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Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITASp

AVISO ADJUDICAQAO E HOMOLOGACAO

TOMADA DE PREÿOS- N2 008/2019.

A Prefeita do Municfpio de Lauro de Freitas/ Bahia., no uso de suas atribuigdes legais, torna

publico para conhecimento dos interessados a ADJUDICAÿAO e HOMOLOGAÿAO da TOMADA

DE PREÿOS- Ns 008/2019. Tipo: Menor Prego Global, na forma de Execugao Indireta sob o

Regime de Execugao Empreitada por Prego Global. Objeto:Contratagao de Empresa

Especializada para a Execugao de Servigos de 104 (Cento e quatro) Melhorias Habitacionais e a

Construgao de 60 (Sessenta) Modulos Sanitarios - Contrato de Repasse N? 222.615-19/2007,

Etapa V, em diversos Bairros do Municipio de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme Termo de

Referenda e Planilhas em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de

Infraestrutura. A empresa:Gias Empreendimentos Comercio e Servigos Ltda. - ME. Valor

Global: R$ 1.006.935,65- (urn milhao, seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e

cinco centavos). Periodo Contratual: Sera de 12 (doze) meses. Data da Adjudicagao:

18/12/2019 e Data da Homologagao: 19/12/2019. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

Lauro de Freitas, 19 de dezembro de 2019.

CERTIFICAQAO DIGITAL: QRLSJLVI5H9TKKAQ7ABK+W

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS pi«
Andr6 Marter Pilito -

Coordenador Execulfivo

TOMADA DE PREQOS - N° 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 16.963/2019

mmMUNJCIFAL DE LM*U* rnL,

LAN9ASO NO 3IGA

CONTRATO N° 281/2019

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico interno, com sede e foro

na Praga JoSo Tiago dos Santos - S/N - Centro - Laura 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 GIAS - EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIQOS

LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 03.257.098/0001-55, estabelecida a Rua R, Quadra 35, Praia de

Ipitanga, Laura de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, neste ato representado na forma dos seus estatutos

sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o

presente Contrato, mediante as Cteusulas e condigOes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Tomada de Precos - N° 008/2019, nos termos do Processo

Administrativo - N° 16.963/2019. tern por objeto CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA A EXECUQAO DE SERVigOS DE 104 (CENTO E QUATRO) MELHORIAS HABITACIONAIS E A

CONSTRUCAO DE 60 (SESSENTA) MODULOS SANITARIOS - CONTRATO DE REPASSE N° 222.615-

19/2007, ETAPA V, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BAHIA.

CONFORME TERMO DE REFERENCE E PLANILHAS EM CD ANEXO NESTE EDITAL. REQUISITADO

PELA SECRETARY MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

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

N° 8.666/93, sendo que as supressoes 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 Tomada de Prepos - N°

008/2019, seus Anexos e a Proposta de Pregos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. DO PRAZO DE EXECUgAO:

2.1.1. O prazo de vigfencia contratual sera de 12 (doze) meses, apos a assinatura do contrato.

2.1.2. O prazo maximo para execugao das obras e servigos objeto do presente sera de 12 (doze) meses,

contado a partir da data emissSo da ordem de servigos. (Podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§

1° e 2° da Lei 8.666/93).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS- N° 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 16.963/2019

2.2. DA FISCALIZAQAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA:

2.2.1. As obras ser§o acompanhadas pela Responsbvel Tecnico, a servidor Vitor Junqueira, engenheiro

civil, matricula n°: 77630, lotado na Secretaria de Infraestrutura, na Coordenagao de edificagoes que

acompanhara e atestara quanto ao atendimento do objeto.

2.2.2. O Prazo de Garantia dos servigos prestados 6 o previsto na legislagio vigente e definido, no COdigo

Civil Brasileiro.

2.2.3. Todos os servigos licitados devem atender 3s recomendagbes da Associagbo Brasileira de Normas

Tbcnicas - ABNT (Lei n. 0 4.150 de 21.11.62), 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 global, conforme

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

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

previamente pela CONTRATANTE, atraves da medigbo de Servigos Executados.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execugbo do objeto deste Contrato 6 estimado em R$1.006.935,65 - ( Hum milhao

seis mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

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

orgamento Municipal para o presente exerclcio, conforme rubrica:

02.0901.1264.33903900.00

02.0901.1264.33905100.00

CLAUSULA QUINTA - FORMAS E CONDUCES DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento sera feito atravbs de medigbes mensais, conforme cronograma flsico-financeiro.

5.2. O prazo para pagamento Serb de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagbo da Not

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatbrios do cumprimento das obrigagbes dl
Contratada.

s'?
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LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS- N° 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATE- N° 16.963/2019

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

5.3.1. Ao final de cada etapa da execupSo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a

Contratada apresentarb a medipSo prbvia dos servipos executados no periodo, atraves de planilha e

membria de cblculo detalhada.

5.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente conclulda quando os servipos previstos para aquela etapa,

no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

5.3.3. Se a Contratada vier a adiantar a execupbo dos servipos, em relapSo a previsSo original constante no

Cronograma Fisico-Financeiro, poderb apresentar a medipSo prbvia correspondente, ficando a cargo da

Contratante aprovar a quitapSo antecipada do valor respectivo, desde que n§o fique constatado atraso na

execupSo dos servipos entendidos como crfticos.

5.4. A Contratada tambbm apresentarb, a cada medipbo, os documentos comprobatorios da procedbncia

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

caso.

5.5. A Contratante terb o prazo de 07(sete) dias uteis, contados a partir da data da apresentapbo da

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

como para avaliar a conformidade dos servipos executados, inclusive quanto b obrigapbo de utilizapbo de

produtos e subprodutos florestais de comprovada procedbncia legal.

5.6. No caso de etapas nbo concluldas, sem prejuizo das penalidades cablveis, serbo pagos apenas os

servipos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente

5.7. A aprovapbo da medipbo previa apresentada pela Contratada nbo a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitapbo definitiva dos servipos executados.

5.8. Ap6s a aprovapbo, a Contratada emitirb Nota Fiscal/Fatura no valor da medipbo definitiva aprovada,

acompanhada da planilha de medipbo de servipos e de memoria de cblculo detalhada.

5.9. O pagamento somente serb efetuado apbs o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no presente.

5.10. O “atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificapbo da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servipos efetivamente executados, bem como as

seguintes comprovapbes, que deverbo obrigatoriamente acompanha-la:
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JR PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS-N° 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 16.963/2019

a. Do pagamento da remunerapao e das contribuipbes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servipo e

PrevidSncia Social), correspondentes ao m§s da ultima nota fiscal ou fatura vencida. quanto aos

empregados diretamente vinculados 3 execupSo contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, atrav6s das documentapfles mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

do cumprimento das obrigapGes trabalhistas, correspondentes 3 Ciltima nota fiscal ou fatura que tenha sido

paga pela Administrapao.

5.11. Havendo erro na apresentapSo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou

circunstSncia que impepa a liquidap3o da despesa, o pagamento ficar3 pendente at3 que a Contratada

providencie as medidas saneadoras.

5.12. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovapSo da regularizap§o da

situapao, nao acarretando qualquer Gnus para a Contratante.

5.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retenpao tributaria prevista na legislapao aplicavel.

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

Complementar n° 116, de 2003, e legislapao municipal aplicavel. A Contratante nao se responsabilizara por

qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura n3o 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 obrigapGes contratuais, a CONTRATADA ter3

que prestar garantia nos termos do § 1° do Art. 56 da Lei N° 8.666/93, no percentual de 1.0 % (um por

cento) do valor deste Contrato;

6.2. A Caup§o em Dinheiro ser3 atualizada monetariamente. Caup3o em Tltulos da Divida Publica, Seguro

Garantia ou Fianpa Banc3ria, n3o render3o juros ou correp3o monet3ria, ressalvado os direitos inerentes

aos prbprios Tftulos depositados.

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

tltulo Ihe for devida pela CONTRATADA;

6.4. A Caup3o de Garantia de fiel cumprimento das obrigapdes contratuais sera devolvida 3 CONTRATADA

apbs a lavratura do Termo de Encerramento das obrigapGes pactuadas.

CLAUSULA SETIMA -DEVERES DO CONTRATADO

7.1. O CONTRATADO, obriga-se a fornecer mao-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e uter}sNiojL-ÿar,a
necessarios para a perfeita execupao dos servipos e demais atividades correlatas. p,

4
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TOMADA DE PREQOS- N° 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 16.963/2019

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

RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) correspondente, antes da emissSo da primeira fatura A

inobservancia desta exig£ncia implicara em retengao do pagamento correspondente.

7.3. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construgao e, se necessario, o alvara

de demoligao e demais documentos e autorizagSes exigiveis, na forma da legislagio aplicavel.

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

determinagSes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores

condigfles de seguranga, higiene e disciplina.

7.5. Atentar, em relagSo ao material, para todas as disposigbes e especificagoes constantes no Memorial

Descritivo, Projeto e Planilhas.

7.6. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagSo, quaisquer mudangas

nos mdtodos executivos que fujam Os especificagbes do Memorial Descritivo.

7.7. Refazer, As suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste

instrumento e as especificagbes constantes no Memorial Descritivo e anexos do termo, bem como substituir

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vlcio de construgao.

7.8. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gest§o dos residuos da construgao civil

estabelecidos na ResolugSo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da InstrugSo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes

termos:

a. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao deverS obedecer £s diretrizes tecnicas e

procedimentos do Programs Municipal de Gerenciamento de Residuos da ConstrugSo Civil, ou do Projeto

de Gerenciamento de Residuos da Construg5o Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera

providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da

contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1. residuos - Classe A (reutilizaveis ou reciciaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da construgao civil,

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.2. residuos - Classe B (reciciaveis para outras destinagSes): deverao ser reutilizados, reciclados ou

encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao 7

ou reciclagem futura;
t.o*

v.auio
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b.3. resfduos - Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes

economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas tecnicas especificas;

b.4. residuos - Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais d saude): deverdo ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas tecnicas especificas

c. Em nenhuma hipbtese o CONTRATADO poderd dispor os residuos origindrios da contratagdo aterros de

resfduos domiciliares, areas de "bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,

bem como em areas n3o licenciadas;

7.9. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita materia para a

atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites

maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis

considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruldo em Areas Habitadas visando o

conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Tdcnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos

na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Tdcnicas -
ABNT, nos termos da ResolugSo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

7.10. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes

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

causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorregbes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de

seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto d obra.

7.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrdncia anormal

ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,

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

execugdo da reforma.

7.13. Paralisar, por determinagSo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado

de acordo com a boa tdcnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros

7.14. Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
0

contrato. .*ÿ*:«*£
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7.15. Responder pelo pagamento dos salbrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como

pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagoes inerentes a execugbo

dos servigos ora contratados.

7.16. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo

efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

7.17. Adotar as providencias e precaugbes necessbrias, inclusive consulta nos respectivos brgbos, se

necessbrio for, a fim de que nbo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, eiatricas e telefbnicas.

7.18. Promover a guarda, manuteng§o e vigilancia de materials, ferramentas, e tudo o que for necessario a

execugSo dos servigos, durante a vigbncia da obra.

7.19. Manter seu pessoal devidamente identificado atravbs de crachas, com fotografia recente, e provendo-

os dos Equipamentos de Protegbo Individual - EPI’s;

7.20. Manter sediado junto a AdministragSo, durante os tumos de trabalho, preposto capaz de tomar

decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

7.21. Cumprir, al6m dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranga da AdministragSo.

7.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevengSo de incbndios nas areas da AdministragSo;

7.23. Prestar os servigos dentro dos parSmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materials,

equipamentos e utensllios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observSncia as

recomendagbes aceitas pela boa tbcnica, normas e legislagSo;

7.24. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratbrios previamente aprovados pela fiscalizagSo e sob

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materials,

servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Memorial

Descritivo/EspecificagSo TScnica;

7.25. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades ,

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugSo dos servigos fora das suas especificagbes;

7.26. Responder por qualquer prejulzo ou danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros. i

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugbo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou \ /
indenizagbes cablveis e assumindo o bnus decorrente;

Milpw
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7.27. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados

quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou

comprometer a integridade do patrimdnio publico;

7.28. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,

esgoto, gas. energia eiatrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos orgaos federais, estaduais e

municipais e concessionaries de servigos publicos, vistorias com vistas a obtengSo de licengas e

regularizagfio dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de OperagSo, etc );

7.29. N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagSes assumidas.

nem subcontratar qualquer das prestagfies a que esta obrigada, exceto nas condigfies autorizadas no

presente ou neste contrato;

7.30. N§o permitir a utilizagSo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.31. Manter, durante o perlodo de vig£ncia do contrato, todas as condigoes que ensejaram a sua

habilitagao e qualificagao no certame licitatbrio;

7.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do

cumprimento das obrigagfies previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS. e do

pagamento dos saiarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao dos servigos;

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 tecnicos 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 Fisico-Financeiro do contrato,

Projeto basico, Especificagfies T6cnicas, 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 l
Portaria 164/2013 e suas Alteragbes. at'*

1
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8.1.3. A Fiscalizapao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execupao do contrato, se a Licitante

vencedora mantem, em compatibilidade com as obrigapfies assumidas, todas as condipOes de habilitapao e

qualificapSo exigidas na licitap5o, comprovada mediante consulta aos 0RGAOS RESPONSAVEIS, CADIN

ou certidOes comprobatorias.

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

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas T6cnicas da ABNT e com a melhor t6cnica

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

aos servipos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua miss§o.

8.1.5. A FiscalizapSo tera plenos poderes para sustar qualquer servipo que n§o esteja sendo executado

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

execupao do contrato.

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

penalidade contratual. A Fiscalizapao informal ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatOrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicapao do seu valor.

8.1.7. A apao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizapao nao eximira a Contratada da integral

responsabilidade pela execupao do objeto deste contrato

8.1.8. Fica assegurado aos tacnicos do MUNICiPIO o direito de, a seu exclusivo critario, acompanhar,

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atrav6s de terceiros, da execupao dos servipos

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

esclarecimentos julgados necessarios a execupao dos servipos.

CLAUSULA NONA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

A fiscalizapao da obra sera do servidor designado abaixo:

Nome: Vitor Junqueira

Matricula: 77630

O gerenciamento do contrato sera do servidor designado abaixo:

Nome: Antonivaldo Ribeiro de Sales Junior

Matricula: 52671

CLAUSULA DECIMA - SUBCONTRATAQAO:

10.1. Sera permitida a subcontratapao dos servipos de montagem mecanica, eletrica, detalhamentos \
construtivos, estudos laboratoriais, ensaios, escavapdes por processos nSo destrutivos, escava?3p

m 9 'h
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a fogo e servigos que n§o estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevSncia pertencentes ao

objeto desta licitagSo, com anuOncia prOvia do MUNIClPIO.

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

e legais.

10.3. Sera vedada a subcontratagao total do objeto.

10.4. Caso ocorra a subcontratagao citado no subitem 4.1 - Projeto Basico, devera ser observado o

privitegio 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 tamb6m devem comprovar, junto ao MUNIClPIO, antes do inicio dos

trabalhos que est§o em situagSo regular jurfdico/fiscal, previdenciaria e trabalhista, e que entre os seus

diretores, responsOveis tecnicos ou sbcios n3o constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo

comissionado no MUNIClPIO.

10.6. Nao sera permitida, na presente licitagSo, a participagao de empresas em consOrcio

CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA -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 a ampla defesa sem prejuizo das demais cominagoes

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

11.1.1. O atraso injustificado na execugflo do contrato, sujeitara a Contratada, apOs regular processo

administrative, a penalidade de:

a. Multa moratOria 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 aplicagSo da multa moratOria n§o impede que a Administragio rescinda unilateralmente o Contrato e

aplique as outras sangdes cabfveis.

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

no Edital e no contrato, sujeitara a Contratada, garantida a pr6via defesa, sem prejuizo da responsabilidade

civil e criminal, Os penalidades de: /]

Wa. Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nio acarretarem prejuizos

significativos ao objeto da contratagSo;

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

A
andro da.ilanct
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c. SuspensSo de licitar e impedimenta de contratar com a Administrate pelo prazo de ate dois anos.

d. Declarato de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publics enquanto perdurarem

os motivos determinates da punito ou ate que seja promovida a reabilitapfio perante a prdpria autoridade

que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administrate pelos

prejulzos resultantes e ap6s decorrido "o prazo da penalidade de suspensSo do subitem anterior.

11.1.3. A recusa injustificada da Adjudicateria em assinar o Contrato, apos devidamente convocada, dentro

do prazo estabelecido pela Administrate, equivale a inexecuto total do contrato, sujeitando-a as

penalidades acima estabelecidas.

11.1.4. A aplicato de qualquer penalidade nfio exclui a aplicato a multa.

11.1.5. Tambem ficam sujeitas as penalidade de suspensSo de licitar e impedimenta de contratar e de

declarato de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razio do

contrato decorrente desta licitagSo

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

recolhimento de tributos;

11.1.5.2. Tenham praticado atos ilfeitos visando a frustrar os objetivos da licitato;

11.1.5.3. Demonstrem n§o possuir idoneidade para contratar com a Administrate em virtude de atos

ilicitos praticados;

11.1.5.4. Apresentar documentato falsa;

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

assegurate o contraditario e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de

1993, e demais diplomas eventualmente aplicaveis

11.3. A autoridade competente, na aplicato das santes, levara em considerate a gravidade da conduta

do infrator, oi car&ter educativo da pena, bem como o dano causado a AdministragSo, observado o principio

da proporcionalidade.

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

no prazo de ate 15 (quinze) dias, da data da comunicato oficiai e, caso n§o cumprida, serio cobradas

judicialmente.

-7
11.5. As sanpfies aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso - >
das multas, cumulativamente, sem prejulzo de outras medidas cablveis.

esrfndru o.ÿ'ifena

Procurador Jo Muntcuro
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO:

12.1. O criterio de aceitagdo do objeto em questdo atenderd as exigdncias da Lei n° 8666/1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INCID&NCIAS FISCAIS:

13.1. Os tributos, impostos, taxas, emoiumentos, contribuigdes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em

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

CONTRATADA;

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

efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislagdo vigente;

13.2. Se, durante o prazo de vigdncia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem

modificagdes nas aliquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o dnus dos

contratantes, ser§o revistos os respectivos valores, a fim de adequd-los a essas modificagdes.

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA-RESCISAO:

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

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:

14.1.1. O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigagdes e das

cldusulas contratuais;

14.1.2. A inobservdncia, por parte da CONTRATADA, das especificagdes da CONTRATANTE,

14.1.3. A cessdo e transferdncia contratual ou a subcontratagdo do objeto contratual sem previa e expressa

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

14.1.4. Imperlcia, negligdncia ou impruddncia por parte da CONTRATADA, na execugdo das especificagdes

contratuais;

14.1.5. O desatendimento ds determinagdes da fiscalizagdo da CONTRATANTE;

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

em registro prdprio pelo representante da CONTRATANTE;

/
14.1.7. A decretagdo de faldncia, insolencia ou recuperagao judicial da CONTRATADA durante a execugdo

, «i,irvdro
P.vcuiadui do Muntcuve
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14.1.7.1. No caso de recuperagSo judicial 6 facultado S CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou

nao o controle de determinadas atividades necessSrias a sua execugao,

14.1.8. A dissolugSo da CONTRATADA;

14.1.9. A alteragSo social ou a modificagSo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

CONTRATANTE, prejudique a execugSo deste Contrato;

14.2. A rescisSo contratual poderS sen

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 legislagSo em vigor;

14.2.3. AmigSvel, por acordo entre as partes;

14.3. Em qualquer caso de rescisSo, a CONTRATANTE poderS dar continuidade ao objeto contratual por

execugSo direta ou indireta;

14.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituigSo de caugSo e das

retengdes, rescindido este Contrato com base em qualquer das razdes enumeradas no item 14.1.1. ao

14.1.9;

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

CONTRATANTES, deverS 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 nSo indenizados, destinados aos

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

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

14.6. A CONTRATANTE ap6s notificar a CONTRATADA da rescisSo contratual, tomarS posse imediata das

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

existentes, devendo, porSm, no prazo mSximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagSo, i y
apresentar urn relatdrio compieto e avaliagSo detalhada, historiando as razdes da rescisSo;

Leandro Santÿno
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14.6.1. A avaliagSo, acima citada, dever3 ser feita por uma Comissio a ser designada pela

CONTRATANTE, composta de 03 (trSs) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas da

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

14.6.2. A ComissSo tera um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituig§o, para apresentagao de seu

relatbrio conclusivo, o qual servir3 para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

14.7. No caso de rescis§o amig3vel do Contrato, a CONTRATADA far3 jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 14.5.1 e 14.5.2;

14.7.1. Desta forma, far-se-3 o pagamento final com mutua, plena e geral quitag5o no ato da assinatura do

Distrato;

14.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA ter3 um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de

contas, para desmobilizar o canteiro e deix3-lo inteiramente livre e desimpedido;

14.9. Constituem tamb£m, motivos para rescis§o contratual por parte da CONTRATANTE, alem dos casos

j3 remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8.666/93

14.10. Caracterizam-se, tambem, como motivo para rescis3o contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do

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

conforme o caso, de serem mantidas as condigbes vantajosas que determinaram o dimensionamento do

prazo vigencial deste Contrato;

14.11. Em qualquer caso de rescisSo contratual, serSo assegurados 3 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 legislagao em vigor, os pregos contratados permanecer3o fixos e irreajust3veis pelo

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

pregos serio reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

15.2. O termo inicial para a apurag3o do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentagSo da

Proposta de Prego ocorrida na sessSo de julgamento da LicitagSo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -CONDUCES GERAIS:

16.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos. dele derivadosÿ,
ou a ele vinculados, nSo poderSo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia'

ou caucionados; Leandro Santairu;
Jo .VttifMW*:-
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16.2. Ser§o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatbrios, 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 execuqSo deste Contrato,

quando necessÿrio a conveni&ncia dos serviqos. respeitados os limites legais e os direitos assegurados 3

CONTRATADA;

16.4. A legislaqSo aplicSvel a execuqSo do Contrato e especialmente aos casos omissos 6 a Lei N° 8.666/93

com suas alteragoes posteriores.

CLAUSULA DÿCIMA SETIMA - COMUNICAQOES:

17.1. As comunicaqOes reclprocas, somente ser§o consideradas quando efetuadas por escrito, atraves de

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

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

CLAUSULA DECIMA OtTAVA -FORO:

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

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

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.

Lauro de Freitas, 26 de Dezembro de 2019.

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

MUNICinlO DE LAURO DE FREITAS GIAS - EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIQOS LTDA
Moema Isabel Passos Gramacho

TESTEMUNHAS:

A K,.,
m

njQ 2I3C

NOME:
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Leandro Saniarte
Procurator Jo Mumcp'O
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Diario Oficial do Segunda-feira
6 de Janeiro de 2020

33-Ano VIII -N° 1586
Lauro de FreitasMUNICIPIO

i PREFEITURA MUNICIPAL
Q DE LAURO DE FREITASLI':-

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO N° 101/2019/SMS AO CONTRATO N°

132/2017/SMS

Contratada: CHECK CARDIO CLIN1CA CARDIOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES. CNPJ:
42.251.116/0001-43. Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrative):

20724/2019. Objeto do Contrato: O presente Termo tem objeto a execu9ao, pela CONTRATADA, de
serviipos de saude estabelecidos no ANEXO I do presente contrato a serem prestados a municipe de
Lauro de Freitas e/ou municipes de regioes referenciadas deste Municipio, nos limites quantitativos
(fisico/tlnanceiro) adiante fixados, que seguirao as Normas do Sistema Unico de Saude - SUS. Objeto
do Aditamento: Renovaijao do contrato por mais 12(doze) meses, com base no art. 57, inc. II da Lei
Federal n° 8.666/93. mantidas as mesmas condÿoes anteriores, com termo inicial em 04/12/2019 c o

termo final em 04/12/2020, conforme justificativa e dotaÿao orgamentaria no processo supra. Dotagao
Orgamentaria: 30.0301.2359.33903900.610200. Data da Assinatura: 02 de Dezembro de 2019. Moema
Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DE CONTRATO N° 281/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: GIAS -
EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.257.098/0001-55.
Modalidade: Tomada de Pregos - N° 008/2019. Processo: 16963/2019. Objeto: O presente contrato,

rcsultante da tomada de pregos - n° 008/2019, nos termos do processo administrative - n°
16.963/2019, tem por objeto contratagao de empresa especializada para a exccugao de servigos de 1 04
(cento c quatro) melhorias habitacionais e a construgao de 60 (sessenta) modulos sanitarios - contrato
de repasse n° 222.615-19/2007, Etapa V, em diversos bairros do municipio de Lauro de Freitas/Bahia.
Conforme termo de referenda e planilhas em CD anexo neste Edital. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura. Dotagao: 02.0901.1264.33903900.00; 02.0901.1264.33905100.00. Data
da Assinatura: 26 de Dezembro de 2019. Valor: Valor total para execugao do objeto deste Contrato e
estimado em R$1.006.935,65 - (Hum milhao seis mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e
cinco centavos). Periodo de vigencia: O prazo de vigencia contratual sera de 12 (doze) meses, apos a
assinatura do contrato. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: 3J69WJZ37K0BCKWS9GNVXA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentarios

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 11663 de 2020, conforme Quadra de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambem, que a despesa, abaixo identificada, tern adequagao com a Lei

Orgamentaria de 2020 (LOA) com o Plano Plurianual 2018/2021 no. 1.718, 20/12/2017 (PPA) e

com a Lei de Diretrizes Orgamentarias no. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e nao

ultrapassara os limites estabelecidos para o exercicio financeiro de 2020, estando em

conformidade com as disposigoes da Lei Municipal n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019

(LOA), com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar

Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), especialmente quanto as normas dos artigos 16

e 17.

•Identificagao da Despesa: Aditivo de prazo para o Contrato n° 281/2019 - Servigos de 104

melhorias habitacionais e construgao de 60 modulos sanitarios.

Dotagao Orgamentaria: 02.0901.1264.33903900.00

02.0901.1264.44905100.00

DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado estao de

acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas

esferas civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de

junho de 1992, podendo o protocolado seguir o seu tramite administrative.

Laura de Freitas, 30 de setembro de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura
Municipal deuurotlefrelt*

Cew ftugu&to Sampaio

SKtntario Municipal
•SpNFRfr

DirfoitUffl
Ciente,

Celene Diniz M. Rocha

Cadastro n°. 46.435 *
Coord, de Execugao Orgamentaria /SEFAZ
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ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 11663 de 2020

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

mmm mamPARA: SEINFRA
HU ism

Atendendo a solicitagao dessa secretaria, considerando a necessidade de observance

da conformidade nos procedimentos legais e normativos, encaminho a Declaragao de

Adequagao Orgamentaria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio (CGM).

Lauro de Freitas, 30 de setembro de 2020.

CELENE DINIZ ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAQAO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA
Mat. No. 46.435
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