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c) C6digos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipal's, inclusive normas de

concessionaries de servigos publicos, e as normas tecnicas do Municipio especifica para obras;

d) Instrug6es e resolug6es dos 6rg3os do sistema CREA-CONFEA / CAU;

e) Normas tecnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos

de qualidade, utilidade, resistencia e seguranga,

f) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da ConstrugSo Civil - SINAPI;

g) Codigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagao do Solo;

h) Normas da Vigildncia Sanitaria e Secretaria de Meio Ambiente do Municipio;

i) Normas das concessionaries locais de servigos, tais como Corpo de Bombeiros, Embasa, Coelba, etc.;

j) Normas, regulamentos e portarias do Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE;

k) Normas, regulamentos do INEMA, SEMA;

I) Normas, regulamentos do DNPM;

m) CONAMA - ResolugSo n° 307 (05/07/2002), que estabelece diretrizes, criterios e procedimentos para a

gestao dos residuos da construgSo civil;

n) Convengio Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condigbes trabalhistas das categorias de

empregados envolvidas na execugao do objeto;

o) Manuais T6cnicos - Prescribes e orientagfies constantes dos manuais tecnicos dos fabricantes de

equipamentos eletromecSnicos instrumentos de medigSo e mecanismos de automagao, no que tange a

transporte, estocagem, montagem, instalagSo e teste de operagbo;

7.23. GARANTIA DE EXECUQAO E SERVIQOS DE ENGENHARIA:

7.23.1. Como garantia para a completa execugfio das obrigagoes contratuais e da liquidagao das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Fiel Execugao" no montante de 5% (cinco por cento) do

valor do Contrato, em espfecie, Seguro Garantia ou Fianga Banc£ria, a criterio da CONTRATADA.

7.23.2. O Montante dessa “Garantia de Fiel Execugao”, determinado com base no Art. 56, paragrafo 3° da

lei n° 8.666/93 6 devido ao volume de recursos financeiros envolvidos, ao limite imposto para penalizagao

da CONTRATADA pelo item anterior, as magnitudes e especificidades das obras, bem como as

caracterfsticas flsicas e ambientais envolvidas.

7.23.3. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do Contrato sera devolvida a "Garantia de Fiel

Execugao", uma vez verificada a perfeita execugao das obras/servigos e demais obrigagoes contratuais.
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7.23.4. A caugao em especie devera ser depositada em instituigao financeira oficial, credenciada pelo

MUNICIPIO, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem do MUNICIPIO

7.23.5. O deposito da caugao 6 condicionante para a emissao da Nota de Empenho.

7.23.6. Em caso de rescisao contratual, a devolugao da garantia contratual a CONTRATADA ocorrera nas

situates amparadas pelo §2°, Art. 79, da Lei 8.666/93.

£ 7.24. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIQOS.

7.24.1. Concluldos os servigos, a Contratada solicitara ao MUNICIPIO, atraves da Fiscalizagao, o seu

recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagao.

7.24.2. O MUNICIPIO tera ate 90 (noventa) dias para, atravas de ComissSo, verificar a adequagao dos

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

aprovagSo da autoridade competente.

7.24.3. Na hipdtese da necessidade de corregao, independente do previsto nos itens 7.24.1 e 7.24.4. 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

liberagao da caugao contratual.

* 7.24.4. O Termo de Encerramento Flsico do contrato esta condicionado a emissao de Laudo Tacnico pelo

MUNICIPIO sobre todos os servigos executados.

7.24.5. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos emissao do Termo de

Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagao e pagamento.

7.24.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 7.24.3

acima 6 condicionante para:

7.24.6.1 Emissao, pelo MUNICIPIO, do Atestado de Execugao das obras;

7.24.6.2 Emissao do Termo de Encerramento Flsico do Contrato (TEFC);

*17.24.6.2.1 Liberagao da Caugao Contratual.
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7.24.6.3. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memorias de calculo,

informagSes obtidas e os matodos desenvolvidos no contexto das obras, serao de propriedade

MUNIClPIO, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizagao deste.

as

do

7.24.7. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apos emissao do Termo de

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

CLAUSULA OITAVA -OBRIGAQOES DA CONTRATANTE:

8.1. Fiscalizagao

8.1.1. A coordenagao do contrato, bem como a Fiscalizagao da execugao da obra sera realizada pelo

MUNIClPIO, por tacnicos designados na forma do Art.0 67, da Lei 8.666/93, a quern compete verificar se a

Licitante vencedora esta executando os trabalhos, observando o Cronograma Flsico-Financeiro do contrato,

Projeto basico, Especificagoes Tacnicas, Memorials Descritivos, de acordo com os demais documentos que

integram o Contrato.

8.1.2. A Fiscalizagao Podera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisao e fiscalizagao da

obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de licitagao especifica, a sua Contratagao,

que passara a ser Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manual Especifico da

Portaria 164/2013 e suas Alteragdes.

8.1.3. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a Licitante

vencedora mantem, em compatibilidade com as obrigagfies assumidas, todas as condigoes de habilitagao e

qualificagao exigidas na licitagao, comprovada mediante consulta aos 6RGAOS RESPONSAVEIS, CADIN

ou certidoes comprobatdrias.

8.1.4. A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas T6cnicas da ABNT e com a melhor tecnica

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

aos servigos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

8.1.5. A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que nao esteja sendo executado

dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento dos fatos a autoridade competente, responsavel pela

execugao do contrato.

8.1.6. Cabera a Fiscalizagao verificar a ocorrSncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.
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8.1.7. A agao e/ou omissao, total ou parcial, da FiscalizagSo n§o eximird a Contratada da integral

responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

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

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

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

esclarecimentos julgados necessdrios a execugdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A fiscalizagao da obra serd da servidora designada abaixo:

Nome: Sueli Lemos lima

Matricula: 71.4411

CLAUSULA DECIMA - SUBCONTRATA<?AO:

10.1. Serd permitida a subcontratagdo dos servigos de montagem mecdnica, eldtrica, detalhamentos

construtivos, estudos laboratoriais, ensaios, escavagdes por processos nao destrutivos, escavagao de rocha

a fogo e servigos que nao estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevdncia pertencentes ao

objeto desta licitagao, com anudncia previa do MUNIClPIO.

10.1.1. No caso a subcontratagdo dos servigos reportados no subitem 10.1. vier a ocorrer, devera a

Contratada apresentar urn documento formal de subcontratagdo d Contratante, contendo informagdes da

empresa subcontratada, bem como o prazo de vigdncia e outras informagdes relativas ao pagamento a

subcontratada.

10.1.2. A contratante n§o responde pelo inadimplemento da contratada perante a subcontratada.

10.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais

e legais.

10.3. Serd vedada a subcontratagao total do objeto.

10.4. Caso ocorra a subcontratagao citado no subitem 10.1, devera ser observado o privildgio estabelecido

as microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de ate 30% (trinta por cento) do valor

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

10.5. As empresas subcontratadas tambdm devem comprovar, junto ao MUNIClPIO, antes do inlcio dos

trabalhos que est§o em situagdo regular jurldico/fiscal, previdencidria e trabalhista, e que entre os seus

diretores, responsdveis tecnicos ou sbcios n§o constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo

comissionado no MUNIClPIO.

: TO
12

*It



mm
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
TOMADA DE PREQOS -N° 005/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 00982/2020

10.6. Nao sera permitida, na presente licitagdo, a participagao de empresas em consorcio

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS INFRAQOES E DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangoes administrativas serao impostas nos termos da Lei 8666/93, sem prejuizo da

responsabilidade civil e criminal, garantido o direito b ampla defesa sem prejuizo das demais cominagoes

legais previstas neste edital, o licitante que incidir nos seguintes:

11.1.1. O atraso injustificado na execugbo do contrato, sujeitara a Contratada, apbs regular processo

administrative, a penalidade de:

a. Multa moratbria de ate 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratagao,

ate o limite de 30 (trinta) dias.

a.1. A aplicagbo da multa moratbria nbo impede que a Administragbo rescinda unilateralmente o Contrato e

aplique as outras sangbes cablveis.

11.1.2. A inexecugbo total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados

no Edital e no contrato, sujeitarb a Contratada, garantida a prbvia defesa, sem prejuizo da responsabilidade

civil e criminal, bs penalidades de:

a. Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos

significativos ao objeto da contratagbo;

b. Multa compensatbria de ate 10% (dez por cento) sobreo valor total da contratagao;

c. Suspensbo de licitar e impedimento de contratar com a Administragbo pelo prazo de ate dois anos;

d. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragbo Publica enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punigbo ou ate que seja promovida a reabilitagbo perante a prbpria autoridade

que aplicou a penalidade, que serb concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragbo pelos

prejuizos resultantes e apbs decorrido "o prazo da penalidade de suspensbo do subitem anterior.

11.1.3. A recusa injustificada da Adjudicatbria em assinar o Contrato, apbs devidamente convocada, dentro

do prazo estabelecido pela Administragbo, equivale a inexecugbo total do contrato, sujeitando-a bs

penalidades acima estabelecidas.

11.1.4. A aplicagbo de qualquer penalidade nbo exclui a aplicagbo a multa.

11.1.5. Tambbm ficam sujeitas bs penalidades de suspensbo de licitar e impedimento de contratar e de

declaragbo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao do

contrato decorrente desta licitagbo:

11.1.5.1. Tenham sofrido condenagbes definitivas por praticarem; por meio dolosos,, fraude fiscal no

recolhimento de tributes; (W
V - /T) 13
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11.1.5.2. Tenham praticado atos illcitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

11.1.5.3. Demonstrem n3o possuir idoneidade para contratar com a Administrate em virtude de atos

illcitos praticados;

11.1.5.4. Apresentar documentagao falsa;

11.2. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-3 em processo administrative que

assegurara o contraditOrio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n08.666, de

1993, e demais diplomas eventualmente aplic£veis.

11.3. A autoridade competente, na aplicagSo das sangbes, levara em consideragSo a gravidade da conduta

do infrator, oi carter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio

da proporcionalidade.

11.4. As multas aplicadas serao descontadas dos cteditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida

no prazo de ate 15 (quinze) dias, da data da comunicagao oficiai e, caso nao cumprida, serao cobradas

judicialmente.

11.5. As sangoes aqui previstas s§o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso

das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO:

12.1. O criterio de aceitagSo do objeto em questao atendera as exigfencias da Lei n° 8666/1993.

% CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INCIDENCES FISCAIS:

13.1. Os tributes, impostos, taxas, emolumentos, contribuigSes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em

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

CONTRATADA;

13.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara, nos prazos da Lei, dos pagamentos que

efetuar, os tributes a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislagao vigente;

13.2. Se, durante o prazo de vigfencia deste Contrato, forem criados tributes novos, ou ocorrem

modificagSes nas alfquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o dnus dos

contratantes, serao revistos os respectivos valores, a fim de adequa-los a essas modificagoes,

compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferengas resultantes dessas alteragoes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -RESCISAO: 0

0
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14.1. A CONTRATANTE podera rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelapao

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:

14.1.1. O nao cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigapfies e das

demais ciausulas contratuais;

14.1.2. A inobservancia, por parte da CONTRATADA, das especificapoes da CONTRATANTE;

14.1.3. A cessao e transference contratual ou a subcontratapSo do objeto contratual sem previa e expressa

aprovapSo escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clausula Primeira deste Contrato;

14.1.4. Imperfcia, negligÿncia ou imprudfencia por parte da CONTRATADA, na execupao das especificapoes

contratuais;

14.1.5. O desatendimento as determinapbes da fiscalizap§o da CONTRATANTE;

14.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execupao deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas

em registro prbprio pelo representante da CONTRATANTE;

14.1.7. A decretap§o de falfencia, insolfencia ou recuperapSo judicial da CONTRATADA durante a execupao

contratual;

14.1.7.1. No caso de recuperapSo judicial 6 facultado a CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou

n§o o controle de determinadas atividades necessSrias a sua execupSo;

14.1.8. A dissolupSo da CONTRATADA;

14.1.9. A alterapSo social ou a modificapSo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

CONTRATANTE, prejudique a execupao deste Contrato;

14.2. A rescisao contratual podera ser:

14.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 14.1.1. a

14.1.9;

14.2.2. Judicial, nos termos da legislapao em vigor;

14.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes;

14.3. Em qualquer caso de rescisao, a CONTRATANTE podera dar continuidade ao objeto contratual por

execupao direta ou indireta;
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14.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituigao de caugao e das

retengfies, rescindido este Contrato com base em qualquer das razfies enumeradas no item 14.1.1. ao

14.1.9;

14.5. Em caso de a rescisao ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos

CONTRATANTES, devera a parte prejudicada ser indenizada, nos termos do disposto no §2° do Art. 79, e

nos Incisos. Ill e IV do Art. 80 da Lei N° 8.666/93:

14.5.1. Dos servigos corretamente executados e devidamente medidos;

14.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda n§o indenizados, destinados aos

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

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

14.6. A CONTRATANTE ap6s notificar a CONTRATADA da rescisao contratual, tomara posse imediata das

parcelas efetivamente j£ executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais

existentes, devendo, por6m, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagao,

apresentar urn relatdrio completo e avaliagSo detalhada, historiando as razOes da rescisao;

14.6.1. A avaliagao, acima citada, devera ser feita por uma Comissao a ser designada pela

CONTRATANTE, composta de 03 (tr£s) Membros, sendo urn escolhido entre as pessoas da

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

14.6.2. A Comiss§o tera urn prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituigSo, para apresentagao de seu

relatbrio conclusivo, o qual servira para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

14.7. No caso de rescisao amigavel do Contrato, a CONTRATADA fara jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 14.5.1 e 14.5.2;

14.7.1. Desta forma, far-se-a o pagamento final com mCitua, plena e geral quitagao no ato da assinatura do

Distrato;

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

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

14.9. Constituem tamb6m, motivos para rescisao contratual por parte da CONTRATANTE, al6m dos casos

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

14.10. Caracterizam-se, tamb6m, como motivo para rescisao contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do

Art. 78 da Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestagao dos servigos contlnuos contratados, deixem,

conforme o caso, de serem mantidas as condigdes vantajosas que determinaram oÿimensionamento do

prazo vigencial deste Contrato;
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14.11. Em qualquer caso de rescis§o contratual, serao assegurados a CONTRATADA os direitos de defesa

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

CLAUSULA DECIMA QUINTA -REAJUSTAMENTO:

15.1. Na forma da legislapSo em vigor, os prepos contratados permanecerao fixos e irreajustaveis pelo

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

prepos serao reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

15.2. O termo inicial para a apurapSo do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentapao da

Proposta de Prepo ocorrida na sessao de julgamento da LicitapSo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -CONDIQOES GERAIS:

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

ou a ele vinculados, nSo poderao, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia

ou caucionados;

16.2. Serao de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas, desenhos, diagramas,

pianos estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto

executado por ela;

16.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execupSo deste Contrato,

quando necessSrio a convenience dos servipos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados a

CONTRATADA;

16.4. A legislapSo aplicSvel a execupfio do Contrato e especialmente aos casos omissos e a Lei N° 8.666/93

com suas alterapoes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -COMUNICAQOES:

17.1. As comunicapoes reciprocas, somente ser§o consideradas quando efetuadas por escrito, atraves de

correspondence, ou documento de transmissSo mencionando-se o numero e o assunto relativos a este

Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e enderepadas conforme o destinatario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA -FORO:

18.1. As partes signaterias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia,

com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

% 17liO:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
TOMADA DE PREQOS - N° 005/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 00982/2020

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e unico

efeito, na presenga das testemunhas abaixo.

Laura de Freitas, 02 de setembro de 2020.

LAURO DE FREITAS
la Isabel Passes Gramacho - Prefeita

CONTRATANTE

2 i- (Laÿ- r\(l
CONSTÿUQAOE PAVIMENTAgXo ElRELI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

&&XJAX.AJA'.
NOME: k i rLc innOj

R.G. SkloÿÿoO

;r>nj

ME:
R.G. CrHt&fi )

M'ri
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Diario Oficial doQuinta-feira
10 de Setembro de 2020
58-Ano VIII -N° 1790

Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS-ÿV

EXTRATO DO CONTRATO N° 161/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: EITAK

CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI inscrita no CNPJ/MF, sob o N° 26.407.801/0001-60

Modalidade: Tomada de Preipo — N° 005/2020 Processo: 00982/2020. Objeto: Contrataÿao Dc

Empresa Para Execuipao das Obras de Pavimentaÿao da Rua Marta Maria de Jesus, no Bairro de

Buraquinho, neste Municipio. Conforme Termo De Referenda e Planilhas Anexo eni Edital.
Requisitado Pela Secretaria Municipal De Infraestrutura. Dotaÿao: 0900.1320.449051.00,

0900.1320.449051.24 Valor: Valor total para execuQao do objeto deste Contrato e estimado em R$

237.915,73 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e quinze rcais e setenta e tres centavos). Periodo

de vigencia: O prazo maximo para execupao das obras c scrviÿos objeto do prescntc Projeto Basico

sera de 02 (dois) meses, contado a partir da data da cmissao da Ordem de Scrvi<?o, tcndo o contrato a

mesma vigencia de 02 (dois) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos

termos do art. 57, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 02 de Setembro de 2020. Moema

Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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CAIXA Contrato de Repasse- Transfer&ncia Voluntaria

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N° 867383/2018/MCIDADES/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRANI A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS
CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA
ECON6MICA FEDERAL, E O MUNIClPIO
DE LAURO DE FREITAS, OBJETIVANDO
A EXECUQAO DE AQOES RELATIVAS AO
PLANEJAMENTO URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e quaiificadas, t§m, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orgamentarios da Uniao, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentagao, Decreto
n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteragoes, Decreto n° 6.170, de 25 de
julho de 2007, e suas alteragOes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30
de dezembro de 2016, Instrugÿo Normativa MPDG N° 02, de 24/01/2018, Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercicio,
Contrato de Prestagao de Servigos (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa
Econdmica Federal e demais normas que regulamentam a especie, as quais os
contratantes se sujeitam, desde ja, na forma ajustada a seguir:

SIGNATARIOS

l-CONTRATANTE-A UniSo Federal, por interm6dio do Gestor do Programa Ministerio
das Cidades, representada pela Caixa Econfimica Federal, instituigao financeira sob a
forma de empresa publics, dotada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo Decreto n° 66.303, de 6
de margo de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n° 7.973, de 28 de margo
de 2013, publicado no DOU de 01/04/2013, e retificagSo publicada no DOU de
05/04/2013, e alterado pelo Decreto n° 8.199, de 26 de fevereiro de 2014, publicado no
DOU de 27/02/2014, com sede no Setor BancSrio Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF,
inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandataria da Uniio,
nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por MARIO SERGIO
DE OLIVEIRA BAPTISTA, RG n° 0001127113, expedido por SSP/BA, CPF n°
159.217.195-87, residente e domiciliado em Salvador/BA, conforme procuragio lavrada
em notas do 2° Oflcio de Notas e Protestos de Brasilia/DF, no livro 3268-P, fls 32, em
22/06/2017 e substabelecimento lavrado em notas do 2° Oficio de Notas e Protestos de
Brasilia/DF, no livro 3278-P, f! 077, em 11/08/2017, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE.

I
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagOes, sugestSes e elogios)

Para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 vOll micro



CAIXA Contrato de Repasse -Transference Voluntaria

II - CONTRATADO - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ-MF sob o
n° 13.927.819/0001-40, neste ato representado pela respectiva Prefeita Municipal,
Senhora MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO, portadora do RG n° 00.943.218-33
expedido por SSP/BA, e CPF n° 133.399.825-20, residente e domiciliada em Estrada do
Coco KM 7 5 Condomlnio Parque dos Coqueiros Q 3 3 ZZ LT 14, Estrada do Coco,
PortSo, Laura de Freitas, BA, CEP: 42.700-000, doravante denominada simplesmente
CONTRATADO.

CONDIQOES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Pavimentagdo da Rua Marta Maria de Jesus, no bairro Buraquinho, em Laura de Freitas -
BA.

II - MUNICIPIO BENEFIClARIO
Laura de Freitas - BA.

Ill - CONTRATAQAO SOB LIMINAR
( x ) N5o
Apenas no caso de contratagSo sob liminar, aplica-se a Clausula Ddcima Sdtima desse
Contrato de Repasse- Condigdes Gerais.

IV -CONTRATAQAO SOB CONDIQAO SUSPENSIVA
( ) N§o ( x ) Sim
DocumentagSo: Area de Intervengdo, T6cnica de Engenharia e Licenga Ambiental.
Prazo para entrega da documentagSo pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses.
Prazo para anaiise pela CAIXA apds apresentagdo da documentagao: 01 (urn) mes.

V - DESCRIQAO FINANCEIRA E ORQAMENTARIA
Recursos do Repasse da Uni£o R$ 270.476,19 (duzentos e setenta mil e quatrocentos e
setenta e seis reais e dezenove centavos).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 10.101,18 (dez mil e cento e urn reais e dezoito centavos).
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 280.577,37 (duzentos e oitenta
mil e quinhentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).
Nota de Empenho n° 2018NE801568, emitida em 24/04/2018, no valor de R$ 270.476,19
(duzentos e setenta mil e quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos),
Unidade Gestora 560004, Gest3o 00001.

Programs de Trabalho: 1545120541D730029.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agenda n° 2022, conta n° 006.00647065-8.

( ) Sim

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 30/05/2018.
Tdrmino da Vigdncia Contratuai: 30 de Maio de 2021.

2
SAC CAIXA. 0800 726 0101 (informagdes, reciamagdes, sugestdes e elogios)

Para pessoas com defici§ncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br &
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CAIXA Contrato de Repasse-Transferdncia Voluntaria

Prestagdo de Contas: at6 60 (sessenta) dias ap6s/ o tdrmino da vig£ncia contratual ou
conclusdo da execugdo do objeto, o que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 10 anos contados da apresentagdo da prestagao de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentagSo
da prestagSo de contas.

VII - FORO
Justiga Federal, Segdo Judiciaria do Estado de Estado da Bahia.

VIII - ENDERECOS
Enderego para entrega de correspondencias ao CONTRATADO: Praga Joao Thiago dos
Santos - S/N - Centro - CEP 42700-000 - Lauro de Freitas - BA.
Enderego para entrega de correspond§ncias a CONTRATANTE: Rua Arthur de Azevedo
Machado n° 1225, 12° andar.

ENDEREQOS ELETRONICOS:
Enderego eletrdnico do CONTRATADO:
apio.vinagre@pedraevinagre.adv.br;
levantamentos@hotmail.com;
convenios.seinfra01@gmail.com; michelinyvidal@gmail.com; pmlfconvenio@gmail.com;
moemagramacho@hotmail.com;
reginakvicz.pmlf@gmail.com; tatyao23@hotmail.com; nuaf.seinfra@gmail.com.

Enderego eletrdnico do CONTRATANTE: gigovsa@caixa.gov.br;igovsa08@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
cl&usulas a seguir:

sergio.l.maia.pmlf@gmail.com;
vgcn50@gmail.com; ritampereira@ig.com.br;

junior.seinfra@outlook.com;

gal.savastano@hotmail.com;

CLAUSULA PRIMEIRA -DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDigAO SUSPENSIVA

1 - 0 Plano de Trabalho aprovado no Sistema de GestSo de Convdnios e Contratos de
Repasse (SICONV) 6 parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de
transcrigao.

1.1 - A eficacia deste Instrumento esta condicionada a apresentagSo pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentagSo relacionada no item IV das
Condigdes Gerais deste Contrato, bem como a andlise favoravel pela CONTRATANTE,
dentro 3'.dos estabelecidos item.prazos no mesmo

0
1.1.1 - 0 prazo fixado para atendimento da condigdo suspensiva podera ser prorrogado,

periodo.unica igualuma vez, por

1.1.2 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde j£ e por este
Instrumento, reconhece e da sua anuencia que o nao atendimento das exigencias no
prazo fixado ou a n§o aprovagSo da documentagao pela CONTRATANTE implicara a

3
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagfies, reclamagdes, sugestdes e elogios)

Para pessoas com deficidncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br a
27.941 vOl1micro
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CAIXA Contrato de Repasse- Transference Voluntaria

rescis§o de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independents de notificagao.

CLAUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAQOES

2 - Como forma mutua de cooperagao na execugSo do objeto do Contrato de Repasse,
sSo obrigagoes das partes:

2.1-DA CONTRATANTE
I. anaiisar e aceitar a documentagao t6cnica, institucional e juridica das propostas

selecionadas;
II. celebrar o Contrato de Repasse, apos atendimento dos requisitos pelo

CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial
da Uni§o (DOU), e respectivas alteragdes, se for o caso;

III. acompanhar e atestar a execugSo ffsico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da Uniao, utilizando-se
para tanto dos recursos humanos e tecnologicos da CONTRATANTE;

IV. transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos fmanceiros,
na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula
Quinta deste Instrumento;

V. comunicar a assinatura e liberagSo de recursos ao Poder Legislative na forma
disposta na legislagilo;

VI. monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execugao do
presente instrumento;

VII. anaiisar eventuais solicitag&es de reprogramagao dos Projetos Tecnicos,
submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programs, mediante o pagamento
de taxa de reanalise;

VIII. verificar a realizagSo do procedimento licitatdrio pelo CONTRATADO, atendo-se a
documentagSo no que tange: a contemporaneidade do certame, aos pregos do
licitante vencedor e sua compatibilidade com os pregos de referenda, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fomecimento de
declaragao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposigfies legais aplicaveis,
ou registro no SICONV que a substitua;

IX. aferir a execugao do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificagSo da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicagao das parcelas de recursos, de acordo com o
disposto na Clausula Quinta;

X. verificar a existence da AnotagSo de Responsabilidade T6cnica - ART, quando se
tratar de obras e servigos de engenharia;

XI. designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados respons£veis pelo seu acompanhamento;

XII. divulgar em sftio eletrbnico institudonal as informagfies referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devoluglio, nos casos de nio execugao total do
objeto pactuado, extingao ou rescisSo do instrumento;

>1
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CAIXA Contrato de Repasse - Transferdncia Volunt£ria

XIII. fomecer, quando requisitadas pelos drgios de controle extemo e nos limites de sua
competencia especifica, informagdes relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorizagdo judicial;

XIV. notificar previamente o CONTRATADO a inscrigdo como inadimplente no SICONV,
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da
execugdo do objeto do instrumental, devendo ser incluida no aviso a respectiva
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislative do orgSo
responsavel pelo instrumento;

XV. receber e analisar a prestagao de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da ndo apresentagao da
Prestag§o de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a m3 aplicagko dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondents Tomada de Contas Especial;

XVI. solicitar a instituigdo financeira albergante da conta vinculada a devolugdo imediata
dos saldos remanescentes dessa conta especifica do instrumento para a conta unica
do Tesouro Nacional, nos casos aplic£veis.

XVII. assumir ou transferir a responsabilidade pela execugdo do objeto, no caso de
paraiisagdo ou de ocorr&ncia de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade;

XVIII. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao
acompanhamento da execugdo do objeto, registrando aqueles que por sua natureza
ndo possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado.

2.2-DO CONTRATADO

I. consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclusao,
os recursos necessÿrios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso
de investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos
para atender as despesas em exercicios futures que, anualmente constarao do seu
Orgamento;

II. observar as condigdes para recebimento de recursos da UniSo e para inscrigdo em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituigdo da contribuigSo de melhoria,
nos termos do C6digo Tributerio Nacional, a n3o efetuar cobranga que resulte em
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

IV. definir o regime de execugao do objeto do Contrato de Repasse como indireto;

V. elaborar os projetos tdcnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda
documentagdo juridica, tdcnica e institucional necessdria a celebragdo do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominial da area de intervengao, licengas e aprovagoes
de projetos emitidos pelo 6rg3o ambiental competente e concessionaries de servigos
publicos, conforme o caso, nos termos da legislagdo aplic£vel;

VI. executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecugSo do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
e com experidneia necess£ria ao acompanhamento e controle das obras e servigos
com a respectiva ART da prestag§o de servigos de fiscalizag§o a serem realizados.

j
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CAIXA Contrato de Repasse - Transference Voluntana

VII. apresentar ao CONTRATANTE declaragbo de capacidade tecnica, indicando o
servidor ou servidores que acompanharbo a obra ou servigo de engenharia.

VIII. assegurar, na sua integralidade, a qualidade tecnica dos projetos e da execugbo dos
produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, agoes e atividades, determinando a corregao de vicios
que possam comprometer a fruigao do beneficio pela populagbo beneficiana, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos brgaos de controle;

IX. selecionar as breas de intervengbo e os beneficialrios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situagdes de vuinerabilidade economica e social, informando a
CONTRATANTE sempre que houver alteragbes;

X. realizar o processo licitatbrio, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo
regime de execugbo indireta, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteragdes ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua reguiamentagao, e
demais normas pertinentes a materia, assegurando a corregao dos procedimentos
legais, a suficibncia do projeto bbsico, da planilha orgamenteria discriminativa do
percentual de Bonificagbo e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo
detalhamento de sua composigbo;

XI. apresentar declaragao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o
atendimento das disposigdes legais aplicbveis ao procedimento lieitatorio;

XII. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagbo sobre o CTEF - Contrato de
Execugao e/ou Fomecimento de Obras, Servigos ou Equipamentos.

XIII. estimular a participagSo dos beneficibrios finais na elaboragao e implementagao do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutengio do patrimbnio gerado por
estes investimentos;

XIV. no caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberagbo de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de margo de 1997,
facultada a notificagbo por meio eletrbnico;

XV. operar, manter e conservar adequadamente o patrimbnio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apos sua execugbo, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

XVI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a
consecugbo do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVII. fomecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagbes sobre as agoes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagao do processo;

XVIII. prever no edital de licitagbo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materials e servigos executados/fomecidos 6 da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promogbo de readequagoes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado;

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos a
formalizagbo, execugao, licitagbo, acompanhamento, prestagbo de contas e
informagbes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar

,\
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