
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS cocoueucan
CONCORRÈNCIAPÚBUCA - N" 0û4/2018

ROCESSO ADMINISTRATIVO - N°05033/2018

CONTRATON* 130/2018

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS oessoa undica ce d eito publico interno com sede e foro
na PraÇa JCâo Tiago dos Santos - S/N - Centro - Laurc de Fre:tas! Bahra inscata 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 CONSTRUÇÒES E TERRAPLANAGEM LTDA inscnta no
CNPJ/MF. sob o N" 03 174 004/0001-84, sediada na Rua das Mangueiras. 166. Novo Honzonte,

O
Salvador/BA CEP 41 218-097 neste ato representaco na forma dos seus estatutos sociais doravante
denominada CONTRATADA. perante as testemurhas abaixo broadas ce-ebram o cresente Contrato
mediante as C:ausulas e cand¶ões a seguir enuratadas

CLÃUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Concorrència Pública -N° 004/2018 nos terrnos ao Processo
Administrativo - N° 05033/2018 tem por objeto Contratação de Pessoa Juridica para Execuçäo das
Obras de Implantaçäo da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto do Sistema de Esgotamento
Sanitårio - na Comunidade do Picuaia, Objeto do Termo de Compromisso N° 360.965-67/2011, do
Bairro do Caji, neste Municipio, conforme Planilhas, Termo de Referencia, Especificaçöes Tècnicas e

Projetos em CD anexo neste Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de infraestrutura.
1.2. O presente Contrate poderá sofrer acrescimos ou supressöes em conformidade com o Artigo 65, da Lei
N° 8 666/93 sendo que as supressões poderäo exceder este percentual caso haja acordo emre as partes.
Conforrneorecaniza o § 2 do refendo Artigo

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

004/2018. seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS:

1.1. O prazo rnáximo para execuçäo das obras e serviços oojeto do presente Projeto basico será de 04
(quatro) meses, contado a partir da data da assinatura do contrato de empreitada podendo ser prorrogado
nos termos do art 57, §§ 1° e 2° da Lei 8 66653

2.2. O Prazo de Garanta dos serviços prestados eo previsto na legislaçao vigente e dennido no Codigo
C:ve Brasileiro

2.3. Todos os serviços licitados devem atender as recomendações da Associaçào Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (Let n ° 4 150 de 21 11 62) e as Especificaçòes Tecnicas deste Termo de Referencia no i

que couber e, pnncipalmente rc que oiz respeito aos requisitos minimos de qualidade utilittade resist6ncia '

e segurança

I
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CLÀUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇÃO:

3.1, O coleto oc presente Contrato sera executado soo reg me de empreitada por preco global conforrne
previsto na Plandha Orçamentana acresentada pela CONTRATADA em sua Proposta de Preços.

3.2. Os serviços serão pagos mensalmente corn base nas quantidades efetivamente executadas e aberadas
previamente pela CONTRATANTE. atraves da medição de Serviços Executados

CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execuçáo ao objeto deste Contrato e esarrado ern R$ 1.750,863,60- ( Hum milhäo
setecentos e cinquenta mil oitocentos e sessenta e très reais e sessenta centavos).

4.2. As despesas para pagamento deste Cortrato correrão por corta dos recursos constgnados no
orçamento Mumcipal para o presente exercicio conforme rubaca

Órgão I Unidade: Secretana Murecipal de Infraestrutura - SEINFRA - Ü900

ProgramalAção: 00040 167

Elemento de Despesa: 44905100

Fonte de Recursos: 24

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO DAS MEDIÇÖES:

5.1. Os pagamentos das obrasisereços e fomecimentos seräo efetuados em reais mensalmente de acordo
com as rnedições, com base nos Dreços unitános propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada pela F scalização do MUNICIPPO forrnalmente destgrada, acorrcarhada do relatór-o
dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletirn de Mediçào referente ao ,,es de competencia
observanco-se o disposto nos suoltens seguintes

5.2. Para efeito de pagarnento será observado o prazo de até 30 (\nnta) dias comdos contado da data fina
do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada

5.3. O pagamento da instalaçáo e manutençào do canteiro moboraçâo e desroobilizaçào serà no valor
apresentado na proposta valor maximo constante da planilha de preços urutónos que integram o Projeto
Básico nos correspondentes percentuais

5.3.1. Instalação e manutençëo do canteiro, de acorco com o cronograma financeiro proposto

5.3.2. Mobihzação sere reabzado reediçâo e pagamento de 50% do valor proposto para o itern na pnmeira
mediçëo Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão rnedidos e pagos após efetiva mobihaaçáode suas
máquinas e equtpamentos

5.3.3. Desmob zaçäo após a total desmobthza;âc comprovada pela F,scenzação
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5.3. Administraçáo Local lALi - será pago conforme o percentual ce serviços executaaos no penodo
conforme a 'Ormula abaixo hostardo-se ao recurso total destinado para a tem

5.3.1. 't AL = (Valor da Mediçào Sem AL / Valor do Contrato uncluso aattivo financeiro) Sem AL)

5.3.1.1. Administração Local ¡AL) terão como unidade na planilha orcamentána global e sera pago o

quantitatwo do percentual em numero inteiro em valor absoluto com no måximo duas casas decimais

5.312. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pelo MUNICÍPIO, serà pago o valor total
da Administraç&o Local (AL) prevista no período da medição

5.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela botante deve atereder as exigénc as do Projeto Basico
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitagho Corn base nesse

cronograrna de hcataçâo será ajustado um cronograma de execuçâo de acordo com a programação fisica e
financeira existente por ocastão da emissâo da ordem de serviço assmatura do contrato ou de outro
documento hábil

5.5. O pagamento referente a cada medição será hberadomewante comprovaçào das regulandades f:scars

5.6. A fatura deverà vir acornpanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do
serviço faturado indicanoo a data da aprovação do evento que será considerada como data final de
adimplemento da obrigação conforme estabelece este Projeto Básico

5.7. O MUNICIPIO considera como data final do penodo de adimplernento, a data util seguinte a de entrega
do docurnento de cobrança no protocolo da Secretana de lofraestrutura - SEINFRA na Prefeitura Municipal
de Lauro de F-eitas corsiderando a aprovaçåo da medlÇão por conta da Fascanzaçäo, a parar ca qual sera
observado o prazo citado para pagamento Conforme estabelecido nas especificações técnicas das obras e

sereços que define os entenas de afenção e aprovação de medições dos itens e subiters do contrato

5.8. Samente serão pagos os matenais e equipamentos instalados assentados e ut!Dzados, mediante
atesto de uso pelo fiscal do contrato

5 9. As faturas só serão liberadas para pagarnento depois de aprovadas pela área gestore, e deverão estar
isentas de erros ou omissões, sem o que serão, de forrna imediata, devoMdas à licitante vencedora para
correções não se afterando a data de adimplernento da obrigação

5.10. Os docurrentos de cobrança indicarão, obagatonamente o numero da medição e do mès de
cornpetencia a que se refere

5.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contnbuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES deverá apresen
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Juntamentecom a Nota FiscaWFatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retengeo na fonte dos inbutos

e contribuições conforme legislação em vigor.

5.12. E de inteira responsabilidade da hoitante vencecora a entrega ac MUNICIPIO dos documertos de

cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara objebva e ordenada, que se não

atendiao, implica desconsideraçào pelo MUNIClPIO dos prazos estabelecidos

5.13. Nåo constituem motivos de pagamento pelo MUNICÍPIO de serviços em excesso desnecessanos à

execução das obras e que forem realizados sem autonzação prevla da F:scalização Näo tera 'aturamento
serviça algum que não se enquadre na forma ce pagarnento estabelecida neste Projeto Básico

5.14. A CONTRATADA se obnga a manter durante toda a execuçäo do contrato todas as condtÇóes de

habúltaçãoe qual f cação exigidas em compatibodace com as oorigações por ela assurr:das

5.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de
comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos,
conforme a caso

5.16. Ficam excluídos da hipotese refenda no item antenor tnbutos ou encargos legais que, por sua
natureza iuridica tnbutana omoostos diretos e/ou cessoals) não refLlam diretamente nos preços do objeto
contratuai

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

0
6 i Para Garantia do fiel e exato cumpnmento de todas as oer gações cartratuais a CONTRATADA terà
que prestar garantia nos termos do § 1" do Art 56 da Lei N° 8 66ôl91 no percentual de 5.0 % (cinco por
cento) do valor deste Contrato

6.2. A Caucâo em Dinheiro será atuanzada rnonetanamente Caução em Titulos da Divida Pubbca Se.guro

Garanha ou Faança Bancana nào renderáo juros ou correção rnonetána. ressalvado os direitos inerentes
aos própnos Titulos depositados

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

6.4. A Cauçàc de Garanta de fiel cornpnmento das obagações contrataals sera devolvida a CONTRATADA
após a lavratura do Termo de Encerramerto Gas obngações pactuadas

CLÀUSULA SÈTIMA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

Deveres do Contratado
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7.1. A licitante vencedora deverá apresentar ao MUNICÍPIO antes do intao dos trabalhos, os seguintes
documentos

7.1.1. "Lay Out" do Canteiro de Obras e identificação de área para construçâo do mesmo

7.1.2. Piano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscabraçâo do MUNICIPIO

7.1.3. Cronograma fistco - financeiro detalhado

7.1.4. Relaçåo dos serviços especializados que serho subcontratados, considerando as condiçóes
estabelecidas no ITEM 9 e seus subitens

7.1.4.1. A CONTRATADA ao requerer autor zaÇâo para subcontrataçäo ðe parte dos serviços, devera
comprovar ao MUNICIPIO a reguiaridade jurid:coifiscas e trabalhlsta oe sua subcontratada respondendo
sondanamente com esta, pelo madimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato e que
entre seus diretores, responsáveis tecnicos ou socios ,âo constam funcionanos, empregacos ou ocupantes
de cargo ou funçäo gratificada no MUNICIPIO

7.1.4.2. Autorização dos órgäos competentes para escavaçãoldesmonte de rocha corn uso de explosivos
plano de fogo assinado por um Engenheiro de Minas com a respectiva ART e projeto (Layouti do paio!

7.2. Manter no local da oora durante todo o penodo de execução em regime permanente no rnintmo um
tecnico de segurança do trabalho, portador de comprovaçäo de registro profissional e×pedido Delo Ministéno
do Trabalho e Emprego

7.3. Atendimento às condicionantes arnbientais necessanas a obtenção das Licenças Ambientais do
Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à todo o penodo da execuçäo das obras E
como também obr ga - se à obtenção de novas licenças ambientats necessánas para todas as fases da
execuçáo da obra ate a sua conclusåo O näo compomento dessas obngações acarretará na suspençào
dos pagamentos dos boletins de medição da ccntratada ate a completa regulanzaçäo das condictonantes
e/ou dos licenciamentos ambientais

7.4. Acresentar-se sempre oue soucitada atraves do seu Responsável Tecnico e Cocreenador dos
trabalhos nos escntónos da CONTRATANTE err Lauro de Freatas - Bahia. em caso oe solicitaçäo da
Mandatéria do Ministério das Cidades - Caixa Económica Federal - Supenntendencia Regional

7.5. Providene:ar lunto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Tecmca - AR Ts referentes ao objeto
do contrato e espec:alidades pertinentes nos termos da Let n° 6 496 77

7.6. Instalar e manter sem onus para o MUNICIPIO no canteiro de obras, um escntóno e os meios
necessàncs a execução da f'scalização e medtÇäo dos serviços por carte do MUNICIPIO. para uso
exclusivo da Fiscalizaçâo ao MUNICIPIO corn area miruma de 25 00 m2 incluindo banheiro, contenda
mesa, cadeira armano ar condicionado telefone 01 computador desktop e 01 notebook com penféricos,

i
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hardware atual e sotware adequado ao acompanhamento da obra admin:straçåo ae esentono e

comunicaçáo. Internet. 01 câmera fotográfica digital (resolução minima de 7 O megapixel com cartão de

memor a de 4 (Gb) matenais de escritório necessenos a operaçäo dos equipamentos e desempenho das

atividaces celo periodo correspondente ao da execução dos serviços e 01 aparelho de ar-condicionado
sendo que ac final das obras todos os matenals não utdzados e equipamentos seräo devolvidos a

contratada

7.7. Todas as despesas para a realzação dos serv:ços de controle tecnoiógico e medições. tais como os

0
equipamentos de topograf a dos laboratónos de controle tecnológico de geotécnta e concreto. inclusive
manutenção e pessoal de apoio e execuçäo. deverão estar contempladas na proposta no preço
estabelecido para a instalacho e manutençäo do canteiro de obras. sendo que ao finas das ooras todos os
equipamentos seräa devolvidos a Contratada

7.8. A CONTRATADA devera sempre que necessano comunicar-se formairnente com ao MUNICÍPIO
Mesmo as comunicações via telefone n° (71) 3288-8779 devem ser ratificadas forma;merte atravès de
protocolo encaminhado a Secretana de Infraestrutura - SEINFRA na Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas situada na Rua Manoel Silvestre Leite sin bairro Centro - Lauro de Freitas

7.9. Assumir a inteira responsabillaade pelo trarsporte interno e externo do pessoal e ces insumos ate o

local das obrasiserv;ços e fornecirientos.

7.10. Utilização de pessoal expenente. bem como de equipamentos ferramentas e instrurnentos adequados
para a boa execução das obrasiserviços e fornecimentos Pnonzando nas contrataçòes de Dessoal direto
das obras profissionais dornic&ados preferencralrnente morados do Municipio, respeitadas as exigèncias
prof ssiona s que a cargo requerer

7.11. Responsabdizar-se por todos e quaisquer dancs causados as estruturas construções instalacões
elétricas cercas equipamentos etc bem como oor aqueles que v.er causar ao MUNICIPIO e a terceiros
existentes nos locais ou decorrentes da execação das obrasiserviços e fornecirnentos objeto desta Ucitaçäo

7.12. Exercer a vigilância e protecáo de todos os matenals e equipamentos nos loca s das obras serviços e
fornecimentos

7.13. Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessanas (mediante anuencia prévia da
Fiscalizaçãot para possibilitar a perfe=ta e×ecuÇào das obrasiserviços e fomecimentos no prazo contratual

7,14. Responsabilizar-se pelo fomecimento de toda a mão-de-obra. sem qualquer vmculaçäo empregatíc:a
com o MUNICIPIO. bem como Toco o matenal necessáno à execuçãc dos serviços objeto da contrato

7.15. Responsabdzar-se por toccs os ónus e obagações concernentes a tegislaçào tnbutána, trabalhista
securitana, previdenciarla e quaisquer encargos que socidam sobre os matenals e equipamentos os quais



PREFEITURA MUNICIPAL DE 000000002193
LAURO DE FREITAS

exo usivarrente correräo oor sua conta noluswe o registro do sereço contratado junto ao CREA do loca de
execução das obras e serviços

7.16. Todos os acessos necessários para permitir a chegada aos eau pamentos e matenais no local de
execaçäo dos serviços deverão ser previstos avalando-se todas as suas dificuldades pois os custos
decorrentes de qualquer serviço para melhona destes acessos correrâo por conta da Contratada

7.17. A contratada deverá manter um Preposto aceito pelo MUNICIPIO no tocal do sereço, cara
representa-la na execução do objeto contratado (Art°68 da Let 8 666/93)

7.18. Responsabilizar-se. desde o imelo das obras ate o encerramento do contrato pelo pagamento integral
das despesas do canteiro referentes a água energsa teie'one. taxas impostos e quaisquer outros tabutos
que vennarn a ser cobrados

7.18,1. No momento da desmobilizaçâo, para hoeração da ultima fatu-a, faz-se necessarta a apresentação
da certidão de quitação de débitos, referente as despesas com água energta telefone taxas, impostos e
quaisquer autros tnbutos que venham a ser cobracos

7.19. Promover a substitutçào dos profissionals integrantes da eculpe tecnica somente quando
caractenzada a supervenlènc-a das situações de caso fortuito ou força maior sendo que a subst tuição
devera ser fe ta por profissional de perf f

tecn=co equivalente ou supenor e rnediante previa autorização do
MUNICiPIO

7.20. A contratada responsabezar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas. Construções
nstalações eletacas, cercas equipamentos, etc . bem como por aqueles que vier causar ao MUNICIPlO e a
terceiros extstentes nos locals ou decorrentes da execução das obras e/ou servtÇos e fornecirnentos, objeto
deste Projeto Basico

7.21. Durante a execuçâo dos serviços e obras. caberá a empresa contrataca as seguintes rnedidas

7.21.1. Instalar e manter no canterro de obras 1 (urna) placa de identificação da obra com as seguintes
míorrnações nome da empresa (cantratadal RT pela obra com a respectiva ART. rf do Contrato e
Contratante (Municipto), conforme Lei n° 5 194/1966 e Resoluçäo CONFEA n 198/1971

7.21.2. A placa de identificação das obras e serv gos deve ser no padrão definido pelo MUNICÍPIO.
respeitado o Manua! de identiftcação da Placa de Obra do Ministeno das Cidades e da CAIXA e em ocal
por ele mdicado.

7.21.3, Obter junto ao Orgäo responsavel do Municipic o alvara de construção e, se necessário o alvarà de
demohçäo na forma das disposições legais em v gor



PREFEITURA MUNICIPAL DE
000000002194LAURO DE FREITAS

7.21.4. Marter no local das obras/serviços um Diar a de Ocorrencias no qual serão feitas anotações diánas

referentes ao andamento dos serviços cuahdade dos matenais máo-de-obra etc como tambem
reclamações advertèncias e poncipaimente probrernas de ordern tecruca que requeiram solução por uma

cas cartes Este dlar o devidamente rubncado oela Fiscalizaçåo e pela Contratada em todas as vias, ficara
em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços,

7.21.5. Obedecer às normas de higiene e prevençâo de acidentes, a fim de garantia a salubndade e a

segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços,

7.21.6. Responder financeirarnente, sem pre uizo de medidas outras que possam ser adotadas por
qua-squer danos causacos a Uniào, Estado Municipso ou terceiros em razbo da e×ecução das

obrasiserviços. e

7.21.7. Fazer com que os componentes da equipe de mào-de-obra operacional (operanos>exergam as suas

atividades devidamente uniformizados, em padräo umco ifarda) e fazendo uso dos equipamentos de
segurança requendos para as atividades desenvolvidas em observåncia à legislação pertinente

7.22. Na execuçâo dos serviços e obras de constraçäo objeto da hcitaçáo a contratada devera atencer as

seguintes normas e práticas cornplernentares

Normas e Exigencias especificadas na Let Federal 8 666/93 e Suas Alterações.
Projetos, Normas Complementares e demais Especificaçöes Tecnicas.
Códigos, leis decretos portanas e normas federais. estaduais e muricipais inclusive normas de

concessionanas de serviços publicos, e as normas tecnicas do Municiplo especifica para coras

Instruções e resoluções dos orgåos do s stema CREA-CONFEA. e

Norrnas tecnicas da ABNT e do INMETRO e panolpalmente no que ciz respeito aos requisitos mintrios de
qualdace utilidade, resistència e segurança
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construção Civu - SINAPI
Cod-go de Obras e Lei de Uso e Ocupaçäo do Solo.

Normas da Vigláncia Sanitária e Secretana de Me:o Ambiente do Murucipio
Norrnas das concessionanas locals de serviços tais corno Corpo de Bombeiros. Embasa. Coetba etc
Norrnas regulamentos e portanas do Ministéno do Tracalho e Emprego - MTE.
Nom,as regulamentos do INEMA SEMA.

Norrras regulamentos do DNPM.

CONAMA - Resoluçào n° 307 (05:07/2002), que estabelece diretnzes entènos e procedimentos cara a

gestäo dos residuos da construçäo civil,

Convenção Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condições trabalhrstas das categorias de r

empregacos envolvidas na execuçäo do objeto
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Manuais Técnicos - Prescriçðes e orientagóes constantes dos manuais técnicos dos fabricantes de
equipamentos eletromecânicos instrumentos de rnedição e mecanismos de autornaçóo, no que tange a

transporte estocagem, montagem, instalação e teste de operaçào;

7 23. GARANTIA DE EXECUÇÃO E SERVlÇOS DE ENGENHARIA:

7.23.1. Como garantia para a cornpleta execuçäo das obrigações contratuais e da hquidação das multas

convencionais. fica estipulada uma "Garantia de Fiel Execuçåo" no montante de 5¾ icanco oor cento) do

valor do Contrato, em espécie Seguro Garantia ou França Barcena, a coteno da CONTRATADA

7.23.2. O Montante dessa Garantia de Fiel E×ecução determinado com base no Art 56 paragrafo 3" da
lei n° 8 666/93 è devido ao vo ume de recarsos financeiros ervovidos ao hmite imposto para penalizaÇAc
da CONTRATADA pelo item anterior às magottudes e especificidades das obras bem como as

caractensticas fistcas e ambientais envolvidas

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

Execuçáo" uma vez venficada a pedeita execuçâo das obras/serviços e demais obrigações contratuais

7.23.4. A caução em especie devera ser depos tada em instituiçâo financeira oficial credenciada pelo
MUNICIPIO, ern conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem do MUNICIPIO

7.23.5. O deoósito da cauçäa e condicionante pra a emissão da Nota ce Empenho

7.23.6. Em caso de rescisâo contratual a devoluçào da garantta contratual à CONTRATADA ocorrerá nas

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

7.24. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

7.24.t Concluidos os serviços a Contratada soucitará ao MUNICIPIO através da Fiscanzação, o seu

recebimenta provisono que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze; d.as os data da solicitagåo

7.24.2. O MUNICIPIO terá até 90 (noventa) olas para através de Comissão, venficar a adequaçäo dos

serviços recebidos com as condições contratadas emitirem parecer conclustvo e. no caso de projeto,
aprovação da autondade competente

7.24.3. Na hipotese da necessidade de correção independente do orevisto nos itens 7 24 1 e ? 24 4 Será
estaaelecida um prazo para que a Contratada es suas expensas, complemente ou refaça os serviços
rejeitados Aceito e aprovado o serviçolprojeto o MUNICIPIO emitira o Termo de Recebirnento Definitivo
dos Serviços que devera ser assinado por representante autonzado da Contratada possibilitando a

liberação da cauçào contratual
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7.24.4. O Terroo de Encerramento F:sico do contrato esta condicionaco a em ssão de Laudo Teprico pelo
MUNICiPIO sobre todos os serviços executados

7.24.5, A última fatura de serviços somente sera encaminhada para pagamento apos emisseo do Termo de

Encerramento Fisico do Contrato que devera ser anexado ao processo de aberação e pagamento

7.24.6. A licitante vencedora entende e aceita cue o pleno cumpnmento do estipulado no subitem 7 24 3

ac:ma é condtclonante para

0
7.24.6.1. Emissão, pelo MUNICÍPIO. do Atestado de Execuçäo das otras

7.24.6.2. Emissäo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato TEFCL

7.24.6.2.1. Liberação da CauçãG ÛODÏfâÍUSI

7.24.6.3. Os resultados das obras, inclumdo os desenhos or ginals e as memónas de calculo as

informaçöes obtidas e os metodos desenvoMdos ro contexto das obras. serbo ce oropnedade do
MUNICIPIO e seu uso por terceiros so se real zarà por expressa autonzação deste

7.24.7. A ultima fatura somente será encaminhada para pagamento após emissäo do Termo de

Encerramento Físico do Contrato que devera ser anexado ao processo de hberação e pagamento

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÒES DA CONTRATANTE:

0
8.1. FlŠCALIZAÇÃO

8.1.1. A coordenação do contrato bern ccrno a Fiscahzação da execução da obra será realizada peic

MUNICIPIO por teemcos designados na forma do Art ° 67 da Lei 8 666:93 a quem compete verificar se a

Licitante vencedora está executando os trabalhos observando o Crorograma Fistco-Financeiro do contrato
Proteto Basico Especificaçöes Tecmcas, Memor.ats Descntivos Projetos Basicos elementos tecnicos e de

acordo com os demais documentos que integram o Contrato

8.1.2. A Fiscalzação Poderá designar o acompanhamento, gerenciamento supervisão e fiscalizaçäo da

obra por urna Empresa Especiahzada med:ante procedimento de ocataçáo especifica, a sua Contrataçåa
que passara a ser Denominada Gerenclaaora, em atendimento ao que determina o Manual Especifico da

Portaria 164/2013 e suas Alterações

8.1.3. A Fiscahzaçäo deverû verf car. per odicarrente no decorrer ca e×ecuçào ao contrato se a Liciante
vencedora mantem em compatibilidade com as obngacòes assum:das todas as condiçóes de habilitaçáo e

qualificação exigidas na bcitação, Comprovada mediante consulta aos ÓRGÄOS RESPONSAVEIS, CADIN
ou certidões comprobatanas
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8,1.4. A Fiscahzação terá poderes para agar e decidir perante a Contratada anclusive rejeitando serviÇOS que

estiverem em desacordo corn o Contrato com as Normas Tecnicas da ABNT e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obngando se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalzação,
aos senrços e a todos os elementos que 'orern necessanos ao desempenho de sua missâo

BAS. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado
dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento dos fatos à autoridade competente, responsável pela
eXecuçñodo contrato.

8.1.6. Caberá à Fiscauzaçäo venficar a ocorrènc:a de fatos para os Quais haja sido estipuiada qualquer
penalidade contratual A F,scahzação informata ao setor competente quanto ao fato :nstruindo o seu

relatorio com os docarnentos necessános e em caso de muita. a indicação do seu valor

8.t7. A ação e/ou omissão total ou parcial da Fiscahzação neo extmirá a Contratada da integral
responsabihdadepela execução do objeto deste contrato

8.1.8. Fica assegurado aos tecnicos do MUNICiPiO o direito de, a seu exclustvo cntério, acompanhar
fiscalizar e participar total ou parcialmente diretamente ou através de terceiros. da execução dos serviços
prestados pela licitante vencedora corn hvre acesso ao local de tracalho oara obtençáo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessános à execução dos serviços

CLÁUSULA NONA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÄO:

9.1. A CONTRATADA näo podera transfenr ou ceder o presente Contrato. podendo subcontratar
parcialmente os serviços relativos ao mesmo desde aue corn prev.o e expresso consentimento por escato
do CONTRATANTE, sob pena do disposto no item 13 1 3,

9.2. Sera permit da a succortrataçäo dos serviços de montagem mecáruca eletnca detalhamentos
construtivos estudos laboratona:s ensaios, escavações por processos nào destrutivos, escavaÇAo de rocha
a fogo e serviços que não estejam contemplados e mclusos nas parcelas de releváncia pertencentes ao

objeto desta hcitação corn anuencia prèvla do MUNICIPIO

9.3. A subcontrataçäo ,do exca a responsab idade do contratado de suas responsabmaadescontratua;s e

legais

9.4. Gera veda¯:a a subcontratapäo tota! do obieto

9 5. Caso ocorra à subcontrataçào citado no subitem 9 1 devera set observado o pnvilégio estabelecido às

microempresas e empresas de pequeno porte nos termos do art 48 mciso II da Lei 123/2006

9.6. As errpresas subcontratadas também devem comprovar junto ao MUNICIPlO antes do inicio dog
trabalhos que estâo em situação regular jundicoifiscal previdenclána e trabalhista e que entre os sy
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diretores responsáveis técnicos ou sóc os não constam func.onános, empregados ou ocupantes de cargo
comiss:anado no MUNICIPlO

9.7, Näo sera permitida, na presente licitação. a participaçäo de ernpresas em consorcio

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÓES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Facare impedida de licitar e contratar com o Muntelpo sern prejuizo das muitas previstas neste Egital
e das demais com nações refendas no Capitulo IV da Lei N° 8 666 93 no que couber garantido o direito
prévio da ampia defesa a hcitante que

a) Convocada dentro do prazo de vandade de sua Proposta não assinar o Contrato.
b) Aoresentar cocumento falso ou fizer declaração falsa,

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Concorrênc.a Pubhca
d) Não mantiver a Proposta injustificadamente
e) Fathar ou fraucar na execuçäo do Contrato
f) Comportar-se de modo inicóneo,

g) Cometer fraude fiscal

102. Pela inexecuçâo total ou aarcial do objeto da Corcorrència Pubbca a Adrrumstração da Pfe'eitura
Municipai de Lauro de Freitas poderà garartida a defesa prevra aplicar a Mc:tante vencedora as segu,ntes
sanções

a) Advertència

b) Multa moratóna de 0.2% :dois decirros por centoi por dia ce atraso na execução oc Contrato tornanac
por base o valor glooal,

c) Multa de 2% (dois por cento:i a partir do 16° (décimo sextol dia. até o 30" dia de atraso
d) Multa compensatóna de 10% (dez por cento) sobre o valor globa
e) Suspensâo temporána de participaçäo em licitaçáo e impedimento de contratar com Adrnirustraçâo por
periodo nec superior a dois 102) anos,

f) Declaração ae inidoneidade para licitar ou contratar corn Administração Pubbca

101.1. O atraso injustifcado na execuçâo do Contrato, por penodo superior a 30 (trsntal dias, podera
enseja- a rescis30 do Contrato

10.3. As multas aplicadas seräo descontadas dos creditos da contrataca ou. na impossibihdade recolhida
no prazo de ate 15 [quinze; dias da data da comunicaÇño ofic:al e, caso não cumpnda serho cobradas
judiciaimente

12
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10.4. Cornpete o Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10 i e 10 2. Alineas b

"c". "d ee 'f as penalidades de advertencia, prevista no item 10 2. ahnea 'a facultada a defesa do

interessado. no prazo de 05 icinco: dias úteis contados da notificação

10.5. Da apucaçäo da penalidade prevista nos itens 10 1 e 10 2 cabera recurso, no prazo de 05 (cincol dias
uteis contados da notificaçäo, que serà dirigido a autondade super.or, por interrnédio da que praticou o ato.
a qual codera reconsiderar a sua dectsäo. ou. fazé-lo subir devidamente informado,

10.6. As sanções prevtstas no stem 10 2, Alineas ti c' e d", poderho ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades prevestas neste Edital

10.7. O Contrato sera resemdidode pieno direito independentemente de interposção judicial ou extrajud cial

para apuracho de resporsabilidade civil adrnirrstrativa e enminal quando a contratada

a) Recusar-se a prestar os senaços de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato,
b) Falir ou dissolver-se
c) Transfer; no todo ou em pane as obagações decorrentes do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVlÇOS.

11.1. A CONTRATADA näc poderá transfent ou ceder o presente Contrato, podendo subcontratar
parcialmente os serviços relativos ao mesmo desde que com previo e expresso consentamento por esento
do CONTRATANTE. sob pena do disposto no item 13 3:

11.2. Sera permitida a subcontrataçào dos servicos de montagem mecânica eletrica detalhamentos
construtivas estudos laboratoriais, ensaios escavacées por processos não destrutivos, escavação de rocha
a fogo e serviços que não estejam contemplados e inclusos nas parcefas de relevância pertencentes ao

objeto desta licitação, com anuência previa do MUNICÏPIO

11.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado ce suas responsabilidades contratuais
e legais

11.4. Será vedada a subcontratação total do objetc

11.5. Caso ocorra à subcontratação citado no subitem 9 1 deverá ser observado o privilégio estabelecido
as microemoresas e empresas de pequeno porte nos termos do art 48 inciso il da Let 123/2006

11.6. As empresas subcontratadas tambem devero comprovar junto ao MUNICÍPIO antes do inicio dos

trabalhos que estão em situaçào regular juridico/fiscal previdericrána e trabalhista e que entre os seus i
diretores responsavels técnicos ou socios näo constam funcionános, empregados ou ocupantes de cargo
com4ssronado no MUNICIPIO

11.7. Não será permitida na presente licitaçáo a participaçào de empresas em consorcio
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INCIDÊNCIAS FISCAIS:

12.1, Os taoutes impostos taxas emolumentos contabuições fiscais e paradiscals. Due sejam devedos ern

decorrencia direta ou ndireta do presente Contrato seräc de exclusiva responsabadade da

CONTRATADA,

12.1.1. A CONTRATANfE quando fonte retentora descontare nos prazos da Les dos pagamentos que

efetuar os tributos a que estiver obngada a CONTRATADA. pela legisaação vigente.

0
12.2. Se du'ente o prazo de vigencia deste Contrato. forem cnados tributos novos, ou ocorrern

rnodificações nas aliquotas atuais. de forma a comprovadamente majorar ou dimmuir o änus dos
contratantes. serão revistcs os respectivos valores a fim de adequedos a essas modificaçóes
compensando-se. na prirreira oporturudade quaisquer oferenças resultantes dessas afterações

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÄO:

13.1. A CONTRATANTE podera rescindo un ateralmente, este Contrato independente de interpelação
judicial ou extra judicial, sempre aue ocorrer

13.1.1. O nåa cumpnmento ou o cumpnmento regular pela CONTRATADA, de suas obngaçÕes e cas

demais Clausulas contratuais

13.1.2. A inobservencia, por parte da CONTRATADA das especificaçòes da CONTRATANTE

13.1.3. A cessão e transferéncia contratual ou a subcontratação do objeto contratual sem previa e expressa
aprovação esor ta da CONTRATANTE nos termos da Ciàusula Nona deste Contrato,

13.1.4. Impenc a negligencia ou oprudencia por pace ca CONTRATADA, na execucâo das espeedcaçóes
contratuais

13.1.5. O desalendimento às determinações da f:scalizaçào da CON TRATANTE.

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas. na e×ecuçâo deste instrumento. pela CONTRATADA anotadas
em registro propno pelo represemante da CONTRATANTE

13.1.7. A decretaçäo de falencia insolència ou recuceraçáo |u o al da CONTRATADA curante a execuÇào
contratual

13,1.7.1. No caso de recuperação judicial é facultado à CONTRATANTE manter o Contrato assumindo ou
n&o o controle de determinadas atividades necessanas à sua execução,

13.1.8. A disso!uçäo da CONTRATADA

14
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13.1.9. A alteração social ou a modificaçäo. da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA. que a juizo da

CONTRATANTE prejudique a execução deste Contrato

13.2. A rescisëa contratual podera ser

13 2.1. Admirustrativa por ato undateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 13 1 1 a

13 1 9

13.2.2. Judicial nos termos da legislação em vigor,

I 13.2.3. Armgáve por acorco ertre as pa'Tes

13.3. Em qualquer caso de rescisão a CONTRATANTE coderá dar continudade ao oojeto contratual Dor

execuçäo direta ou irereta

13.4. A CONTRATADA perderá em favor da CONTRATANTE, o direito a restituação de caução e das

retenções rescindido este Contrato com base em quaiquer das razões enumeradas no item 13 1 1 ao

1319

13.5. Em caso de a rescisão ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos

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

nos incisos Ill e IV da Art 80 da Lei N°8 666/93

13.5.1. Dos servicos corretamente executados e oevidarnente medidos

0
13.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda não indenizados, destinados aos

serviços e atividades conferrne as especificaçôes deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente
atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

13.6. A CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará posse imediata das

parcetas efetivamente ja executadas, decorrentes deste Contrato. Dem como de todos os matenals
existentes devendo, parem no prazo maximo de 20 (vinte) dias. contados a partir da notificação.
apresentar um relatóno completo e avaliação detalhada, histonando as razóes da rescisão.

13.6.1. A avaliaçäo acima CRada devera ser tetta por uma Cornissho a ses designada pela

CONTRATANTE. composta de 03 (très; Merroros sendo urr escolhido entre as pessoas da

CONTRATANTE outro da CONTRATADA eo terceiro aue a presidira, entre pessoas alheias

13.6.2. A Comisseo terá um prazo de 20 ivinte) dias a partir de sua constituiçáo. para apresentação de seu

relatório conclustvo o qual serera para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,

13.7. No caso de resc säo amigevel do Contrato, a CONTRATADA fara Jus apenas pagamentos
mencionados nos subitens 13 5 1 e 13 5 2,
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131.1 Desta forma far-se4 o pagamento final com mutua plena e geral quitaçëo no ato da assinatura do

Distrato,

13.8. Resc:ndindo o Contrato, a CONTRATADA tera um prazo de 10 idez) dias. a contar do acerto de

contas. para desmoodzar o canteiro e detxa o interramente livre e desimpedido

13.9. Constituem tambem motivos para rescisäo contratual por pane da CONTRATANTE. alem dos casos

ja remunerados. todos os derna:s elencados nos Amgos 77 e 78 da Lei Federal N° 8 666/93

13.10. Caractenzam-se tambem, como motive para rescisâo contratual nos termos dos Inc sos I ou XD do

Art 78 da Lei N° 8 666/93 o caso em Que na crestação dos serviços continuos contratados, deixem
conforme o caso, de serern mantidas as condições vantajosas que deterrmnaram o dimensionamento do

prazo v'gencial deste Contrato.

13.11. Em qualquer caso de resc:são contratual serão assegurados à CONTRATADA os direitos de detesa
e de 'ecursos previstos no Art 78 parágrafo unico e no Art 109 da Lei N° 8 666/93

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legislaçâo em vigor, os preços contratados permaneceräo fixos e irreajustavels pelo
prazo de 12 (doze) meses contados da data da assinatura deste Contrato Caso ultrapasse esse prazo as

preços serbo reajustados nos termos do INCC/FGV a pedido da Contrataca

14.2. O termo inicial para a aputaçåo do pnmeiro percentual de reajuste sera a data da apresentação da

PrcDosta de Preço ocornda na sessào de ¡ulgamento da Licitação

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÓES GERAIS:

15.1. O presente Contrato ou os d:reitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos deie denvados
ou a ele vinculados, näo poderâo sob nenhum fundarnento ou pretexto, ser negociados. dados em garantaa

ou caucionados

15.2. Seråo de propnedade e>clussva da CONTRATANTE os relatonos. Tapas desenhos diagramas
planos estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA referente ao Otyeto
executado oor ela,

15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporanamente a e×ecuÇão deste Contrato,
quando ñecessano a converencia dos serviços respettacos os L,mtes legais e os direitos assegurados a

CONTRATADA
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15.4. A sepsiaçäo apucevel á execução do Cont ato e especialmente aos casos omissos e a Le N°
8 666 93

Com suas afterações posteriores

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - COMUNICAÇÖES:

16.1. As cornunicações reciprocas. somente serão consideradas Quando efetuadas por esento atraves de

correspondencia, ou docurnento de transmissäo rnencionando-se o número eo assunto reistivos a este
Carurato Devendo ser protocoladas datadas e endereçadas conforme o destinatano

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO:

17.1. As partes signatárias dette Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia,
com renúncia expressa a qualquer outto, por rrtals privdegiadoque seja.

E por estarem justas a contratadas assinam o presente Contnato, em 04 (quatro} vias de iguakteor e único
efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas. 05 de Outubro de 2018

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

UNICIPIO DE L RO DE FREITAS PJ CONSTRU ÖES E TERRAPLANAGEM LTDA
oema Isabel Passos ramacho - Prefeita

Maria Gotete de A.Obveira

TESTEMUNHAS: oveen

NOME: NOME
R.G. R.G. g .


