o

local das obras/serviços e fomecimentos.

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

para a boa execução das obras/serviços e fomeelmentos. Priorizando nas contrataçðes de pessoal direto

das obras profissionais domicillados preferencialmente morados do Município, respeitadas às exigências

profissionalsque o cargo requerer. · '

7.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construçðes, Instalações

elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqùeles que vier causar ao MUNICÍPIO e a terceiros,

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

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

Ibmacimentos;

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

Fiscalização),para possibilitar a perfeita execuçaodasíóbras/servÑ;os e fomacimentos no prazo contratual.

7.14. Responsabilizar-se pelo fomecimento de toda a mão-de-obra, som qualquervinculação empregaticia

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

7.18. Responsabilizar-se por todos as onus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista,

securitária, pretidenoliria, e quaisquer encargos que ingidam sobre os materiais e equipamentos, os quals,

exclusivamente,correrâo por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de

execução das obras e serviços.

7.16. Todos os acessos necessários para pemillir å .chegada dos equipamentos e materials no local de

execução dos serviços deverão ser previstoa, avallando-se todas as suas dificuldades, pois os custos

decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrio por conta da Contratada.

7.17. A contratada deverá manter um Preposto, aceito pelo ,MSUNICIPIO, no local do serviço, para

representi-la na execução do objeto contratado (Art* SB da Lei ß.666/93).

7.18. Responsabilizarge, desde o início das obras at6 o enŠrramentodo contrato, pelo pagamento integral

das despesas do canteiro referentes a Agua, energia, telefóne, taxas, impostos e qualaquer outros tributos

que venham a ser cobrados.

7.18.1. No momento da desmobilizaçãð, para IIberagioda ultima fatura, faz-se necessária a apresentagée

da certidâo de quitação de d6bitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e

quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados:
Leand o atana
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7.19. Fremover a - substituigio dos profissionals Integrantes da equipe técnica somente quando

caracterizada a supervenlância das situagóss de casa fortuito ou força maior, sendo que a substituiçáo

deverá ser feita por profissional de perfif l6cnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização de

MUNICÍPIO.

7.20. A contratada responsabilizar-se por todos e.quaisquer danos causados às estruturas, construçöes,

instalaçðes el6tricas, cercas, equipamentos, etc, bem como por aqueles que vier causar ao MUNICIPIO es

terceiros, existentes nos locals ou decorrentes da execução das obras e/ou servlgos a fomecimentos, objeto

deste Termo de Referencia.

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

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

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

Contratante (Município), conforme Lein*ß.194/1986e ResoluiçãoCONFEA n* 198/1971;

7.21.2. A placa de identificaçëo das obras e serviços deve ser no padrão definido pelo MUNICIPIO,

respeitado o Manual de Identificágioda Placa de Obra do Ministério do Turismo da CAIXAe em local por

ele indicado;

7.21.3. Obter junto ao Órgio responsável do Municipio o alvar& de construção e, se necessário, o alvarà de

demolição, na forma das disposições legals em vigor;

7.21.4. Manter no local das obras/serviços um Diário de Ooorrênolas, no qual serão fellas anotações diárias

referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materials, m4o-de-obra, etc, como também

reclamagðes, advertenciès e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram soluêno por uma

das partes. Este diário, devidamente rubricado þela Fiscalizagio e pela Contratada em todas as vias, ficará

em poderda Contratante após a conclosão das obrastaerviços;

7.21.8. Obedecer às normas de higiene e preveneio de acigntet,a fim de garantia a salubridade e a

segurança noi acampamentos e nos canteiros de serviços;

7.21.8. Responder financeiramente, sem prejufzo de'redicas outras que possam ser adotadas por

quaisquer danos causados à União, Elstado, Municipio ou terceiros em razio da execução das

obrastserviços; e.

7.21.7. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as

suas atividades devidamerateuniformizados, em padrão único (farda) e fdzendo uso dos equipamentos de

segurança requeridos para as atividades desenvolvidps, em observånela A legislação pertinente.

Procurador anicipio
Lauro oe Frei: s BA g
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7.22. Na execugiodos serviços e obras de construção, objeto da licitação a contratada deverá atender às

seguintes normas e práticas complementares:

a) Normas e Exigências especificadas na 1.el Federal 8.666/93 e Suas Alteraç0es;

b) Proje10s, Normas Complementares e derhals EspecificaçðesTécnicas;

c) Còdigos, leis, decrains, portaÎias e normas federais, estaduals é municipais, inclusive normas de

concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas do Município especifica para obras;

d) Instruçðese resoluçðes dos órgios do sidtemi CREA-CONFEA; e

e) Normas técnicas da ABNT e do INMETR0,e principalmente no qde diz respeito aos requisitos minimos

de qualidade, ptilidÂde, resistenoÍa e segurança.

f) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil- GINAPI;

g) Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação dcrSolo;

h) Normas da Vigilância Sanitária e Secretaria de Melo Ambienis do Municlpto;

I) Normas das concessionárias locals de serviços, tals demo Corpo de Bombeiros, Embasa, Coelba, etc.;

j) Normas, regulamentos si portarias do Minist6rlo tjo Trabalho e Emprego - MTE

k) Normas, regulamentosdo INElvlA, SEMA; .

I) Normas, regulamentosho DNPM;

m) CONAMA - Resälução n* 307 (06/07/2002), que estabelece diretrizes, crit6rlos e procedimentos para a

gestão dos residuci da construção civil;

n) Convenção Coletiva de, Trabalho vigente, que estabelece condig5es. trabalhistas das categorias de

empregados envolvidas na execuçad do objeto;

o) Manuals Técnicos - Prescrições e orleptaçðes cons ntes dos manuals técnicos dos fabricantes de

equipamentos eletromede'nicos 10stiúmentos 4 medigikó a mecanismos de automação, no que tange a

transporte, estocagem, montagerrt, Instalagioe testp de operação;

CLÁUSULAOITAVA-OBRIGAÇÕESDACONŸRATANTE: .
'•

8.1. FISCALMAÇÃO
.

8.1.1. A coorgnação do contrato, bem cqmo a Fiscalizagio da execueio da obra será realizada pelo

MUNICÏPIO, por técnicos designados na forma do Art.* 87, da Lei 8.868/93, a quem compete verifloar se a

Ucitante vengedora está executando os trabalhos, observanco o Cronograma Ffarco-Financeiro do contrato,

Termo de AeferÃncia, Especificaçðes Técnicas, Memorials Descritivod, Projetos Básloos, elementos

técinicos e de acordo com,os demais documentos que integram o Contrato.

8.1.2. A FiscalizgoPoderá dealgnar o acompanhamento, gerenclamento, supervismo e flecallaaçâo da

obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de Ifoltação especifica, à sua Contrataçño,

que passará a ser Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manual Espeoffico da

Portarla 164/20139 suas Alteraç0es.

Leandr . ntana
Procurador d Municipio

LaurodeF ites-SA 9
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8.1.3. A Fiscalizagio deverá vedficar, periodicainentev no deconer da eXecução do contrato, se a Licitante

vencedora mantém, em compatibliidade com as obrigaçðes assumides, todas as condiçðes de habilitação e

qualificação exigidas na IIcitaçño, comprovada mediante consulta aos Órgãos Responsavels, CADIN ou

certidðescomprobatórias.

8.1A.A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Conbatada, inclusive rejeitando serviços que

estiverem em desacordo' com o Contrato, com as Normés Técnicas da ABNT e com a melhor técnlos

consagrada pelo uso, obrigando-se desde JA,a Conbalada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização,

aos serviços, e a todos os elementos que forem necessides ao desempenho de sua missio.

8.1.5. A Fiscalização terå plenos poderes paÑ sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado -

dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento dos intos à autoridade competente, responsável pela

execugiodo contrato.

8.1.6. Caberá à Fiscalizaçâo verificar a ocoritncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A' Fiscalização Informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatório com os d¢Toumàntos necessários, e em caso de mulla, a indleagio do seu valor.

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

responsabilidade la execução do oþjeto desta contrato.

8.1.8. Fica assegurado aos técnicos do MUNICIPIO o direltq. de, a seu exclusivo critório, acompanhar,

fiscalizar a participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de tefoeiros, da execugio dos serviços

prestados pela licitante vencedora, com Ilvre acessa ao local de trabalho para obtengio de quaisquer

esclarecime os julgados necessários à uneougiodos serviços. °

CI.ÁUSULANONA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇAO:

9.1. A CONTRATADA ' não poderá transferir ,ou ceder o presente Contrato, podendo subcontratar

parcialmente be serviços relativos ao mesmo desde que com prévio e expresso consentimento por escrito

do CONTRATANTE;sob pena do disposto no item 13.1.3; •

9.2. Será permitida a subcontratação dos serviços de montagem mecânica, elétrica, detalhementos

construtivos,estudos laboratoriais, ensalos, escavaç0es por processos nao destrutivos, escavação de rocha

a fogo e seglÿos 'que não estejam contemplados e inclusos nas. parcelas de relevancia pertencentes ao

objeto desta Ucitação, com anuencia préVŸd do WIUNICIPIO.

9.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e

legais.

9.4. Serd vedada a subódntrataggo total do objeto. Leandro S da
Procurador d nicipio
'Lauro de as - BA
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9.6. Caso ocorra à subcontrataean citado rio subitept 9.2, deve(à ser observado o privnggio estabelecido às

microempresas e empresas de pequeno porte, qdiinto ao limte de at6 30% (trinta por cento) do valor

contratado, nos termos do art 48, inciso 11 da Lel 123/2000.

9.6. As empresas subcontratadas tamtiém devem comprovar, junto ao MUNICIP19, antes do início dos

trabalhos que estão em situação regular juridlaolfiscal, previdencièrla e trabalhista, e que entre os seus

diretores, responsáveis't6enidos ou sócios não constam funcionários, emprégados ou ocupantes de cargo

comissionado no MUNICIPIOi'

9.7. Não será permitida, na presente licitação, a participagiodè entpresas em consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA A SANGÖES ADMINISTRATIVAS: ·

' '

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

e das demais cominações referidas no Capitulo IV da Lei N* 8.068193, no que Couber, garantido o direito

prévio da ampla defesa, a iloit;nte qup: .

a) Convocadadentro do prago de validade de sua Pro'posta, nao assinar o Contrato;

b) Apresentar documento falso ou fizg declaragio falsa;

c) Ensejaro retardamento da execu¢odo objeto desta Tomada de Pregos;

d) Não mantiver a Proposta, injustificadamente;

e) Falhar ou fraudar na execugio do Contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo;

g) Cometerfraude fiscal. . .

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da Tomada de Pregos, a Administração da Prefeltura

Municipal de Lauro de Freltps, poderá garantida a defesa previa, apilcar à liditante vencedora as seguintes

sançðes:

a) Advertincia; '

b) Multa moratórikde0,2% (dola d6elmos por cento) por dia de atraso na execução do Contrato, tomando

por base o valor gikbal do respectivo lote;
c) Multa de 2% (dòis por cento) a partir do 17 (déolmo sexto) #ia, at6 o 30* dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por

periodo n&o superior a.dois (02) anos;
f) Declaraçãode Inidoneidade para licitar ou con r com Administração Pública.

10.2.1. O atraso injustificado na execução do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias poderá

ensejar a rescisão do Contrato;

1-eandro S t na
rocutaderd. unicipio
LewedeFrei s-BA
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10.3. As multas aplicadas serio-descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida
no prazo de até 15 (quinEe) dias, de data da comunicagio oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente;

10.4. Compete o Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, Alfneas "b",
c", "d", "e" e "f", as penalidades de advertencia, previata no Rem 10.2, aKnea "a", facultada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias Otels, contados da notificaçâo;

10.6. Da aplicapto da penälldade prevista nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de OS(einco) diaa
Otels, contados da'notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato;

' a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, faze-fo subir devidamente informado;

10.6. As sançðes.previètas no item 10.2, Alineas "b", "cf a "t¶, po¢Ierãoser aplicadas conjuntamente com as
demais penalidades previstas neste Edital;

10.7. O Contrato será rescindido de pleno direito independentemente de'interposição judicial ou extrajudicial
para apuração de responsabilidade cMI, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-sea prestar os serviços de acordo com a especificaçðes estabelecidas no Contrato;
b) Faliroftdissolver-se;
c) Transferir,no todo ou em parte, as obrigag0es dwaarrenlasdo Contraito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBlMENTO DEFINITIVO DOS SERVlÇOS.

11.1. Concluídos os serviços, a Contratada solicitará ao MUNICIPIO, através da Fiscalização, o seu
recebimento proÃsório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

11.2. O MUNICIPIO terá até 90 (noventa) dias para, atraùés de Comissão, verificar a adequação des
serviços recebidos com as condiçðes contratadas, amitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto,
aprovação da autoridade competente.;

.
.

.

° '

11.3. Na hipótese da necessidade de optreção, independente do previsto nos itens 11.1 e 11.4. Será
estabelecido um prazo para que a contratada, às suas expensas, .corriplemente ou refaça os serviços
rejeitados. Aceito e aprovado o servigd/pt: éto, o MUNICIPIO emilità o Termo de Recebimento Definitivo
dos Serviços quel deverá ser assinado por represanthrde autorizado da Contratada, possibilitando a
liberação da caiÛçëb contratual.

11.4. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pelpMUNICIPIOsobre todos os serviços execptados.

11.5. A 01tima fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emisseo do Termo de
Enaerramento Fisico do Contreto, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagLaßlfÑco Sant a

Procurado; do Mu o.

*g
Lauro de Freitas - SA
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11.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 14.3 acima

é condlolonante para:

+1.6.1 Emissão, pelo MUNICÍÉlO, do Atestado de Execução das obras;

11.6.2. Emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEFC);

11.6.2.1. Uberação da Caução Contratual,
'

11.0.3. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memódas de cálculo, as informaçôes

obtidas e os métodos desenvolvidop no contexto das obras, serio de propriedade do MUNICÍPIO, e seu uso

por terceiros só se realizará por expressa autorizagiodeste,

11.7. A Oltima fatura somente será encaminhada para pagamento ap6s emissio do Termo de Enterramento

Fielco do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

CLAUSUI.A DÉCIMA SEGUhlDA - INCIDANCIAS FISCAIS: À

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

decorrencia, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de Aclusiva responsabilidade da

CONTRATADA;

12.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentura, descontará, nos prazos da Lei, dos pagamentos que

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

12.2. Se; durgnte o pfazo de vigencia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem

modîticagoes nha aliquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o 6nus dos

contratantes, ærão revistos os resþectivos valores, ,a IIm de adequá-los a essas modificagóss,

compensando-se, na primeira oportunidadå, quaisquer diferenças resultantes dessas alteraêðes.

CLÁUSUI.ADIiCIMATERCEIRA -RESCISAO:

13.1. A CONTRATANTE poderá resolndir, unnateralmánte, este Contrato, independente de interpelaçšo

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer

13.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADAy de suas obrigag0es e das

demais cláusulas contratuals;

13.1.2. A inobservencia, por parte da CONTRATADA, das especificagoes da CONTRATANTE;

13.1.3. A cessão e transferencia contratual ou a subcontratação do objeto contratual sem prèvia e expressa

aprovação escrita da CONTRATANTE, nos termos da Cláusula Nona deste Contrato;

,
.

• . y -. Leandro .
'ana
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13.6. A.CÓNTRATANÌjiiap6e notificar a CONTRAÌADAda rescisão contratual tomará posse Imediata des
parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem corno de todos os materiais
existentes, devendo, por6m, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da nofificação,
apresentar um relatório completo e avallagio detalhada, historlando as razðes da rescisão;

13.6.1. A avaliação, acima citada, deverá ser fella por uma Comissão a ser designada pela
CONTRATANTE, composta de 03 (tres) Membrðs, sendo um escolhido entre as pessoás da

CONTRATANTE,outro da CONTRATADA, eo torceiro, que a presidirá, entre pessoas alhelas;

13.6.2. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituigio, para apresentação de seu
relatórioconclusivo, o qual servirá para o acerto de conta entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

13,7. No. Casa de. rescisie amigivel do Contrato, a CONTRATADA fará Jus apenas pagamentos
mencionados non subitens 43.5.1 e 13.5.2;

13.7.1. Desta forma, far-se-4 o pagamento final com mútua, pletta e geral quitação no ato da assinatura do
Distratof

13.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA terâ um prazo de ÑO (dez) dias, a contar do acerto de
contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido;

13.9. Constituem também, motivos para rescisão contratual por parte da CONTRATANTE, além dos casos
já remunerados,todos os demals elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N*8.666/93.

13.10. Caracterizam-se, tamb6m, como motivo para rescisio contratual, nos termos dos incisos I ou Xil do
Art 78 da 1.ei N° 8.666/93,. o caso em que, na prestação dos serviços continuos contratados, deixem,
conforme o cado, de serem ritantidas as condições vantajosas que determinaram o dimensionamento do
prazo vigênclai deste Contrato;

13.11. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão assegurados A CONTRATADA os direitos de defesa
e de recurses previstos no Art.78, parágrafo único, e no Art. 109 da Lei N*8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA-R#.AJú87AMENTO:

14.1. Na forma da legislação em vigor, as pregos contratados permânecerão fixos e irreajustáveis pelo
prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os
preços serão reajustados nos termos do INCCIFGV, a pedido da Contratada.

14.2. O termo inicial para a apuração do primeiro percentual de reajuste será a data da apresentaçëo da
Propostade Prego ocodda na sessao de julgamento da Licitaçëo.

,
* Leandra S na
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CLAUSUI.ADéclMA QUINTA- CONDIÇÖES GERAIS:

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

ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento og pretexto, ser negociados, dados em garantis

ou caucionados;

15.2. Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, da relat6rios; mapas, desenhos, diagramas,

planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto

execuindo por ela;

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

quando necessário a conveniencia dos serviços, respeitados os lim!!es legais e os direitos assegurados à

CONTRATADA;

15.4. A legislaçâo spilc64el à execugio do Contrato é especialmente aos casos omissos é a Lei N° 8.666/93

com suas alteraçßes posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - ÓOMUNICAÇÖES:

18.1. As comunicagoes reciprocas, somente serão consideredas quando efetuadas por escrito, através de

correspondência, ou documento de transmissad mencionando-se o n0rriero eo assunto relativos a este

Contrato, devendo ser protocoladas, datadas.e endeÃaçadascónforme o destinatido.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO:

17.1. As partes signatérias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahla,

com renúncia m.cpressa a qualquer outro, por mais privileglado que seja.
E por estarem Justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e Onico

efeito, na presenêa das festemunhas abaixo.

Lauro de Freitas, 05 de abril de 2018.

PELA CONTRATANTE: Pgt.A CONTRATA A:

TESTEMUNHAS:

NÓME: NOME:

R.G. US=Ili II R.G. Leand o < tana
Procura o Municipio

Lauro de reitas - BA



Diário Oficial do . . ouinta-feira

MUISOIPIO Lauro de Freitas Abl
N

PREFEITURA MUNICIPAL DI

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N 037/2018

Contratante: PREFEITURAMUNICIPALDE LAURO DE FREITAS
Contratado: OSOLEV CONSTRUTORA LTDA -- CNPJ N° 16.607.359/0001-61. Modalidade:
Tomada de Preço n° 006/2017. Processo: 17505/2017. Objeto: O presente Contrato, resultante da
Tomada de Preços - N°006/2017, nos termos do Processo dministrativo -

N° 17505/2017, tem por
objeto à Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras de Reforma e Ampliação
do Mercado Municipal -- 1" Etapa, 2" Etapa e 36 Etapa, no bairro do Centro, no município de Lauro de
Freitas/BA, conforme Planilhas, Projetos, Memorial Descritivo, Termo de Referencia, em CD anexo
neste Edital. Réguisitado pela Secretaria MunicÏpal de Infraestmturag

.Valor Global: Valor total para execução do objeto deste Coritrato á estimado em R$ 949.563,52
(novecentos e.quarenta e nove mil, quinhentos e'sessente e três reais e cinquenta e dois centavos).
Dotação:

. 000900.3421.1174.33903900.010000p, 000900.3421.1174.44905100.0100000,
000900.3421.1174.44905100.9224024Data da Assinotura: 05 de abril de 2018. Período de vigência:
O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses, após a assinatura do contrato. Moema Isabel
Passos Gramacho - Prefeita.

.

CERTIFICAÇÃODIGITAL:TON7TVXTRIMYWPVMBINRTW
Esta edição encontra-seno site: www.laurodefreitas.ba.io.org.brem servidor certificado ICP-BRASIL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBOfA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDOBAfflA MAGALHAESAVISO DE LICITAÇ#OEXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL W 20/2018 AVISO DE LICITAÇÁO
PREGAO PRESENCIALW 47/2018Tomada de Preêos st 014/2018 - Cantrato n° 071/2018 - Conustanm. Conantaeio de empmsa para, aquisação de malenals ePREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA equ atos odontológicos, para ciender as necessadades da A Pmfeatura de Luis £duardo Magalhics toma pubhco queContmtado LMS LOCA O DE MAQUINAS, EQUtPAMENTOS. stum Mumcipal da Jacobma. Data, hora e end P/ entrega da realuari ilollaeio na modalidade PiegTo Prosencial a" 047/2018.COMÉRCIO E SERVI EIRELI - ME. 0NPV25‡30395/0001- proposta e doc- 19 de abtil de 2018 as 0900 homs · Prefeatwa objetaando a agwsleão de gênclos ahmendctos vanados, para a20 Obscro C ÇAO DE EMPRESA lakA EXECUÇÃO Municipal de Jacobina, Rua Senador Pedro Lago, 40 centro. confeceio dos lanches ofertados aos usuanos do ccouo de referêncaDE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO Jacobma - Bahta. (74) 3611-LS90 Horáno de utendimento 08 as de assisiència socol (CRAS), cenno de mfcainesa especialuado emMUNICIPIO DE FIAGUAÇU DA BAHIA, CONFORME la

,

'
asststdecm social (CREAS), serviço de couvsvänese e fortaleesmentoCONTRATO DE REPASSE N' 1038168-80/2017/SICONY N°
de vinculos (SCFV), programa alumcapal de stendunento a triccua84>27W2017 Nalor valor Blobal - RS 289569,79(duzentos e odema • ZAÑANDREA MENDES MAGALHÃES SILVA idade (PROMATI) e grupo da terccua idade umdos dos gerais. Ae noso saal, quinhentos e sessenta e note rems e setenta e nove Pregatin entrena e abertum das propostas soni no dia 19 de Abnl de 2018, ascentatos)
083tÏbores (bogine local}, as sede da Profortura Mumcipal, situadaAVISO DE LICITAÇÃO
& Av Barreisas, 4· 82.4 Centro. Luis Eduardo jvlagalhies - DA. OAvlŠO DA HOMOLOGACÃO TOMADA DE PREÇO No 5/2018 edrial estarà a dos uneressados no sent de heitsenoPREGAO PRESENCIAL 14' 13/2018
Quassqlier mfo pelo telefone (77) 3628-9051 ou através do e-Contratacio de empnisa y conclusão da consaugio de mail edital pmlem bagos brO Profesto Mumcipal, no uso de suas atribmyöns, bomol Creche opo B mathsuitodo Pannso Jacobma Bahra Dasa, hora eo insattado da migamento da Lacnagdo ModnUdadi orld pf en a da psoposin á dood4 de abul de 2018 is 0900h Laus Eduardo Vmonsi- 6 de Abnl de 2018Presencial n* 013/2018 Objeto CO DE EMP botas - Prc6:stura Mimscïpal De Idcohma, Rua Scaador Pedro Lago, CAROllNE DE SOUSA TRIACAPARA EXECUÇÃO DE NTAÇÂO EM 40 - Centto, lacobian - Bahia. (74) 3611-2590 Horàào de PmgoenaO PARALEI.EPIPEDO EM RUAS DO MUNIC DE ITAGUAÇU agendimento 08 as 121usDA BAHIA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE V ID3s768- PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS80f2017/SICONY N' 545270/2017 Apös a análise documental a o ZANANDRÉA MENDES MAGALHÃES SILVAJulgamens das

,
declara vencedois do certama a empft$4L Plesidente da CPL . AVISO DE LICITAÇÃOLMS LOCA A DE MÁQUINAS, EQUIPAMEWTOS.

TOMÁDA DE PREÇOS W 2/2018COMÈRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME, CNPJ 25.530.385/0001. PREFEITURA MUNICIPAL DE JfQUIRJÇA20, como vencedora do certame com a poposta no valor de RS
Gonademdo 0 Julgamemo fracusado na sessie oommda em289.569,79 (duzentos e ortenin e note nui, qumbentos e sessenta e AVISO DE IACITACAO 0WV2018, inmapablica a rem:ntaç5e de nova scsslo de nonove rears c setenta e nove centavos). TOMADA DE PREÇO N*1/2018 poemo de licuacio na man Tamata de Pretos n' 18. apo

Itagungu da Bahm, 3 de abnl de 2018 RepubhcaçKo • A Prefeitum Municspal de Jiquintà - Bahia, ÄS AL sede ,nosIVAN TIBURHNO OLIVEIRA atraves da Secotana Municipal de Educaçio, Culmm. Espotte e do convémo n°008.18 finnado com a CONDER, valot total esamado de RSPrefano Lazer, pela sua Conussän de Licitseilo e em cumpàsiento as 690103,58,pmodnetecusiosessmeses;novasessin24Gl/2018,l430hdetenmaaçôns das Leis 10.520/2002 et 666/93, e suay alteraeëe;RESULTADO DE Jt)LGAMENTO mma públiœ o presculo certamo, que visa 6 a Contrataedo de m¡¢niPOKfALMUNICIPIOgmmacautusfdame,TOMADA DE PREÇOS N* NI2018 etapsesa especudmula para Constmeio do Estadio de Fatebol tagevbrhicilaconsoumPamicamc6esf/7)98105-confonne convemo 049146/2010, atraves da Secretana Mwucipal de 8098,hcitussopumamuWsmuiham ouhalaccost;nacantastagovhrA Comissio Pennanente de Lacetaçào toma publico o Eduaçio, Esporie, Odfutae Lazer (Canfomte tema de refeliiscia doresultado do julgamento referente a Lics Modalidade Tonnda editnigneste mumcípio de Jaquaiefi/Bahl:L Abemus dia 24 de abnl Macnúbas-BA, 6 de abul de 2018de Prceas n' 014/2018 Objeto CO TAÇÃO DE EMPRESA de 2018 is 08 10 (horas e der mimnos) O edimi poderi ser nindo NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAISPARA EXECUCÄO DE PAVIMENTAÇÃO EM m s¢¢c dà Prefeinua Municipal ã Praça Dom Flosèncro, n", 92 tro Presídente da CPLPARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE frAGUAÇU - Jiqwngi - 45 470400como e no site da Traa
'

DA BAHIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE W 1038768- http:/Avwm balootg.br/ - Informagòes à distinesa Åg PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO8012017/SICONY W 845270/2017, Apos a anikse documental to 3451-2224 48 00 as 12 00Julgamento da proposta, declara vencedora do ceriame a em
AVISO DE1.fCITAÇÃOEMPRESA LMS LOCAÇÄO DE MAQUINAS, EQUtP OS, Jiqwnçà- BA, 8 de março de 2018 PREGÂO PRESENCIAL N" 16/2018COMËRCIO E SERVlÇOS EIRELI- ME - CNPJ 25 530385/0001- TIfAIS FERNANDA ANDRADE DA SlLVA CRUZ20 PROPOSTA FINAL RS 289369,79 Pasidenco da CPL O mantelpio de Manoel Vitonno p hca a malizacio de

I da Bahaa, 28 de março de 2ois PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Prc al abal 8. as
CRITIANO luBEIRO DE $OU2A

condutores, para atender as drvems seemtenas de mumcipso dePmsidente da Comissio TO DE CONTRATO N' 37/2018 Mdnoel Vitonno-BAPREFEITURA MUNICfPAL DE ITAJUIPE
compatante PJtEFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE JAMILLE CARVALHO DEQUEtROZ RIBEIROAVISO DE LICITAÇÃO PREITAS Connalado OSOl£V CONSTRUTORA LTDA - CNPI PmgocunPREGAO PRESENCIAI. W13/2018

0 C PREFETRJRA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

pm MO a TOM
OD

2018

PA UNICIPIO, devendo as propostas e habilttações ser bala Centm, no mum de Lauro de Fml conforme O Mantelpo de Maragogipe avo que reatuara tiestação naentregues em 18/04/2018, is 0930 us, dam em que soli renhga Plqallists. Pojetos,,Mem vo Tonna de Refooncip, em modahdade Tomada de Paços a* 02/2018. Objeto Contmacio desessão pubhca, na sede da Prefeitwa Mamci
, Pmén Adomas Fimo, CD anoxo neste FditaL Secrealta Municipal do empresa para execuelo das obras o serviços remanesccates den' 16<eatro, CEP 45 630400 Iguipe - onde poderio ser Infinesimtma. ½Inr Global tomi aura crecuç5e do ob¡cto desin caggahana gara a coastsusso de 01(yma) Pohnsportavaadquirados o Edital e anatos, no horario das 08 00 is 14 00 a parar da Contrato 6 esumado em RS 949 563 52 veceales e quarcata e ziove Coberta no Novoado de Psedade, Municipio de ipe, recessosdem de pubhcaplodeste avaso Os demais atus serão publicados iso md, aumbentos e sessenta e e cmquanta e dois ccamvos). FNDE/MEC Las $666/93 e 123/06 Sessio 018, As 09bsdaano piñorio do municipio Quatsquer eselsiccimcatos atavés do Dotagho 3421.117433903900.0100000. Tipo Menor Praço Olobal Edital emtelefone (13) 3238-1711 isestaitoruipcŒ;hotmail com 0009003421 1174 44905100310Ô000, huolimaragolpos.ba.lo ornbr/IransparencinthcscicoesNovo0009003§21 1174 449051009224024 Data da Assinalbre 05 de *bril Informações 4 Sessio noletor de ucitaênes. â Run Genv de MormsI ui BA. 6 de Abol de 2018 de 2018. Pedodo de vigôo O pmzo de vigfactaœntmlual tesi de 26, CennoRLES O DOS SANTOS 06 (scis) meses, a ast do contrato Moema Isabol Passos'

Pregoesto Gramacho - P MANUELA DA C DE ANDRADE
Prestd4nle da ComissioPREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

PREGÄOPRESEN W3412017-Sit? PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTOEXTRATOS.DE TERMOS ADITI S
O Seemano Municipal do do Municipro de Ada AVISO DE LICITAÇÃOTERCEIRO AbtrlVO AO CObrlRATO W 042/1016 Fedm; Splua., no uso de suas toma pet itapita PREGAO PRESENCIALN' 1212018Contratado:1 &.B CONSTRUTORA E PAVIMENTADDRA LTDA, das , o DO RECuto0

CNPJ 08710270/0001-06Data de assinatumdo Adiava conbalo PM S *
0* W L, W,"-92 Objenvando a contrataêdo de mskruneio fmancelm, Banco.22/03/2018. Vigdaca 31/12/2018 Ob Execueio de ohms e Connag de Giñerop os para poslagso de serviços bancånos, melandoo pagamento da folha

00ARTOADIÏIVOAOCONTRATON"043/2016 m ao I •Serviços - moesso R OFERIA Sessão no dia 19/04/20ls ås 1000h. EduniContratado T & B CONSTRETTORA E PAV1MENTADORA LTDA. '

vo - W 02740TJOL1., ud minto, inigo pela aivci an sede da Prefemua Mumcipal de Monte Santo, dasCNPJ 08 7\017WOD01.06 Data de assinnona do Aditsvo contrato EDENCIA des O mreuntoor daDecdio caconta- 0 00): ãs 1200h h, ou pelo tclefoneffa (75) 3275-112422/03/2018 Vi88nca 3(WO6/1018 Execuedo de obras e se a disposiglo dos mte na Mumcipal de EducaçEo2°ala
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PREFEITURA MUNICIPAL 0E
LAURO DEFREITAS

ORDEM DE SERVlÇOS NR O13/2018

REFERÊNClÁ

TOMADA DE PREÇOS NR OO6/2017

CONTRATODE EMPREITADA Ne 037/2018 .

VALOR: R$ R$ 949.563,52 (novecentos e quarenta e nove mi quinhentos e sessenta e três reals e
cinquenta e dois centavos)

Pela presente Ordem de Serviço, autorizo a Empresa OSOLEV CONSTRUTORALTDA - CNPJ NG

16.607.359/0001-61,e iniciar Execuç5o das Obras de Reforma e Ampliação do Mercado Municipal - 19

Etapa, 28 Etapa e 3a Etapa, no bairro do Centro, no município de Lauro de Freitas/BA, convênios ne.
185.168-14/2005 (1e Etapa) e ne. 375.333-40/2011 (2a Etapa), Tesouro (32 Etapa) no município de
Lauro de Freitas/BA.

Iniclo: 10/05/2018 Tértnino: 10/11/2018

Lauro de Freitas - Bahia, 10 de Malo de 2018.

Antonivaid eo de Sales Júnlar
Coordena r dificações.

Vidig
Secretário Municipal de Infraestrutura.

Moema Gra o
Prefeita de ufo e Freitas.

Clente,

Empresa Executora.



3UBLICAD

PROCURADORIA GERALDO MUNICÍPIO

.
PREMEIRO TERMO DE ABITAMÈNTO N 110/2018 CdNTRATON'037/2018

Pelopresentainstatmento, fica alterado o Contrato abaixo especificado, de acotdo com as seguintes cláusulas e declarações:

CONTRATO ADITADOn°03712018:O presente Contrato, restdtante,da Moos termos do

tem por objeto Contratação de Empresa de Engeltharitpara Ëxecução das Obras

de Reforma e Ampliação do Mercado Municipal- P Elapa, 2. Etapa e 36 Etapa, no bairro do Centro, no município de Lauro

de Freitas/BA, conforme Planilhas, Terrno de Refbrinda, $specificações Técnicas e Projetos em CD anexo neste Edital.

Requisitado pela Secrptarla Municipal de Infraestrututa.

LICITAÇÃO:TomadadePraços-N°00622017

PROCESSO ADMINISTRATIVO:18888/2018

DOTAÇÂO ORÇAMEl1ÏÄlllA: 02.0800.1025.44905I.60 02.0800.1025.44905100 24; 02,0800.102i33903900.00,

CONTRATANTE: MUNICIPIODETAUROÐE1RREITAS,pessoa jurídica de dheito público intemo, com sede e foro na

Praça João Thiago dos Santog, sin, Centro, LaurodeFreitas/6A, inscrito no CNPJ:13.927.819/0001-40, representado pela sua

Prefeita Sr". Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA:OSOLEV CONSTROTÓRA LTbA inscritano CNPJ/MF, sob o 16.607.359/000141, sediada na Avenida

Brigadeiro Mario Epinghaus,n°iß Centro, Lauro deFreitas/BA, CEP: 42.703-640, neste ato representado na forma dos seus

estatutog soaisis,

CLÁl,iSULA PRIMEIRA - OBRTIVOOOADITAMENTO:Ptorrogaêño contratual, com termo inicial ent05/10/2018 e

termo final em 31/12/2018, mantida as domais condições e os preços contratados, conforme solicitação e justificativa tècnica

da Sectetaria Municipal de Infraestruttira.

CIÁSULASEGUNDA - RATIFICAÇÃO: Os contratantes ratificam as demais cláusulasconstantes do contrato oraeditado,

as quais perinanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA - LEGISLAÇÄO PERTINENTE: Este aditivo ao contrato & regido pela lei n° 8.666/93, com

ledação da lei n°8883194 e demais normas dedimito:administrativo perdnentes.

Por estarero de acordo firmaar este pacto em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença $as testemunhas abaixo assinaday,

elegendo foro de pmro de Freitas/BA, para dirimir qualquer dhida ou questio dele advinda.

ura de Ras, 49de ontabre de 2018.

DE LAURO E AS - CONTRATANTE
Sr*. Moema a Passos Gramacho - Prefetta

CRET¾ MáilCIPAL INFRAESTRUTURA
Sr. Vidigal Galvão Cafezeiro Neto --Secretário

OSOLÈV BONSTRUTORALTDA - CONTRATADA
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. Diário Oficial doroid 2018 l..8UTO de Freitas s . ,

PREFEITURA MUNICfPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATODO PIÈMEIRO ADß'AMENTO W110/2018AO COl¾TRAÒON°. 037/2ûls

Contratada: OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ:16.607.359/0001-61.Contratante:MUNICIPIODE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo: 18888/2018. Objeto do Contrato:O presente Contrato, resultante da Tomada de Preços -
N° 006/2017, nos termos do ProcessoAdministrativo - N° 17505/2017, tem por objeto Contratação de Empresa de Engenharia paraExecução das Obras de Reformae Ampliação do Mercado Municipal - la Etapa, 2. Etapa e 32 Etapa,no bairro do Centro, no município de Lauro de Freitas/BA, conformePlanilhas, Termo de Referência,Especificações Técnicas e Projetos em CD -anexo neste Edital. Requisitado pela Secretaria Municipalde Infraestrutura.Objeto do Aditamento: Prorrogação contratual, com termo imcial em 05/10/2018 etermo fmal em 31/12/2018, mantida as demais condições e os preços contratados, conformesolicitaçäo

e justificativa técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura.Data da Assinatura: 05 de outubro de2018. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DE CONTRATON#146/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: PJCONSTRUÇÕESE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 03.174.004/0001-84. Modalidade:Tomada
de Preço 010/1018. Processo: 07598/2018. .Objeto: O presente Contrato, resultante da Tomada dePreços -

N° 010/2014 nos termos do.Processo Administrativo•-- N°
07598/2018, tem por objetoContratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Construção°do

Centro deReferência Especializado em Assistência Social - CREAS - Contrato de Repasse n° 348.92645/2010,no Bairro do Centro, no Municipio de Lauro de Freitas/BA. Confomie Planilhas, Termo de Referência,
Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo neste EditaL Requisitado pela Secretaria Municipalde Infraestrutura,Dotação:1200.SOCIAL.1019.44905100.00;1200.SOCIAL.1019.44905100.24.Datada Assinatura: 27 de Novembrode 2018. Valor: Valor total para execução do objeto deste Contrato éestimado em R$710.386,85 - (Setecentos e dez mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco
centavos). Meriodo de vigência:O prazo'máximopara execução das obras e serviços objeto do presente
Projeto båsico será de .05 (cinco) meses, contado à partir da data da assinatura do contrato de
empreitada, podendo ser prorrogadonos termos do art, 57, §§

1° e 2° da Lei 8.666/93. Moema Isabel
Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAÇÄODIGITAL:QiTKGTZUQN23LGWEWC2NNW
Esta edição encontra-seno siter.www.laurodefreitas.ba.lo.org.brem selvidor certificado ICP-BRASIL



USLICADO

PREFEITURAMUNICIPALDE
: 1891 PE UOI.

;
- i LAURO DÈ FREITAS

PAOCURADORIAGERAL DO MUNI¢ÍPIO

SEGUNDOTERMODE ADITAMENTáW143/2018CONTRATON'03712018

Pelo presente instrumento, fica alterado o Contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes cláusulas e declaraçðes:

CONTRATOADITADOn°037/2018: O presente Contrato, resultante da Tomada de Preêos - N°006/2017, nos termos doProcesso Administrativo - N*17505/2017, tem por objeto Contratação de Empresa de Engenharia para Execuçäo das Obrasde Reforma è Ampliação do Mercado Municipal - 16 Etapa, 2* Etapa e 36 Etapa, no bairro do Centro, no município de Laurode Freitas/BA, conforme Planilhas, Termo de Referência, Especificações Técnica; e Projetos em CD anexo no Edital.Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

LICITAÇÃÒ: Tomada de,Preços - N°006/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO:24873/2018
DOTAÇÄO ORÇAl½ENTÁRIA:02.0900.339039.00;02.0800.1025.449051'00; 02.0800.449051.24.

CONTRATANTE:MUNICIPIODE LAURODE FREITAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro naPraça João Thiågo dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ: 13.927.819/000140, representado pela suaPrefeita Sr*. Moema Isabel Passos Gramadbo.

C6NTRATADA:OSOLEV CONSTRUTORA LTDA inscritano CNPJ/MF, sob o 16.607.359/0001-61, sediadana AvenidaBrigadeiro Mario Epinghaus, n°78, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.703-640, neste ato representado na formados seusestatutos sociais.

CIÁUSULA PRIMEIRA-OBJETIVODO ADITAMENTO:Prorrogaçâo contratual, com termo inicial em 31/12/2018 etermo final em 31/06/2019, mantida as demais condições e os preços contratados, conforme solicitação e justificativa técnicada Secretaria Municipal de Infraestrutura. •

CLÁSULASEGUNDA - RATIEICAÇÂO:Os contratantes ratificam as demais cláusulas constantes do contrato oraaditado,as quais permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA- LEGISLAÇÃOPERTINENTE: Este aditivo ao contrato é regido pela lei n°8:666/93, cotaredação da lein°8883/94
e demais normas de direito administrativo pertinentes.

Por estarem de acordo firmam este*.pacto em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinada%elegendo foro de Lauro de Freitas/BA, para dirimir qualquer dúvida ou questão dele advinda.

Lauro de Freitas,28 de desembro de 2018.

MUNICIPIO LAURODE F ITA - CONTRATANTE
Moema Isabel P ssos Gramacho - Prefeita

SEC MUNICIl*ÀLÑRAESTRUTURA
Sr. idigal Galvão Cafezeiro Neto - Secretário

SOLEV CONSTRUTORA DA - CONTRATADA

TESTEMUNNAS:



Diário Oficial dO Segunda-feiri

MUBBCIPIO Lauro de Freitas 4 de F vere de

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE RETIFICAÇÃODO EXTRATODO SEGUNDOADITAMENTON°143/2018 AO CONTYRATON°037/2018

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuições legais, informaque no aviso veibulado na edição de 01/02/2019 do Diário Oficial do Municípiorelativo ao Extrato do Primeiro Termo de Aditamento N° 024/2019 do Contrato N°
021-B/2018. ALTERA-.SE: Onde se Lia: ÔBJETIVO DO ADITAMENTO:
Prorrogação contratual, com termo inicial em 31/12/2018 e termo (inal em 31/06/2019,mantida as demais condições e os preços contratados, conforme solicitação ejustificativatécnica da.Secretaria Municipal de Infraestrutura. Leia-se: OBJETIVODOADITAMENTO: Prortogação contratual, com termo inicial em 31/12/2018 e termofmal em 30/06/2019, mantida as demais condições e os preços contratados, conforme
solicitação e justificativatécnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura. MOEMAISABEL PASSOS GRAMACHO.

'
CERTIFICAÇÃODIGITAI.: DXQCSZEV+N4Z3GYOMSWH4G

Esta edição encontra-eqno site www.laurodeft'eitas.ba.lo.org.brem servidor certificado ICPABRASIL
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