Paqina 1 die ...

PODER JUD1CIARIO
DO TRABALHO

JOSTICA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.174.004/0001-84
Certidao n°: 27758187/2020
Expedigao: 23/10/2020, as 10:17:49
Validade : 20/04/2021
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica-se que PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.174.004/0001-84, NAO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Adminis trat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabi1idade dos
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidao emitida gratuitamente
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INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciar ios , a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.
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PORTARIA SEINFRA N" 002, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

Altera a Portaria SEINFRA N° 04, de 04 de
Setembro de 2018, que dispoe sobrc a

indicagao de fiscais de contrato no ambito da

Secretaria Municipal de Infraestrutura, na
forma que indica.

O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAURO DE
FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuigoes legais,

RESOLVE:
Art. 1° Nomear os servidores Antonivaldo Ribeiro de Sales Junior, matricula n°
052671-9, Coordenador de Edificagoes; Sidinaldo da Silva Bacelar, matricula n" 79415-7,
Coordenador de Infraestrutura; Sergio Luiz Costa Maia, matricula n° 07731 1-2, Coordenador de

Convents e Projetos e Rita Maria Menezes Pereira, Coordenadora Executiva, matricula n°

66879-9, como responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagao de contratos desta secretaria.

Paragrafo Unico. Nos casos de impediment dos servidores dcsignados no caput,

respondent pelas atribuigoes defmidas por esta portaria, os servidores; Marcia Cristina Hegouet
da Silva Araujo, matricula n° 69738-0; Aldaira Angelica Oliveira do Nascimento, matricula n"
61490-4 e Thiago Tcixeira Esteves, matricula n° 079595-9.
Art. 2" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.
Art. 3° Revogam-se as disposiÿoes em contrario.

Lauro de Freitas, 16 de Janeiro de 2020.

Cesar Augusto Sampaio
Secretario Minicipal de Infraestrutura
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Luis Maciel de Oliveira
Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAÿAO DIGITAL: YEGSN3IQNCNS7V1BSWOMFA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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PORTARIA GAPRE N" 132, DE 20 DE MAIO DE 2020.

Estabelece os servidores publicos da Secretaria Municipal
de Infraestrutura que poderao desenvolver as atividades de
fiscaliza9§o de obras e revoga a PORTARIA GAPRE N“

1 9, de 1 6 de janeiro de 2020, na forma que indica e da
outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no

uso de suas atribuigoes legais,

RESOLVE:

Art. 1° Poderao desenvolver as atividades de fiscalizagao de obras, os seguintes agentes

publicos da Secretaria de Infraestrutura, com formagao em engenharia civil ou
arquitetura, devidamente habilitados e regulares-nos respectivos orgaos de classe:
I- Da coordenagao de Infratesttura:

a) Tadeu Lyrio Patrocinio, sendo: Engenheiro Civil - CREA 31213
b) Sueli Lemos Lima, sendo: Dir. Departamento de Infraestrutura - CREA

16956D
c) Alice Couto Santos, sendo: Engenheira Civil - CREA 44910
d) Andre Paula Leite de Castro e Bastos, sendo: Engenheiro Civil - CREA

41017
e) Pablo Mateus Pinho Ventim, sendo: Dir. Departamento de Infraestrutura -

CREA 46914
11 - Da coordenagao de Edificagoes:
a) Alessandra Sampaio Carvalho, sendo: Engenheira Civil - CREA 2937 1/D
b) Bianca Brito Gomes, sendo: Engenheira Civil - CREA 05 1 4784440

c) Claudia Santana Coelho, sendo: Engenheira Civil - CREA 56776

d) Everton Oliveira Santos, Engenheira Civil - CREA 67459
e) Rafael de Sousa Petro, sendo: Engenheiro Civil - CREA 80916

f) Rafaela Sena Coni, sendo: Arquiteta - CAU A925489

CERTIFICAQAO DIGITAL: WOJX4XPSLDW6VS/1JXBMPA
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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g) Victor Junqueira Oliva, sendo: Engenheira Civil - CREA 53685
h) Vitor Sodre Souza, sendo: Engenheira Civil - CREA 0516477820
i) Daniel Luan de Mendoza Strid, sendo: Engenheira Civil - CAU A1 14961-0
Art. 2° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publica<?ao
Art. 3° Revogam-se as disposisoes em contrario, especialmente a PORTARIA GAPRE

N° 1 9, de 1 6 de janeiro de 2020.

Lauro de Freitas, 20 de maio de 2020.

Moema Isabel Passos Gramacho

Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PIJBLIQUE-SE

Andre Marter Primo

Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: WOJX4XPSLDW6VS/1JXBMPA
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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LAURO DE
FREITAS

Setor/Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINFRA.

Ref: Contrato n° 103/2020 PJ Construes e Terraplanagem Ltda

Objeto: Execuÿao de Obras de macro drenagem e qualificafao de vias na av. Mario Epinghaus
e ruas da sede do munici'pio de Lauro de Freitas

FISCALIZA$AO DA OBRA
Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao da obra originado por este
processo, acompanhando sua execugao e adotando os procedimentos que se
fizerem necessario para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as
clausulas do instrumento e disposigoes legais que regulam a materia.
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Enderego: Rua Manoel Silvestre Leite, S/N - Centro
Servidor Responsavel: Andre Paula Leite de Castro e Bastos
Cargo/fungao: Assessor Direto

Matricula: 087065
Fone para contato: (71) 3288-8780
E-mail: infra.seinfra@gmail.com
Lauro de Freitas, 28 de setembro de 2020

P- 1* Castro 8a$tas
?sor Direto
j
Msiriculx i I*tt-CR£A4J0I7J|

Z2.

Fiscal da Obra
Andre Paula Leite de Castro e Bastos

PREFEITURA

M

LAURODE
FREITAS

Setor/Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.

Ref: Contrato n° 103/2020 PJ ConstrugOes e Terraplanagem Ltda

Objeto: Execufao de Obras de macro drenagem e qualificagao de vias na av. Mario Epinghaus
e ruas da sede do munidpio de Lauro de Freitas

FISCALIZA$AO DO CONTRATO

Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao do contrato originado por este
processo, acompanhando sua execugao e adotando os procedimentos que se fizerem
necessario para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as clausulas do
instrumento e disposigoes legais que regulam a materia.

*

Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Enderego: Rua Manoel Silvestre Leite, S/N - Centro
Servidor Responsavel: Sidinaldo da Silva Bacelar
Cargo/fungao: Coordenador Departamento de Infraestrutura
Matricula: 79415-7
Fone para contato: (71) 3288-8780
E-mail: sidinaldo.seinfra@gmail.com

Lauro de Freitas, 28 setembro de 2020

Fis<
Contrato
Sidinaldo da Silva Bacelar
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AVISO DE LICITAÿAO - CONCORRENCIA PUBL1CA N° 001/2020.
A COPEL dcvidamcnte autorizada pela Portaria N° 340/20 1 9, toma publico para
conhecimento dos interessados a licitaÿao na Modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA - N° 001/2020. Tipo: Menor Preÿo Olobal, na forma de Execueao Indireta
sob o Regime de F.xecuÿao Empreitada per Preÿo Global. Objeto. ContratapSo de
Empresa Especiali/ada para Execute das Obras de Macro Drenagem e Qualifica<,'5o dc
Vias Na Av. Mario Epinghaus e Ruas na Sede do Municipio - CT N° 0504180-54
F1N1SA, no Municipio de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme Planilhas. Tcrmo de
Referenda. Especificapdcs Tccnicas c Projctos em CD anexo no Edital. Requisitado
pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura. Valor Estimado: RS 5.871.574,94. Periodo
Contratual: Sera de 06 (seis) meses. SessSo de Ahertura: 28/02/2020 as 09:00horas.
Local- Comissilo Permanente de Licitapao (Prapa Martiniano Maia, N° 25, 1" Andar.
Sala 02, Centro). Valor do Edital: R$ 100,00. Pagamento: Em especic. Local de Venda.
No Banco dc Scrvipos Situado no Empresarial Torres Business - Rua Silvandir F.
Chaves - N” 108 - Lauro dc Freitas/Bahia - (Rua apos o Hospital Geral Menandro de
Farias).
Edital
disponivel
no
enderepo
eletronico*
www.trausparencia.laurodcficitas.ba.gov.br Informapfles; (71) 3288-8790. Luciana
Brito Bispo do Nascimento - Presidente da Comissilo. Lauro de Freitas. 20 dc janciro

de 2020.

CERTIFICACAO DIGITAL 9G8WICOXMPHGJP9/AWYXEA
Esta edip&o encontra-se no site oficial deste ente.
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A Prefeita do Munictpio de Lauro de Freitas/ Ba.. toma publico a

MUNICIPiO

ADJUDICACAO e

HOMOLOG ACAO da CONCORRF.NCIA PUBL1CA N° 001/2020. Tipo: Execuyao
Indireta por Regime de Empreitada Por Preyo Global. Objeto: Contra tayao de Empresa

Especializada para ExecuySo das Obras de Macro Drenagem e Qualiftcayao de Vias na
Av. Mario Epinghaus e Ruas na Sede do Munictpio

-

CT N° 0504180-54 - Finisa, no

Munictpio de Lauro de Freitas. Conforme Planilhas, Termo de Referenda,
Esped ft caÿdes Tdcnicas e Projetos em CD Anexo ao Edital. A empresa: PJ Constances
e TetTaplanagem Ltda. Valor Global: R$ 5.375.470,64

- (cinco miIhoes,

trezcntos e

setenta c cinco mil, quatrocentos e sctenta reais e scssenta e quatro centavos). Pertodo

Contratual: 06 (seis) meses. Data da AdjudicaySo: 05/05/2020 e Data da Homologayiio:

-

07/05/2020. Moema Isabel Passos Gramacho Prefeita. Lauro de Freitas, 08 de maio de

2020.

CERTIFICAQAO DIGITAL: EGFZ2JU3YSGMC/R2L9GJ3Q
Esta edicao encontra-se no site oficial deste ente,
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DE CONTRATO N" 103/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS.Contratada: PJ
CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o N°
N° 001/2020 Processo:
03.174.004.0001/84 Modalidade: Concorrencia Publica
22446/2019. Objeto: Contrataqao de empresa especializada para execuqao das obras de
macro drenagcm e qualificaqao de vias na av. Mario Epinghaus e ruas na sede do Municipio
- CT n° 0504180-54 - Finisa, no Municipio de Lauro de Freitas/Bahia. Requisitado pela
Dotaÿao:
0900.1.183.44.90.51.00.
de Infraestrutura.
Secretaria
Municipal
0900.1.320.44.90.51.00 Fontes: 00 e 90 Valor: R$ 5.375.470,64 (cinco milhoes, trezentos e
setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos). Periodo de
vigencia: O prazo vigencia do contrato de 06 (seis) meses, a contar da sua data de assinalura.
Data da Assinatura: 13 de Maio de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: M3ACNNWD1KD64NCKI+/IVG
Esta ediqao encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PU BLICAD v.

LAURO DE FREITAS
Antdmo Mafcos Ribeiro

CONCORRJfeNCIA PUBLICA - N° 001/2020 Coofdenador Execuiivo

PROCESSO ADMIN1STRATIVO - N° 22.446/2019
CONTRA TO n° 103/2020

O Municipio de Lauro de Freitas, pessoa jundica de direito publico intemo, coni sede c loro na Pra«,a Join

-

Tiago dos Santos - S/N Centro ~ Lauro de Freitas- Bahia, inscrita no CNPLMF sob o N° 13.927.819/0001-40. neste
aio

representado pelo Sra. Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho. doravante denominada CONTRA!ANTE, e a

empresa PJ CONSTRUCTS E TERRAPLANAGEM LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 03.174.0004 0001-84

estabdecida na Rua das Mangueiras. 166. Novo Horizonte. Saivador BA. CEP:4 1.2 18-097. neste alo representado na
forma dos seus estatulos sociais. doravante denominada CONTRATADA. perante as teslemunhas abaixo fntnadas.
celebram o presente Contrato. mediante as Clausulas e condipftes a seguir enunciadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1.0 presente Contrato. resultante da ConeorrEneia PUblica - N1’ 001/2020, nos termos do Processo Administratis o
- N* 22.446/2019. tem

por CONTRATAC’AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS

OBRAS DE MACRO DRENAGEM E QUALIFICACAO DE VlAS NA AV. MARIO EPINGHAUS E RUAS NA

SEDE DO MUNICIPIO - CT N" 0504180-54 - FIN1SA. NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BAHIA.
CONFORME PLANILHAS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICACTS TF.CNICAS E PROJF.TOS EM
CD ANEXO NESTE EDITA L. REQUISITADO PELA SECRETAR1A MUNICIPAL DE INFRAESTRl TURA.

1.2. O presente Contrato podera softer acresciinos ou supressftes em conformidade com o Anigo 65. da Lei N”
8.666/93, sendo que as supressdes poderSo exceder este percentual. caso haja acordo entre as partes, conforme

preconiza o § 2° do referido Artigo.

*

1-3- Integram o presenie Contrato, como se dele ftzessem parte, o Edital de ( oncorrencia Publiea N“ (Mll/2019. seus
Anexos e a Proposta de Pregos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS F. DA ENTRECA:
2.1. PRAZO DF. EXECUCAO DAS OBRAS:
2.1.1. O prazo maxima para execute das obras e servigos obieto do presente Projeto Basko sera de 06 (sets) nieses.
contado a partir da data da assinatura do contrato. podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1° e 2° da Lei
8.666/93

2.2. PRAZO DE GARANTIAS:

2.2.1. O Prazo de Garantia dos servigos prestados e o previsto na legislate vigente e definido. no Codigo Civil
Brasileiro.
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CONCORRfiNCIA PUBLICA - N" 001/2020

-

PROCESSO ADMINISTRATIVE) N° 22.446/2019
2.2.2. Todos os services licitados devem atender as recomendagdes da Associate Brasileira de Normas Tecnicas
ABNT (Lei n. 0 4.150 de 21.1 1.62). no que couber e. principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de

•

qualidade, utilidade, resistlncia e seguranÿa.
CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAQAO:

3.1. O objeto do presente Contrato serA executado sob regime de empreitada por prepo Global, con1'orme previsto na

Planitha Orÿamentaria apresentada pela CONTRATADA, em sua Proposta tie Preÿos.
3.2. Os serviÿos serSo pagos mensalmente com base nas quantidades efeiivamente executadas e liberadas previamenie

pela CONTRATANTE. atraves da medico de Serviÿos Executados.
CLAUSULA QUART A
4.1,

VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

Valor total para execute do objeto deste Contrato £ estimado em RS 5.375.470,64 (cinco milhocs, trezentos e

setenta e cinco mil. quatrocentas e setenta reals t sessenta e quatro centavos).

4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correrflo por conta dos recursos consignados no orÿamento Municipal
para o preseme exerclcio, conforme rubrica:

0900.1.183.44.90.51.00 Pontes: 00 e 90
0900.1J20.44.90.51.00 Fontes: 00 e 90

CLAUSULA QUINTA

DAS FORMAS E CONDUCES DE PAGAMENTO:

5.1. Os pagamentos das obras/servigos e fomecimentos serSo efetuados em reais, mensalmente. de acordo com as

mediates. com base nos preÿos unitirios propostos. e contra apresentavSo da Nota Fiscal devidamente atestada pela
Fiscalizacÿo do MUNICiPIO formalmente designada. acompanhada do relatdrio dos trabalhos desenvolvidos e do
respectivo Boletim de Medico referente ao mes de competencia, observaodo-se o disposto nos subitem seguintes

5.1.1. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de ate 30 (trima) dias corridos. comado da data final do periodo

de adimplemento de cada parcela estipulada.
5.1.2. O pagamento da instalafSo e manutenvilo do cameiro, rnobilizacao e desmobilizagao sera no valor apresentado na
proposta,

valor maximo constante da planilha de preÿos unitirios que integrani o Projeto Bisico. nos correspondentes

pereentuais:

. Instalacao e manutenÿao do cantciro. de acordo com o cronograma financeiro proposto:

5.1.2.1

2
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LAURO DE FREITAS
CONCORR&NCIA PUBLICA -N° 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 22.446/2019
5.I.2.2. MobilizagSo serd realizado medico e pagamento de 50% do vaior proposto para o item na primeira mediguo.
Os 50% (cinquenta por cento) restantes ser3o medidos e pagos apos efetiva mobilizagio de suas maquinas e
eqtiipamerttos.
5.1.2.3. DesmobilizagSo: apos a total desmobilizagio. comprovada pela Fiscalizagio.
5.2. Administragio Local (AL)

sen)

pago conforme o percentual de servigos executados no periodo. conforme a

formula abaixo. limitando-se ao recurso total destinado para o item:
5.2.1, %AL * (Valor da Medico Sem AL /

Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

5.2.1.1. AdministrsgSo Local (AL) terSo como unidade na planilha orgamcntaria “global’* e sera pago o quantitative do

percentual em numero inteiro cm valor absoluto com no miximo duas casas decimals.
5.2.1.2. Case haja atraso no cronograma. por motives ocasionados pelo MUNICjPIO. sera pago o valor total da
Admimstraglo Local (AL) prevista no periodo da medigiSo.

5J. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigences do Projeto Bisico e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta iicitagHo. Com base nesse cronograma de
licitagao, sera ajustado um cronograma de execugflo de acordo com a programagdo fisica e ftnanceira existente por

ocasiio da emissio da ordem de servigo. assinatura do contrato ou de outro documento habil

5.4. 0 pagamento referente a cada medigao seri liberado mediante comprovagSo das regulartdades ftscais:

5.4.1. A tatura deveri vir acompanhada da documentag&o relativa a aprovagSo por parte da Fiscalizagik) do servigo
faturado, indicando a data da aprovagflo do evento. que sera considerada como data Pinal de adimpiemento da

obrigagflo, conforme estabeiece o edital e anexos.
5.4.1.1. O

MUNIClPIO considera como data

final do periodo de adimpiemento. a data util seguinte a de entrega do

documento de cobranga no protocolo da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, na Prefeitura Municipal dc Lauro de
Freitas, considerando a aprovagio da medigio por conta da Fiscalizagio. a partir da qual sera observado o prazo citado
para pagamento. Conforme estabeiecido nas especificagdes tecnicas das obras e servigos. que define os criterios de

aferigSo e aprovagfto de medigdes dos itens e subitens do contrato.

5.5. Somente serio pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto de uso pelo

fiscal do contrato.
5.6. As faluras so serio liberadas para pagamento depois de aprovadas pela irea gestora, e dever&o estar isentas de enros
ou omissdes, sem o que. serSo, de forma imediata, devolvidas 4 licitante vencedora para corregdes. nio
indo a

data de adimpiemento da obrigagio.

3
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-

PROCESSO ADMIN1STRAT1VO N” 22.446/2019

S.6.1. Os documentos de cobranga mdicario. obrigatoriamente. o nurnero da medigAo e do mes de competeneia a que sc

rcfere.

5.6.1.!. Case a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de impostos e Contribuigdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Now Fiscal Fatura. a
devida comprovagAo, a fim de evitar a retengAo na fonte dos tributos e contribuigfles. conforme legislagAo cm vigor.

5.7. E de irneira responsabilidade da licitante vencedora a entrcga ao MUNICIPIQ dos documemos de cobranga

acompanhados dos sews respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada. que sc nAo atendido, implies
desconsideragAo pelo MUNlClPIO dos prazos cstabelecidos.

services em excesso, desnecessArios A cxecugAo das
obras e que forem realizados sem autorizagSo prdvia da FiscalizagAo NAo terA faturamento service algum que nAo se
5.8. NSo constituem motivos de pagamento pelo MUNICIPIO de

enquadre na forma de pagamento estabclecida neste Prqjeto BAsico.
5.9. A CONTRATADA se obriga a manter. durante toda a execugAo do comrato, todas as condigOes de habilitagAo e

qualificagSo exigidas. em compatibilidade com as obrigagfles por ela assumidas.
5.9.1. Quaisquer tributes ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apes a assinatura do contrato. de comprovada
repercussAo nos pregos contratuais. ensejarA a revisAo destes. para mais ou para menos. conforme o caso.

5.9.2. Ficam exclufdos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza juridica
tributary (impostos diretos e/'ou pessoais) n&o reflitam diretamente nos pregos do objeto contratual.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL E RETENCAO:
6.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigagdes contratuais. a CONTRATADA tera que prestar

garantia nos termos do § 1“ do Art. 56 da Lei Nu 8.666/93. no percenlual de 5.0 % (cinco

por cento!

do valor deste

Contrato;

6.2. A Caugio em Dinheiro serA atualizada monetariamente. CaugAo em Titulos da DIvida Publica. Seguro Garantia ou
Fianga BancAria, n8o renderAo juros ou corregAo monetaria. ressalvado os direitos inerentes aos propnos Titulos

depositaries.
6.3. A CONTRATANTE podera descontar do valor da Garantia Conrratual a importAncia que a qualquer titulo (he
for
devida pela CONTRATADA;

6.4. A CaugAo de Garantia de fiel cumprimento das obrigagfles contratuais sera devolvida
A CONTRAIA Dj
lavratura do Termo dc Encerramemo das obrigagftes pactuadas.
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CLAUSULA SfeTIMA - DEVERES DO CONTRATADO.
7.1. A licitante vencedora devenl apresentar ao MUNICiPIO antes do inicio dos trabalhos. os seguintes documentos:
7.1.1. “Lay Out" do Caiueiro de Obras e identifkagao da 4rea para constnuÿo do mesmo.
7.1.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalirag3o do MUNICIPIO
7.1J. Cronograma flsico

financeiro detalhado e adequado ao item 5.3.

7.1.4. RelagSo dos servigos especializados que serflo subcontratados. considerando as condigdes estabelvcidas no ITEM
9. 1 e sens subitens.

7.I.4.I. A CONTRATADA ao requcrer autorizagao para subcontratagHo de parte dos services devera cotnprovar ao
MUNICIPIO a regularidade jurldico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada. respondendo. solidariamente coin esta,
pelo inadimpiemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato. e que entrc seus diretores. responsaveis
ttotieos ou sdcios nflo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou fungi© gratificada no MUNICIPIO.
7.1.4.2. Autorizagio dos 6rg2os competentes para escavagio/desmonte de rocha com uso de explosivos. piano de Logo

assinado por um Engenheiro de Minas, com a rcspectiva ART e projeto (Layout) do paid.
7.2. Manter no local da obra durante todo o periodo de exccugio em regime permanenle no minimo um tecnico de

seguranga do trabalho. portador de comprovagio de registro profissional expedido pelo Ministerio do I rabalho e

Emprego.

7.3. Atendimento 4s condicionantes ambientais necess4rias 4 obtengSo das l.icengas Ambicntais do Empreendimento,
emitidas pelo orgio competente. reiativas 4 todo o periodo da execugao das obras. E como lambent obriga

- se 4

obtenc4o de novas licengas ambientais necessaries para todas as Cases da execugSo da obra ate a sua conctus4<>. O n4o
cumprimento dessas obligates acarretari na suspengSo dos pagamenios dos boletins de

medico da comratada ate a

completa regularizagao das condicionantes e/ou dos licenciameotos ambientais.
7.4. Aprescntar-se sempre que solicitada. atraves do seu Responsavel T6cnioo e Coordcnador dos trabalhos. nos

escritorios da CONTRATANTE em Laura de Freitas - Bahia, em caso de solicitagSo da Mandat4ria do Ministerio do

Desenvolvimento Regional Caixa Economica Federal Superintendencia Regional.
7.5. Providenciar junto

Urbanismo

-

art

Conselho Regional de Engenharia e Agronontia

CAU as Anotagdes de Responsabilidade Tdcnica

especialidades pcrtinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,

5

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e

ART's referentes ao objeto do contrajoÿ
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7.5.1 O profissional do quadro pennanente podera ser substituldo por profissional contratado com as qualiftcacbes

informadas. atravbs de contrato de prestacSo de services, devidamente comprovado;
7.6. Instalar e manter. sem 6nus para o

MUNICtPIO. no canteiro

de obras, um escritorio e os meios necessaries a

execucflo da fiscal tzacSo e medicio dos servicos por parte do MUNiCiPIO. para uso exclustvo da Fiscalizacto do
MUNldPIO, com area minima de 25,00 mJ, incluindo banheiro, contendo: mesa, cadeira, armario. ar condicionado.
telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com perifericos. hardware atual e software adequado ao

acompanhamento da obra, administracao de escritbrio e comunicacSo, Internet, 01 camera fotogrtfica digital (resolute
minima de 7.0 megapixel com cartSo de membria de 4 (Gb), materials de escritbrio necessarios a operacao dos
equipamentos e desempenho das atividades peio periodo correspondeme ao da execucJo dos servicos e 01 aparelho de
ar-condicionado, scndo que ao final das obras todos os materials nfio utilizados e equipamentos serlo devolvidos a

contratada.

7.7. Todas as despesas para a realizac3o dos servicos de controle lecnologico e mediate, tais como os equipamentos de
topografia, dos laboratorios de controle tecnolbgico de geotecnia e concrete, inclusive manutencSo e pessoal de apoio e
execucSo, deverao estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagSo e ntanuten<,3o do canteiro de

obras, sendo que ao final das obras todos os equipamentos serito devolvidos a Contratada.

7.8. A CONTRATADA deverit, sempre que necessbrio, comunicar-se fonmalmente com ao MUNICIPIO. Mesmo as

comunicacOes via telefone n°: (71) 3288-8779, devem ser ratificadas formalmente atravbs de protocolo encaminhado a
Secretaria de lnfraestrutura SEINFRA, na Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, situada na Rua Manoel Siivestre
Leitc, s/n. bairro Centro Lauro de Freitas.

7.9. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e extemo do pessoal e dos insumos ate o local das

obras/servicos e fomecimentos. bem como a triagem e disposic&o final de residuos solidos inertes e da construct) civil RCC em local devidamente licenciado.

7.9.1. Apresentacio do relatorio de descarte, discriminado por empresa e por obra. emitido pelo respomavcl iccnico do
aterro escolhido, compreendendo periodo compatlvel ao periodo medido no respectivo BM apresentado

7.10. Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumenlos adequados para a boa

execucao das obrasservicos e fomecimentos. priorizando nas contratacbes de pessoal direto das obras professionals
domiciltados preferencialmente morados do Municipio, respeiiadas as exigbneias profissionais que o cargo requerer
7.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, constructs, instalavbes eletricas. cercas
equipamentos. etc., bem como por aqueles que vier causar ao MlJNlClPlO e a terceiros. existentes nos locals nu

decorrentes da execueflo das obras/servicos e fomecimentos objeto desta licitacSo.
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7.12. Exercer a vigilancia e proteyio de todos os materials e equipamentos nos locais das obras serviyos e
fomeeimentos,

7.13. Coiocar tamas frentes de

services quantas

forem necessdrias (mediante anuencia previa da Fiscalizayao). para

possibil itar a perfeita execuyio das obras/serviyos e fomeeimentos no prazo contratual.

7.14. Responsabilizar-se pelo foraecimento de toda a mio-de-obra, sem qtialquer vinculaySo empregaticia

coin

o

MUNICfPlO. bem como todo o material necessirio a cxecuyio dos serviyos objeto do contrato.
7.15. Responsabilizar-se por todos os onus e obrigaybes concementes & Iegislayio tribut&ria. trabalhista. securitaria.

previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materials e equipamentos. os quais. exclusivamente. correrao
por sua

conta,

inclusive o registro do serviyo contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do local de exeeuyio das obras e services.
7.16. lodos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materials no local de cxecuyio dos
serviyos deverSo

set

previstos. avaliando-se todas as suas diitculdades. pots os custos decorrentcs de qualquer serviyo

para melhoria destes acessos correrSo por conta da Contratada.

7.17. A contratada deveri manter urn Preposto, aceito pelo MUNICfPlO. no local do serviyo. para represeraa-la na
execuyio do objeto contratado (Aft0 68 da Lei 8.666/93).

7.18. Responsabilizar-se. desde o infcio das obras ate o encerramento do contrato. pelo pagamento integral das despexas
do canteiro referentes a agua. energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributes que venham a ser cobrados.
7.18.1. No momenta da desmobilizaySo, para liberayio da (iltima fatura. fa/- sc necessaria a apresentaySo da certidao de
quitaySo de d£bitos. referente is despesas com dgua. energia, telefone. taxas. impostos e quaisquer outros tributos que

venham a ser cobrados.
7.19. Promover a substituiyJo dos proftssionais iniegrantes da equipe tecnica somente quando caracterizada a
supervenient ia das situaydes de caso fortuito ou tbrya maior. sendo que a substituiyio deveri ser feita por prolissional
de perfil tecnico equivalente ou superior e mediante prdvia autortzayao do MUNICIPIO.
7.20. A contratada responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados is estnituras. construyftes, instalayftes
cietricas. cercas. equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao MUNICIPIO e a terceiros. evistentes nos

locais ou decorremes da execuyio das obras e/ou serviyos e fomeeimentos. objeto deste Projeto Basico.
7.21. Durante a execuyio dos serviyos e obras. caberi a empresa contratada as seguintes medidas:
/
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7.21.1. Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identitlcagio da obra, com as seguintes informagdes:
nome da emprcsa (contratada), RT pela obra com a respcctiva ART, n" do Contrato e Contraiame (Municipio).
conforme Lei n° 5.194/1966 e ResolugSo CONFEA n° 198/1971;
7.21.2. A placa de identificag3o das obras e servigos deve ser no padrSo definido pelo MUNICIPIO. respeitado o

Manual de IdcntiFicagao da Placa de Obra do Ministdrio do Desenvolvimento Regional Caixa Bconomica Federal e cm

local por ele indicado;
7.21J. Obter junto ao OrgSo responsive! do Municipio o alvari de construg3o e. se necessario. o alvara de demolig&o.
na forma das disposigdes legais em vigor;

7.21.4. Manter no local das obras/servigos um Diirio de Ocorrencias. no qual serito feitas anotagftes diirias referentes

ao andamento dos servigos, qualidade dos materials, mSo-de-obra, etc, como lambem reciamagdes, advertencias e

principalmente problems* de ordem tdcnica que requeiram solug3o por uma das partes. Este diirio. devidamente
rubricado pela Fiscal izag3o e pela Contratada em todas as vias. ficari em poder da Contratante aptis a conclus&o das
obras/servigos;

7.21.5. Obedecer is normas de higiene e prevengao de acidentes. a fim de garantia a salubridade e a seguranga nos
acampamentos e nos canteiros de servigos;

7.21.6. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos

causados a Uniio. Estado, Municipio ou terceiros. cm raz3o da execugite das obras servigos: e
7.21.7. Fazer com que os componentes da equipe de mSo-de-obra operacional (operarios) exergam as suas atividades.

devidamente uniformizados. em padrSo linico (farda) e fazendo uso dos equipanientos de seguranga requcridos para as
atividades desenvolvidas. em observancia 3 legislagSo pertinente.

7.22. Na execute dos servigos e obras de construg3o. objeto da licitag3o a contratada devera atender as seguintes
normas e praticas complementares;
a) Normas e Exiggncias especificadas na Lei Federal 8.666/93 e Suas Alteragdes;
b) Projetos. Normas Complementares e demais Especiftcag&es Iecnicas;
c) C.'Odigos. leis, decretos. portarias e normas federais, estaduais e municipals, inclusive

noirnas

de concessionaries de

servigos publicos. e as normas tecnicas do Municipio especiftca para obras;

d) Instrugbes e resolugdes dos 6rg3os do sistema CREA-CONFEA CAU;

®) Normas tecnicas da ABN F c do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisites minimos de

qualidade, utilidade. resiskneia e seguranga.
f) Sistema Nacional de Pesquisa de Gustos e indices da ConstrugSo Civil - SINAPI.

g) C6digo de Obras e Lei de Uso e OcupagSo do Solo;
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h) Normas da Vigilaneia Sanitaria e Secretaria de Meio Ambiente do Municipio;
i) Normas das concessionaries locais de servigos. tais como Corpo de Bombeiros. Embasa. Coelba, etc.:

j) Nonnas, regulamentos e portarias do Ministerio do Trabalho e Emprego - MTE;
k) Nonnas, regulamentos do INEMA, SEMA;
I) Nonnas, regulamentos do DNPM;

-

m) CONAMA ResolugSo n° 307 (05/07/2002), que estabeleee diretrizes. criterios e procedimcntos para a gestao dos

residues da eonstrugao civil;

n) ConvengSo Coietiva de Trabalho vigente, que estabeleee condigdes trabalhistas das categonas de empregados

envolvidas na execugdo do objeto;
o) Manuais Tdcnicos - Prescrigdes e orientagdes constantes dos manuals ttkmcos dos fabricantes de equipamentos

eletromecanicos instrumentos de medico e mecanismos de automag&o. no que tange a transporte. esiocagem.
moutagem, instalagSo e teste de operagSo;
CLAUSULA OITA V A

DEVERES DA CONTRATANTE:

8.1. FISCALIZACAO
8.1.1. A coordenagSo do contrato. bem como a FiscalizagSo da execugSo da obra serd realizada pelo MUNICIPIO. por
tecnicos designados na forma do Art." 67, da Lei 8.666/93. a quern compete verificar se a Licitante vcncedora estd

executando os trabalhos. observando o Cronograma Ffsico-Financeiro do contrato, Projeto Bastco, Especificagdes

Tdcnicas. Memorials Dcscritivos. Projetos Bdsicos, elementos tecnicos e de acordo com os demais documentos que
integram o Contrato.

8.1.2. A r iscalizagSo Poderd designer o acompanhamento. gerenciamento, supervisdo e fiscalizagdo da obra por uma

Empresa Especializada, mediante procedimento de licitagSo especifica, a sua Contratagdo. que passara a ser
Denominada Gerenctadora,

etn

atendimento ao que determine o Manual Especlftco da Portaria 1642013 e suas

A Iterates.

8.1.3. A FiscatizagSo deverd verificar. periodicamente, no decorrcr da execugflo do contrato. se a Licitante vcncedora
mantem. cm compatibilidade com as obrigag6cs assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na

licitagdo. comprovada mediante consults aos ORC.AOS RESPONSA VEIS. CADIN OU certiddes comprobatdrias.

8.1.4. A Fiscalizagdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem
em desacordo com o Contrato. com as Normas Tecnicas da ABNT e com a tnelhor tecnica consagrada pelo uso.

obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos

servigos, e

a todos os elementos

que torem necessdrios ao desempenho de sua tnissio.
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8.1.5. A

FiscalizacAo teri plenos poderes para sustar qualquer servigo que nSo esleja sendo executado dentro dos termos

do Contrato. dando conhectmento dos fatos a autoridade competentc. responsavel pela execucAo do contrato.

FiscalizacAo verificar a ocorr£ncia de fatos para os quais haja xido estipulada qualquer penalidade
contratual. A FiscalizatSo informarA ao setor competentc quanto ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentor
necessarios, e cm caso de rnulta, a indicac8o do seu valor.
8.1.6. Caber* A

8.1.7. A a$ao e/ou omissAo. total ou partial, da Fiscalizac&o nAo eximiri a Contralada da integral responsabilidade pela

execucAo do objeto deste contrato.
8.1.8. Fica assegurado aos tecnicos do MUNICIPIO o direito de. a seu exclusivo criterio. acompanhar. fiscalizar e

participar. total ou parcialmente, diretantcnte ou atravds de terceiros. da execucAo dos services prestados pela Iicitantc

vencedora. com livre acesso ao local de trabalho para obtencAo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a

execucAo dos servicos.
CLAUSULA NONA - SUBCONTRATACAO:
9.1. SerA permitida a

subcontratacao dos services de montagem mecanica, eletrica, detalhamentos construlivos. estudos

laboratoriais, ensaios. escavac&es por processes n&o destrutivos, escavacAo de rocha a fogo e

services que nAo estejam

contemplados e inclusos nas parcelas de relevAncia pertencentes ao objeto desta licitacAo, com anuencia

previa

do

MUNICIPIO.
9.2. A

subcontratacio nAo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

9.3. Sera vedada a subcontratacao total do objeto
9.4. Caso ocorra A

subcontratacao. deverA

ser observado o privilegio estabelecido

as microempresas

e empresas de

pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/2006.
9.5. As empresas subcontratadas tambem devem comprovar. junto ao MUNICIPIO, antes do inicio dos trabalhos que
estao cm situacAo regular juridico/fiscal. previdenciaria e trabaihLsta. e que entre os seus diretores. responsAveis tecnicos
ou sbeios nao constam funcionArios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no MUNICIPIO.
9.6. Nao sera permitida. na presente licitacAo. a participaefio de empresas em consorcio.

CLAUSULA DEC1MA - RECEBIMENTO DEF1NITIVO DOS SERVICOS:
10.1. Concluldos os servicos, a Contratada solicitara ao MUNICIPIO. atraves da
provisdrio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacAo.
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10.2. O MUNIC1PIO tera ate 90 (noventa) dias para, atraves de ComissSo, verificar a adequagio dos services recebidos

com as condigdes contratadas. emitirem parecer conclusivo e. no caso de projeto, aprovagio da autoridade competente

10.3. Na hipotese da necessidade de corregao, independente do previsto nos itens 10. 1 e 10.4 sera eslabelecido urn pra/o
para que a Contratada. is suas expensas, compfemente ou refaga os services rejeitados. Aeeito e aprovado o

servigo/projeto, o MUNiCiPIO emitira o Termo de Recebimento Definitive dos Servigos quo devera ser assinado por
represenlante autorizado da Contratada. possibilitando a IiberagSo da caugilo contratual.

10.4. O Termo de Encerramento Fisico do contrato esti condicionadoiemissfto de Laudo Fbcnico pelo MUNICIPIO

sobre todos os servigos executados,
10.5. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds emissio do Termo de Encerramento

Fisico do Contrato. que devera ser anexado ao processo de liberagio e pagamento.
10.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 10.3 acima e

condicionante para:
10.6.1. EmissSo, pelo MUNICfPIO, do Atestado de ExecugSo das obras;

10.6.2. EmissSo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEFC);
10.6.2.1. Liberagio da Caugfto Contratual.

10.6.3. Os resultados das obras. incluindo os desenhos originais e as memdrias de ealcuio. as informagdes obtidas e os
metodos desenvolvidos no contexto das obras, serSo de propriedade do MUNICIPIO, e sen uso por terceiros so se
realizara por expressa autorizagio deste.

10.7. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds emissio do Termo de Encerramento f isico do

Contrato. que devera ser anexado ao processo de liberagSo e pagamento.
CLAUSULA DECIMA PRIMKIRA - SANCHES ADMINISTRATES:
11.1. Heard impedida de licitar e contratar com o Municipio, sem prejutzo das niultas previstas neste Edital e das
dernais cominagdes referidas no Capitulo IV da Lei N" 8.666/93, no que couber. garantido o direitn previo da ampla

defesa. a licitante que;
a) Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposia. nio assinar o Contrato;
b) Apresentar documento falso ou fizer deelaragSo falsa;
c)

Ensejar o retardamento da execugio do objeto desta Concorr£ncia Ptiblica;
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d) NSo mantiver a Proposta. injustificadamente:
e)

Falhar ou fraudar na execuÿSo do C'ontrato:

0 Comportar-se de modo iniddneo;
g) Cotneter fraude fiscal.

11.2. Pda inexecucao total ou parcial do objeto da Concorrencia Publica. a Administracao da Prefeitura Municipal Je
Laura de Freitas, poderii garantida a defesa previa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanÿdes:
a) Advertencia:

b) Multa moratdria de 0.2% (dois dbcimos por cento) por dia de atraso na execute do Contrato. tomando por base o

valor global do respective;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir

do 16° (decimo sexto) dia. ate o 30° dia de atraso;

d) Multa compensators de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo:
e) SuspensSo temporaria

de participate cm licitato e impediment de contratar com Administra(do por perlodo ndo

superior a dois (02) anos;

0 Declara?3o de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administrato Publica.
11.2.1. 0 atraso injustiftcado na executo do Contrato. por perlodo superior a 30 (trinta) dias. podera ensejar a rescisSo

do Contrato;

11.3. As multas aplicadas serdo descontadas dos creditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de ate
15 (quinze) dias, da data da comunicato oficial e, caso ndo cumprida, serSo cobradas judicialmente;
11.4, Compete a Prefeita

Municipal a aplicav'So das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2, Alineas “b”, “c". "d”,

ue” e T, as penalidades de advertencia, prevista no item 1 1.2, alinea "a", facultada a defesa do inieressado, no prazo de

05 (cinco) dias uteis, contados da noiificato;
11.5. Da aplicacSo da penalidade prevista nos itens 1 1.1 e 11.2 caben) recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,

contados da

notificato. que ser4 dtrigido 4 autoridadc superior, por intemtddio da que praticou o ato. a qua! podera

reconsiderar a sua decisSo, ou, faze-lo subir devidamente intormado;
11.6. As sanifdes previstas no item 112, Alfneas “b”, “c” e “d”. poderSo ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades prevjstas neste Edital;

11.7. O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposito judicial ou extrajudicial para
apuraeflo de responsabilidade civil, adminiscrativa e criminal quando a contratada:
7

a) Recusar-se a prestar os services de acordo com as especificafftes

estabelecidas no Contrato:

b) Falir ou dissolver-se;
c) Transferir. no

t

todo ou em parte, as obrigaedes decorrentes do Contrato.
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