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CONTRATO 121/2021

O Município de Lauro de Freitas, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Praça João
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 JOTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no

CNPJ/MF, sob o N° 07.482.299/0001-07 sediada na Rua Macario Ferreira, 569, Térreo, Sala 02, Centro,
Serrinha, Bahia, CEP: 48.700-000, neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais, doravante
denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato,
mediante as Cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Concorrência Pública - N° 004/2021, nos termos do Processo
Administrativo - N° 11171/2021, tem por CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO LOCALIZADA NO LOTEAMENTO
QUINTAS DO PICUAIA - CONTRATO DE REPASSE N° 350.965-67/2011, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE

FREITASIBAHIA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHAS EM CD ANEXO NO EDITAL.
REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA.

1.2. O presente Contrato poderá sofrer acréscimos ou supressöes em conformidade com o Artigo 65, da Lei
N° 8.666/93, sendo que as supressões poderão exceder este percentual, caso haja acordo entre as partes,
conforme preconiza o §

2° do referido Artigo.

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

004/2021, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

2.1.1. O prazo máximo para execuçäo das obras e serviços do presente Projeto Básico será de 06 (seis)

meses, contado à partir da data da emissão da Ordem de Serviço, tendo o contrato a mesma vigência de
06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§
1° e 2° da Lei 8.666/93.
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2.2. PRAZO DE GARANTIAS

2.2.1. O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido, no Código
Civil Brasileiro.

2.2.2. Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associaçâo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (Lei n. ° 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos

requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇÃO:

3.1. O objeto do presente Contrato será executado sob Regime de Empreitada por Preço Unitário,
conforme previsto na Planitha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA, em sua Proposta de
Preços.

3.2. Os serviços serão pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas
previamente pela CONTRATANTE, através da medição de Serviços Executados.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execuçâo do objeto deste Contrato é estimado em R$ 2.042.530,44 - (dois milhões,
quarenta e dois mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos).

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

orçamento Municipal para o presente exercício, conforme rubrica:

0900.15.451.1183.449000-00

CLÁUSULA QUINTA - FORMAS E CONDIÇÖES DE PAGAMENTO:

5.1. Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo
com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada pela Fiscalizaçâo do MUNICÍPIO formalmente designada, acompanhada do relatório
dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competencia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

5.1.1. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
final do período d adimplemento de cada parcela estipulada.
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5.1.2. O pagamento da instalação e manutenção do canteiro, mobilizaçâo e desmobilização será no valor
apresentado na proposta, valor máximo constante da planilha de preços unitários que integram o Projeto
Básico, nos correspondentes percentuais:

5.1.2.1. Instalação e manutenção do canteiro, de acordo com o cronograma financeiro proposto;

5.1.2.2. Mobilizaçäo: será realizado medição e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira
medição. Os 50% (cinquenta por cento) restantes seräo medidos e pagos após efetiva mobilização de suas
máquinas e equipamentos.

5.1.2.3. Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

5.2. Administraçäo Local (AL) - Será pago conforme o percentual de serviços executados no período,
conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

5.2.1.%AL = (Valor da Mediçäo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

5.2.1.1. Administraçäo Local (AL) terão como unidade na planilha orçamentária "globaP e será pago o
quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

5.2.1.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pelo MUNICÍPIO, será pago o valor total
da Administração Local (AL) prevista no período da medição.

5.3. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências do Projeto Básico
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse
cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e

financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou de outro
documento hábil.

5.4. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovaçäo das regularidades fiscais:

5.4.1. A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do
serviço faturado, indicando a data da aprovaçäo do evento, que será considerada como data final de
adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Projeto Básico e seus anexos.
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5.4.1.1. O MUNICÏPIO considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de
entrega do documento de cobrança no protocolo da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, na Prefeitura

Municipal de Lauro de Freitas, considerando a aprovação da medição por conta da Fiscalização, a partir da

qual será observado o prazo citado para pagamento. Conforme estabelecido nas especificações técnicas
das obras e serviços, que define os critérios de aferição e aprovaçâo de medições dos itens e subitens do

contrato.

5.5. Somente serâo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto
de uso pelo fiscal do contrato.

5.6. As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar
isentas de erros ou omissöes, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para
correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigaçäo.

5.6.1. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número da medição e do mês de

competência a que se refere.

5.6.1.1. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos
e contribuições, conforme legislaçäo em vigor.

5.7. É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega ao MUNICÍPIO dos documentos de

cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não
atendido, implica desconsideração pelo MUNICÍPIO dos prazos estabelecidos.

5.8. Não constituem motivos de pagamento pelo MUNICÍPIO de serviços em excesso, desnecessários à

execuçâo das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalizaçäo. Não terá faturamento
serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida no Projeto Básico e seus anexos.

5.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condiçöes de '

Ihabilitaçäo e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigaçðes por ela assumidas.

5.9.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato,
de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para ms u para menos,
conforme o caso.
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5.9.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua

natureza juridica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto
contratual.

CLÁUSULA SEXTA-- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E RETENÇÃO:

6.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigações contratuais, a CONTRATADA terá
que prestar garantia nos termos do §

1° do Art. 56 da Lei N° 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor deste Contrato;

6.2. A Caução em Dinheiro será atualizada monetariamente. Cauçâo em Títulos da Dívida Publica, Seguro
Garantia ou Fiança Bancária, não renderäo juros ou,correção monetária, ressalvado os direitos inerentes
aos próprios Títulos depositados.

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

6.4. A Caução de Garantia de fiel cumprimento das obrigações contratuais será devolvida à CONTRATADA
após a lavratura do Termo de Encerramento das obrigações pactuadas.

CLÁUSULA SliTIMA -· DEVERES DO CONTRATADO:

7.1. A licitante vencedora deverá apresentar ao MUNICÍPIO antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

7.1.1. "Lay Out" do Canteiro de Obras e identificaçâo da área para construção do mesmo.

7.1.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizaçäo do MUNICÍPIO.

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

7.1.4. Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições
estabelecidas no ITEM 9.1 e seus subitens.

7.1.4.1. A CONTRATADA ao requerer autorizaçäo para subcontratação de parte dos serviços, deverá I

\comprovar ao MUNICÍPIO a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratad respondendo,
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