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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

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

fiscalizagao de obras e revoga a PORTARIA GAPRE N°

19, de 16 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 classc:

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

II - Da coordenagao dc Edificagocs:

a) Alessandra Sampaio Carvalho, sendo: Engenheira Civil-CREA 29371/D

b) Bianca Brito Gomes, sendo: Engenheira Civil -CREA 0514784440

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 Mendonga Strid, sendo: Engenheira Civil -CAU A114961-0

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

Art. 3° Revogam-se as disposigoes em contrario, especialmente a PORTARIA GAPRE

N° 19, de 16 de Janeiro de 2020.

Lauro de Freitas, 20 de maio de 2020.

Moema Isabel Passos Gramacho

Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Andre Marter Primo

Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICACAO DIGITAL: WOJX4XPSLDW6VS/1JXBMPA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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Setor/Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA.

Ref: Contrato n° 054/2020
PJ Construgoes e Terraplanagem Ltda

Objeto: Execugao de Obras com Projetos executivos de implantagao de

infraestrutura para construgao de 2 passarelas para travessia de pedestres na
estrada do coco Km 1,2 e Km 6,5.

FISCALIZAgAO DO CONTRATO

Declaro que serei respons£vel pela fiscalizagdo 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 ciausulas do instrumento e disposigdes 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:

Laura de Freitas, 23 de setembro de 2020

Fiscal do\Contrato
Sidinaldo da Silva Bacelar

Sidinaldo da Silva Bacelar
Coordenadoi Depart jmenio Infrantrutura

Matricula: 79415-7 • CREA 19824
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Setor/Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA.

Ref: Contrato n° 054/2020
PJ Construgoes e Terraplanagem Ltda

Objeto: Execugao de Obras com Projetos executivos de implantagao de

infraestrutura para construgao de 2 passarelas para travessia de pedestres na
estrada do coco Km 1,2 e Km 6,5.

FISCALIZAgAO 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: Pablo Mateus Pinho Ventim
Cargo/fungao: Diretor de Departamento de Infraestrutura
Matricula: 83666-5
Fone para contato: (71) 3288-8780
E-mail: pventim@gmail.com

Lauro de Freitas, 23 de setembro de 2020

/y
M

Fiscal da Obra

pabioMat:ÿ®£
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I ss*

AVISO DE IJCITACAO- CONCORRENCIA PUBLICA Nn 002/2019.

A C’OPEL, toma publico a licitavÿo na Modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA - N° 002/2019. Tipo: Menor Pre<;o Global, na forma dc Execupao Indircta
sob o Regime de Execu$3o Empreitada por Pre<;o Unitario. Objeto: Contrataÿao dc
Empresa Especializada para Execu9&o de Obras com Projetos Executives de
Implantaÿao de Infraestrutura para Construÿao de 02 (duas) Passarelas para Travessia de
Pedestres na Estrada do Coco nas Localidades: Km 1,2 e Km 6,5, no Municipio de
Lauro dc Freitas/BA. Conforme Planilhas. Termo de Referencia, Especificaÿdes
Tecnicas e Projetos em CD anexo no Edital Requisitado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Valor Estimado: RS 6.742.066,72. Periodo Contratual: Sera de 08 (oito)

meses. SessSo de Abertura: 05/11/2019 as 09:00horas. Local: ComissSo Pernianente de
LicitaÿSo (Praÿa Martiniano Maia, N° 25, 1° Andar, Sala 02, Centro). Valor do Edital:
R$ 100,00. Pagamento: Em especie. Local de Venda: No Banco de Services - Situado
no Empresarial Torres Business - Rua Silvandir F. Chaves - N° 108 - Lauro de
Freitas/Bahia - (Rua apos o Hospital Geral Menandro de Farias). Edital disponivel no
endcre?o cletronico: www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br. Informav’ocs: (71)

3288-8790. Luciana Brito Bispo do Nascimento - Presidente da Comissiio. Lauro de
Freitas, 02 de outubro de 20 19.

»

CERTIFICAQAO DIGITAL: X7QOYXIBW/ELOREFRP8S4A

Esta ediijao encontra-se no site oficiai deste ente mWs
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I
PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITASa

AVISO ADJLDICACAO F, HOMOLOGACAO CONCORRENClA PUBLK A V 002/2019.

A Prcfcita do Municipio de Lauro de Freitas, toma publico a ADJUDICAC’AO e HOMOLOGACAO da
CONCORRENClA PUBLICA - N° 002/2019. Tipo: Menor Prevo Global, na forma de KxecuvSo
India*ta sob o Regime de ExccueSo Empreitada por Pre(?o Unitario. Objeto: ContratagSo de Empresa
Espeeializada para Execucio de Obras com Projetos Executives de lmplantaÿao de Infraestrutura para
Construiÿo de 02 (duas) Passarelas para Travessia de Pedestres na Estrada do Coco nas Localtdadcs
Km 1.2 e Km 6,5, no Municipio de Lauro de Ercitas/BA. Conforme Planilhas, Termo dc Referenda.
Especiftcaÿdes Tecnicas e Projetos em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. A empresa: PJ ConstruÿSes e Tcrraplanagem Ltda. Valor Global: RS 5.328.978,25
(einco milhdes. trezentos e vinte e otto mil, noveccntos e setenta e oito teats e vtnle e cinco centavos).

Periodo Contratual: 08 (oito) meses. Data da Adjudicav&o: 18/02/2020 e Data da Homologayao:
20,02/2020 Mocma Isabel Passos Gramacho - Prcfcita Lauro de Freitas, 20 de fevereiro de 2020

CERTIFICAQAO DIGITAL 2UID2SQ+/JQTTKS/RLHHDA

Esta edigSo encontra-se no site oficial deste ente.

%



Diario Otlcial do Quinta-feira

5 de Marco de 2020
39- Ano VIII - N° 1625

Lauro de FreitasMUNICIPIO

gw

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 054/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: PJ
CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA inscrita
03.174.004.0001/84 Modalidade: Concorrencia Publica- N° 002/2019 Proccsso: 08332/2019. Objeto:
Contratayao de empresa especializada para execuyao de obras com projetos executivos de
implantayao de infraestrutura para construyao de 02 (duas) passarelas para travessia de pedcstres na
estrada do coco nas localidades: km 1,2 e km 6,5, no municlpio de Lauro de Freitas/BA. Conforme
planilhas, termo de referenda, especificayocs tecnicas c projetos anexo cm edital. Rcquisitado peia
secretaria municipal dc infraestrutura. Dotayao: 02.1500.1849.44905100.00 Valor: Estimado cm R$
5.328.978,25 (cinco milhoes, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e
cinco centavos). Perlodo de vigencia: O prazo vigencia do contrato de 12 (doze) meses, a contar da
sua data de assinatura. Data da Assinatura: 03 de Maryo de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho -
Prcfeita.

CNPJ/MF, sob o N°no

CERTIFICAQAO DIGITAL: Q/UXSST2XY68GPPZTQTGSG

Esta ediyao encontra-se no site oficial deste ente.
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CONCORRENCIA PUBLICA-N° 002/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 08.332/2019

CONTRATO N° 054/2020

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

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 PJ CONSTRUCTS E TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa juridica, inscrita

no CNPJ sob o n° 03.174.004/0001-84, com sede na Rua das mangueiras, n° 166, Novo Horizonte,

Salvador/BA - CEP: 41218-097, neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais, doravante

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

mediante as Clausulas e condigfies a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Concorrencia Publica - N° 002/2019. nos termos do Processo

Administrative - N° 08.332/2019. tern por CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

EXECUQAO DE OBRAS COM PROJETOS EXECUTIVOS DE IMPLANTAQAO DE INFRAESTRUTURA

PARA CONSTRUQAO DE 02 (DUAS) PASSARELAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES NA ESTRADA

DO COCO NAS LOCALIDADES: KM 1,2 E KM 6,5, NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA.

CONFORME PLANILHAS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAQOES TÿCNICAS E PROJETOS EM

CD ANEXO NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

1.2. O presente Contrato podera sofrer acr6scimos ou supressOes em conformidade com o Artigo 65, da Lei

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

conforme preconiza o § 2° do referido Artigo.

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

002/2019, seus Anexos e a Proposta de Pregos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. PRAZO

2.1.1. O prazo maximo para execugSo das obras e servigos objeto do Projeto BSsico sera de 08 (oito)

meses, contados a partir da data de emissSo da ordem de servigos, podendo ser prorrogado nos termos do

art. 57, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93, ficando a vigSncia do contrato de 12 (doze) meses, a contar da sua data

de assinatura. Z'

/w2.2. REAJUSTAMENTO: rv

i
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PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 08.332/2019

2.2.1. O prazo para reajustamento do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de

proposta, a teor da Lei n°, 10.192/2001.

2.3. PRAZO PARA INICIO DOS SERVIQOS

2.3.1. O prazo para inicio de execugdo dos servigos licitados de 02 (dois) dias, contados a partir da emissdo

da ordem de servigo ou documento equivalente.

2.4. PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIQOS EXECUTADOS:

2.4.1. O Prazo de Garantia dos servigos executados 6 o previsto na legislagdo vigente e definido no Cddigo

Civil Brasileiro.

2.5. RECOMENDAQ6ES DE EXECUQAO E QUALIDADE:

2.5.1. Todos os servigos licitados devem atender as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas

Tecnicas - ABNT (Lei n. 0 4.150 de 21.11.62), ISF 216: Projeto de Obras de Arte Especiais, ABNT NBR

9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficidncias a Edificagdes, Espago Mobilidrio e

Equipamentos Urbanos, no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mlnimos de

qualidade, utilidade, resistencia e seguranga.

CLAUSULA TERCEIRA- REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAQAO:

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

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

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

previamente pela CONTRATANTE, atravds da medigSo de Servigos Executados.

CLAUSULA QUARTA-VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execugdo do objeto deste Contrato 6 estimado em R$ 5.328.978,25 (cinco milhoes,

trezentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

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

orgamento Municipal para o presente exerefeio, conforme rubrica:
/

Off02.1500.1849.44905100.00

;!*••' l> . •• - i . ’Vrfe' s -BALdUfO
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CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO DAS MEDIQOES:

5.1. A Contratante terb o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da apresentagao da

medigao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigbo previa relatada pela Contratada, bem

como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigagao de utilizagbo de

produtos e subprodutos florestais de comprovada procedbncia legal.

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

Q b. Ordens de Servigos Parciais serbo emitidas pelo Fiscal do Contrato, designado pela SEINFRA,

instruindo a execugbo progressiva dos trabalhos e farbo parte da documentagbo de comprovagbo dos

servigos realizados, juntamente com o Boletim de Medigbo, a Membria de cblculo dos quantitativos e o

Relatbrio fotogrbfico dos locais antes e depois da realizagbo dos servigos.

c. A Contratada tambbm apresentarb, a cada medigao, os documentos comprobatorios da procedbncia

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

caso.

d. Apbs a aprovagbo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigbo definitiva aprovada.

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

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

Contratada

5.3. O "atesto’' da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado b verificagbo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

£ apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes

comprovagbes, que deverbo obrigatoriamente acompanhb-la:

a. As comprovagbes relativas ao INSS, FGTS a serem apresentadas deverbo corresponder a competbncia

anteriormente ao do mbs da emissbo da NF, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugbo

contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, atravbs das documentagbes mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666. de 1993;

c. Do cumprimento das obrigagbes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha

sido paga pela Administragdo.

5.4. O pagamento somente sera efetuado apbs o ''atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no Projeto Bbsico.

5.5. Havendo erro na apresentagbo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou

circunstancia que impega a liquidagbo da despesa, o pagamento ficarb pendente ate que a Contratada A ,

’ canc{r4£;: nar.-a
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providencie as medidas saneadoras. Nesta hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a

comprovagao da regularizagao da situagao. n§o acarretando qualquer onus para a Contratante.

5.6.Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavei.

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

Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

5.8. Contratante nSo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,

que porventura nSo tenha sido acordada no contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUQAO CONTRATUAL E RETENQAO:

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

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

cento) do valor deste Contrato;

6.2. A Caugao em Dinheiro sera atualizada monetariamente. Caugao em Ti'tulos da Divida Publica, Seguro

Garantia ou Fianga Banceiria, nSo renderSo juros ou corregao monetaria, ressalvado os direitos inerentes

aos proprios Titulos depositados.

6.3. A CONTRATANTE podera descontar do valor da Garantia Contratual a importance que a qualquer

titulo Ihe for devida pela CONTRATADA;

6.4. A Caugao de Garantia de fiel cumprimento das obrigagfies contratuais sera devolvida a CONTRATADA

ap6s a lavratura do Termo de Encerramento das obrigagfies pactuadas.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1. A CONTRATADA, obriga-se a fornecer mao-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e

utensllios necessarios para a perfeita execugao dos servigos e demais atividades correlatas, conforme

servigos relacionados na Planilha Orgamentaria.

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

RESPONSABILIDADE TECNICA correspondente, antes da emissao da primeira fatura. A inobservancia

desta exigence implicara em retengao do pagamento correspondente.

7.3. Conduzir os trabalhos com estrita observance as normas da legislagao pertinente, cumprindo as

determinagfies dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores /]
condigSes de seguranga, higiene e disciplina. •1 ;w:c»:o
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7.4. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsÿvel, as

informapdes sobre o andamento da obra, tais como, numero de funcionirios, de equipamentos, condipSes

de trabalho, condipSes meteorologicas, servipos executados, registro de ocorrencias e outros fatos

relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizapio e situapio da obra em relapio is ordens parciais

de servipo expedidas.

7.5. Refazer, is suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste

instrumento e as especificapSes constantes no Memorial Descritivo e seus anexos, bem como substituir

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construpio, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo

fiscal da CONTRATANTE.

7.6. Cumprir, alim dos postulados legais vigentes de imbito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranpa do Trabalho;

7.7. Manter no local da obra durante todo o periodo de execupao em regime permanente no minimo um

ticnico de seguranpa do trabalho, portador de comprovapio de registro profissional expedido pelo

Ministirio do Trabalho e Emprego.

7.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execupio dos servipos, por uso indevido de patentes

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

causa de destruipio, danificapio, defeitos ou incorrepSes dos servipos ou dos bens da CONTRATANTE, de

seus funcionirios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto i obra.

7.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorrincia anormal ou acidente que se

verifique no local dos servipos.

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informapio solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,

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

execupSo da reforma.

7.11. Paralisar, por determinapio da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nio esteja sendo executado

de acordo com a boa ticnica ou que ponha em risco a seguranpa de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Adotar as providincias e precaup6es necessirias, inclusive consulta nos respectivos drgios, se
necessirio for, a fim de que nio venham a ser danificadas as redes hidrossanitirias, eletricas e telefdnicas.

7.13. Promover a guarda, manutenpao e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessirio i

execupio dos servipos. durante a vigincia da obra. ft
A

-
5

%



3ÿPREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASHftg C ON* tM1>r.T

CONCORRENCIA PUBLICA- N° 002/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 08.332/2019

7.14. Manter seu pessoal devidamente identificado atraves de crachds, com fotografia recente, e

provendo-os dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI’s;

7.15. Manter sediado junto a Administrate, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar

decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

7.16. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,

equipamentos e utensllios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observance as
recomendagoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislagSo;

7.17. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratories previamente aprovados pela fiscalizagSo e sob

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais,

servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

7.18. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE as eventuais falhas na execugdo dos servigos

fora das suas especificagdes;

7.19. Responder por qualquer prejufzo ou danos causados diretamente d Administragdo ou a terceiros,

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

indenizagdes cablveis e assumindo o dnus decorrente;

7.20. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigoes que ensejaram a sua

habilitagdo e qualificagSo no certame licitatdrio;

7.21. A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protegSo ambiental, responsabilizando-se

pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagdo pertinente, independentemente do

detalhamento e/ou da especificagSo do projeto.

7.22. As licengas ambientais existentes para a obra, n§o dispensam nem substituem a obtengao pela

contratada, de certiddes, ou outras licengas, de qualquer natureza, exigidas pela legislagSo federal, estadual

ou municipal no decorrer do contrato.

7.23. Os materiais resultantes de restos dos servigos deverao descartados em local apropriado,

devidamente licenciado do ponto de vista ambiental, de acordo com a orientagdo da Fiscalizagdo.

CLAUSULA OITAVA -OBRIGAQOES DA CONTRATANTE:

8.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

8.1.1. Exercer a fiscalizagao dos servigos por servidores especialmente designados, na forma prevista na

Lei n° 8.666/93;

•oc •
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8.1.2. Responsabilizar-se pela comunicapdo, em tempo hbbil, de qualquer fato que acarrete em interrupcao

na execupdo do Contrato;

8.1.3. Efetuar o pagamento nas condipbes e prepos pactuados no Contrato;

8.1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeipbes, falhas ou irregularidades constatadas na

execupdo do servipo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

8.1.5. Fornecer por escrito as mformapbes necessarias para o desenvolvimento dos servipos objeto do

contrato;

8.1.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigapoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.1.7. Zelar pelo cumprimento das obrigap6es da CONTRATADA relativas b observdncia das normas

ambientais vigentes;

8.1.8. Proporcionar todas as condipbes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servipos de

acordo com as determinapbes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico, Memorial Descritivo

e seus anexos;

8.1.9. Zelar para que durante toda a vigdncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as

obrigapdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condipoes de habilitapdo e qualificapdo exigidas na

licitapdo.

8.1.10. A ativapbo ou desativapdo do contrato dar-se-d mediante a emissdo, pelo Secretario da

Infraestrutura, do instrumento de Ordem de Servipo que estabelecerd expressamente a relapdo dos servipos

autorizados e prazos para execupdo.

8.1.11. As Ordens de Servipos Parciais serdo emitidas pelo Fiscal do Contrato, designado pela SEINFRA,

instruindo a execupdo progressiva dos trabalhos e fardo parte da documentapdo de comprovapdo dos

servipos realizados, juntamente com o Boletim de Medipdo, a Membria de calculo dos quantitativos, o

Relatbrio fotografico dos locais antes e depois da realizapdo dos servipos e do Dibrio de Obras.

8.1.12. Os servipos deverdo ser executados de acordo com as Especificapbes Tbcnicas em anexo no

Projeto Bbsico, planilhas orpamentbrias e Normas Tbcnicas da ABNT, NR 18 e normas especificas da

legislapdo em vigor.

CLAUSULA NONA- PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO rW 1
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9.1. A gestao e fiscalizagSo dos servigos serSo realizadas pela Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), para

verificagSo do cumprimento das Clausulas Contratuais e terio poderes para verificar e exigir o seu fiel

cumprimento, sendo que sua ausSncia ou eventual omissSo nao eximira a CONTRATADA dos

compromissos e obrigagbes assumidas perante a CONTRATANTE.

9.2. Compete a SEINFRA - proceder o acompanhamento da execugio dos servigos prestados, o qual

atestara em termos definitivos, sua conclusSo.

9.3. O instrumento de Ordem de Servigo sera expedido pela SEINFRA que instruira a execugbo progressiva

dos trabalhos e que documentardo as comprovagdes dos servigos quando realizados, estabelecendo

expressamente a relag§o e prazos para execugao dos servigos autorizados.

9.4. O executante devera estar informado sobre a natureza dos servigos, suas condigoes gerais e demais

fatores que possam influir na mesma, antes da elaboragSo das propostas, comparando e verificando

minuciosamente todos os elementos tecnicos fornecidos.

9.5. A Fiscalizag§o tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que

estiverem em desacordo com o Contrato, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o

acesso da Fiscalizagbo, aos servigos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de

sua missio.

9.6. Cabera a FiscalizagSo verificar a ocorrSncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual, realizando relatdrio com os documentos necessarios para serem analisadas e

tomadas as devidas providbncias pelos setores responsaveis da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas.

9.7. Fica assegurado aos tbcnicos do MUNICIPIO o direito de, a seu exclusivo critdrio, acompanhar,

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atraves de terceiros, da execugbo dos servigos

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

esclarecimentos julgados necessarios a execugSo dos servigos.

9.8. No curso do contrato os quantitativos considerados para os efeitos de medigio serao exclusivamente

aqueles decorrentes dos servigos efetivamente realizados os quais poderao variar para mais ou para menos

com relagio aos valores estimados no Orgamento Basico sem que caiba a licitante contratada o direito a

qualquer reclamagSo ou indenizagao.

9.9. A SEINFRA indica o engenheiro civil Tadeu Lyrio - Matrlcula 69.956-4, para a fiscalizagao do contrato

objeto do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA -SANCHES ADMINISTRATIVAS:
'.‘.WWMP•ucuiaÿrr i
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10.1. Ficara impedida de licitar e contratar com o Municlpio, sem prejuizo das multas previstas neste Edital

e das demais cominapbes referidas no Capltulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber, garantido o direito

previo da ampla defesa, a licitante que:

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

b) Apresentar documento falso ou fizer declarapbo falsa;

c) Ensejar o retardamento da execupbo do objeto desta Concorrbncia Publica;

d) Nbo mantiver a Proposta, injustificadamente;

e) Falhar ou fraudar na execupbo do Contrato;

f) Comportar-se de modo inidbneo;

g) Cometer fraude fiscal

10.2. Pela inexecupbo total ou parcial do objeto da Concorrbncia Publica, a Administrapbo da Prefeitura

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

sanpbes:

a) Advertbncia;

b) Multa moratbria de 0,2% (dois dbcimos por cento) por dia de atraso na execupbo do Contrato, tomando

por base o valor global do respectivo lote;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (dbcimo sexto) dia, atb o 30° dia de atraso;

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

e) Suspensbo temporbria de participapbo em licitapao e impedimento de contratar com Administrapbo por

periodo nbo superior a dois (02) anos;

f) Declarapbo de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administrapbo Publica.

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

ensejar a rescisbo do Contrato;

10.3. As multas aplicadas serbo descontadas dos creditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida

no prazo de ate 15 (quinze) dias, da data da comunicapbo oficial e, caso nbo cumprida. serbo cobradas

judicialmente;

10.4. Compete o Prefeito Municipal a aplicapbo das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, Alineas “b",

“c", “d", “e” e “f, as penalidades de advertbncia, prevista no item 10.2, alinea "a", facultada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias liteis, contados da notificapbo,

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

uteis, contados da notificapbo, que serb dirigido b autoridade superior, por intermbdio da que praticou o ato,

a qual poderb reconsiderar a sua decisbo, ou, faz§-lo subir devidamente informado;
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10.6. As sangbes previstas no item 10.2, Allneas “b”, “c” e “d", poderao ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades previstas neste Edital;

10.7. O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigSo judicial ou extrajudicial

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

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

b) Falir ou dissolver-se;

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO

11.1. O julgamento das propostas sera realizado pela modalidade de Concorrencia Publica pelo

criterio de menor prego global, sendo aceitas somente duas casas decimais, como o valor unitSrio exato

(sem dizimas).

11.2. Concluidos os servigos, a Contratada solicitarS ao MUNIClPIO, atravbs da FiscalizagSo, o seu

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

11.3. O MUNICiPIO tera atb 90 (noventa) dias para, atraves de ComissSo, verificar a adequagSo dos

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

aprovagSo da autoridade competente.

11.4. Na hipbtese da necessidade de corregao sera estabelecido urn prazo para que a Contratada. as suas

expensas, complemente ou refaga os servigos rejeitados. Aceito e aprovado o servigo/projeto, o MUNICiPIO

emitira o Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos que devera ser assinado por representante

autorizado da Contratada, possibilitando a liberagSo da caug§o contratual.

11.5. O Termo de Encerramento Flsico do contrato esta condicionado a emissSo de Laudo Tbcnico pelo

MUNICiPIO sobre todos os servigos executados

11.6. A Oltima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos emissSo do Termo de

Encerramento Flsico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagSo e pagamento.

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

6 condicionante para:

11.8. EmissSo, pelo MUNICiPIO, do Atestado de ExecugSo dos servigos;

11.9. EmissSo do Termo de Encerramento Flsico do Contrato (TEFC);
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