
PREFEITURA MUNICIPAL

DE LAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante: Coordenagao de Infraestrutura/Secretaria de Infraestrutura -

Seinfra

Objeto: Contratagao de empresa especializada em execugao dos servigos de estudos geotecnicos,
servigos de engenharia e controle tecnologico de materiais no municipio de Laura de Freitas.

Fundamentagao de contratagao: 0 amparo legal encontra-se na Lei Federal N° 10.520/2002; Lei
Complementar N°. 123/2006; Decretos Municipais n°s. 2.555/2005 e 2413/2006 e subsidiariamente pela
Lei N°. 8.666 / 93, e alteragoes posteriores. (Leis e decretos anexos)

FISCALIZAQAO DO CONTRATO

Declaro que serei responsavel pela fiscalizag3o do contrato originado por este processo,
acompanhando sua execugao e adotando os procedimentos que se fizerem necessario para

exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as clausulas do instrumento e disposigoes legais
que regulam a materia.

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

Laura de Freitas, 18 de Setembro de 2020

SidtrraTido da Bacelar

Coordenador de Infraestrutura



PREFEITURA

LAURODE
FREITAS

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

Ref: Contrato n° 223/2019

Transgeo Transposes e Geotecnia Eireli

Objeto: ExecugSo dos SERVICOS DE ESTUDOS GEOTECNICOS, SERV1COS DE ENGENHAR1A
E CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS,NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS BA

FISCALIZAQAO DAOBRA

Declaro que serei responscivel pela fiscalizagSo do contrato originado por este processo,
acompanhando sua execugSo e adotando os procedimentos que se fizerem necessario para
exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as cteusulas do instrumento e disposigOes legais
que regulam a materia.

Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Enderego: Rua Manoel Silvestre Leite, S/N-Centro
Servidor ResponsSvel: Sueli Lemos Lima
Cargo/fungSo: Diretora de Departamento de Infraestrutura
Matricula: 78668-1/CREA 16956
Fone para contato: (71) 3288-8780
E-mail: suelilemos@hotmail.com

Lauro de Freitas, 18 de Setembro de 2020

Fiscal da Obra
Sueli Lemos Lima

Sueli Lemos Lima
Diretora de Infraestrutura

SEINFRA-PMLF
Mat.78668-1/CREA 16956
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

AV ISO DE LICITACAO

PRKGAO PRESENCIAL - V 01.3/2019

A COPEL da Prefeihira Municipal dc Lauro de Freitas. Bahia, toma publico para

conhecimento dos mtcrcssados a licitac'Ao na Modalidadc PREGAO PRESENCIAL
N" 0132019. Tipo: Menor Preyo Global. Objeto: ContrataÿAo de Empresa para

Prestav'Ao de Serviÿos de Auditoria, Consultona c Assessoria Estatlstica para

Aferimento dos Indices de SatisfavAo com os Services Publicos (I.S.S.P) era Especial
Administraÿfio c Educate. Conforme Tcrmo de Referencia e planilha no Edital
Requisitado pcla Secretaria Municipal dc Administraÿo. Valor Estimado Global: RS

450.480,00 (quatrocentos c cinqucnta mil c quatroccntos e oitenia reais). Pcriodo
Contratual: Sera dc 12 (doze) metes, Sessfto dc Abertura: 17/09/2019 as 08h30mw
Local ComissAo Pennanente de LicitacAo (Prava Martiniano Maia, N” 25, 1“ Andar,

disponlvcl
www.timsparencta.laurodefreita.sba.gov.hr Informavdes (71) 3288-8790 Fernanda
Borges Soares - Pregoeira. Lauro de Freitas, 03 dc setembro tie 2019

4

I
EdnaI endereÿo eletromeoSala 02, Centro). no

i

AVISODELICITACAO-TOV1AI

A COPEL devidamente autonzada pela Portaria N* 340/2019, toma publico para
conhecimento dos interessados a lictiac'Ao na Modalidadc TOMADA DE PRF.COS - N"
007/2019. Tipo: Menor Preÿo Global, na forma de ExecuÿAo Indireta sob o Regime
Emprcitada por Prevo Global Objeto ConirataÿAo dc Empresa Especializada na

ExecuvAo dos Serviÿos de Estudos Gcotccnicos, Services dc Engenharia e Controle
Tecnologico de Materials, no Municipio dc Lauro dc Freitas BA Conforme Tcrmo de
Referencia e Plamihas cm CD anexo no Edital Requisitado pda Secretaria Municipal
de Infracstrutura. Valor Global: RS 568 635.36 Pcriodo Contratual: Seri dc 12 (doze)

moves ScsvAo dc Abertura: 20/092019 as 08JObonu. Local: ComissAo Permanentc de

LicitacAo (Praea Martiniano Maia, N* 25. I* Andar, Sala 02. Centro). Valor do Edital
RS 100,00. Pagamento: Em cspccic. Local dc Vcnda; No Banco de Services Sttuado
no EmpresarmI Torres Business - Rua Silvandir f Chaves - N* 108 - Lauro de
Freitas Bahia - (Rua apos o Hospital Cieral Menandro de Farias). Edital disporuvcl no

Informae&cs (71)
3288-8790, Luciana Brito Bispo do Naseimcnto Presidcnte da ComissAo lauro de
Freitas, 03 de setembro de 2019.

cnderev'O clctrdnico: >v

CeRTIFICAQAO DIGITAL *SBZLB/GB7SKCJE53POOHW

Esta edtcfk) ancontra-se no site ofioat deste ante
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DE LAURO DE FREITAS
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AVISO ADJirnrcAÿAOt HOMOLOCACAO

TOMADA DE PRECOS- N“ 007/2019.

A Prcfcila do Munici'pio de Lauro dc Freitas, no uso dc suas atribuii;6cs legais. toma a

ADJUDICAC'AO c HOMOLOGAC'AO da TOMADA DH PRECOS- N* 007/2019.

Tipo Menor Pne$o Global, na forma de Execute Indtrcfa sob o Regime Empreitada

por Prev'o Global.Objeto: t ontraiat0 dt* Emprcsa Fspecializada na Execute <k>s

Services dc Estudos Geotccnicos, Serviÿos de Lngenharia e Controle Tecnoldgico de

Materials, no Municipio dc Lauro dc Freitas/BA. Conforme Termo dc Referdncia e

Plamlhas cm CD ancxo no EditaL Requisitado pcla Sccretana Municipal dc

Infraestrulura A emprcsaTransgeo Transporter c GeotceniaEtreli. Valor Global R$

563.363,76 (quinhentos e sessenla e tres mil, seiscenios c trtnta c cinco reals e trinta e

seis centavos). Periodo Contratual: 12 (doze) meses Data da Adjudicate: 17/10/2019 c

Data da Homologate: 21/10/2019. Moema Isabel Passos Gramacho - Prcfeita. Lauro

de Freitas, 22 de ouiubro de 2019.

#

CERTlFICAQAO DIGITAL AKAVOWK/OGMCL.OJCK9ZMA

Esta edit® encontra-se no art® ofeal deste ente
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TOMADA DE PREQOS- N° 007/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 11963/2019
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CONTRATO N° 223/2019

O MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurldica de direito publico intemo, com sede e foro

na Praga Jo5o Tiago dos Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o N°

13.927.819/0001-40, neste ato representado pelo Sra. Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante

denominada CONTRATANTE, e a empresa TRANSGEO - TRANSPORTES E GEOTECNIA EIRELI

£ inscrita no CNPJ/MF, sob o N° 04.001.028/0001-02, sediada na Av. Santos Dumont, 1752, Edf. Empresarial

REFRAN, Sala 206, CEP:42.702-400, Centro, Lauro de Freitas/BA, neste ato representado na forma dos

seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas,

celebram o presente Contrato, mediante as Ciausulas e condigdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Tomada de Precos - N° 007/2019, nos termos do Processo

Administrativo - N° 11963/2019. tern por objeto CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

EXECUQAO DOS SERVIQOS DE ESTUDOS GEOTECNICOS, SERVIQOS DE ENGENHARIA E

CONTROLE TECNOL6GICO DE MATERIAIS, NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA.

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

PELA SECRETARY MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

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

N° 8.666/93, sendo que as supressfies 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 Pregos - N°

007/2019, seus Anexos e a Proposta de Prepos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. PRAZO DE EXECUQAO:

2.1.1. O prazo mPximo para execugSo dos servigos objeto do presente Termo de Referenda sera de 12

(doze) 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 8.666/93.

2.2. PRAZO DE GARANTIAS:

2.2.1. O Prazo de Garantia dos servigos pres

Civil Brasileiro.

Hgfo na legislagSo vigente e definido, no Cbdigo

C
nONSGEO TRANSPORTES £ GEOTECNIA EREU
Pedro A velino de 0. Neto
Oiretor-Eng* Civil e Geologo

CREA-BA 21.672-D

RAPHAELclÿUiMARAES
Procurador do Wlumcipio

l.auio de Freitas/BA 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS- N° 007/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 11963/2019

2.2.2. Todos os servigos licitados devem atender As recomendagOes da AssociagSo Brasileira de Normas

T£cnicas - ABNT (Lei n. 0 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos

requisitos minimos de qualidade, utilidade, resistencia e seguranga.

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAQAO:

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

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

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

previamente pela CONTRATANTE, atrav£s da medigSo de Servigos Executados.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execugSo do objeto deste Contrato £ estimado em R$563.363,76 - (Quinhentos e

sessenta e tres mil trezentos e sessenta e tres reais e setenta e seis centavos).

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

orgamento Municipal para o presente exercfcio, conforme rubrics: 02.0900.2027.339039.00.

CLAUSULA QUINTA - FORMAS E CONDIQOES DE PAGAMENTO:

5.1. Os pagamentos dos servigos e fornecimentos ser§o efetuados em reais, mensalmente, de acordo com

as medigOes, com base nos pregos unitArios propostos, e contra apresentagSo da Nota Fiscal devidamente

0 atestada pela FiscalizagSo do MUNICiPIO formalmente designada, acompanhada do relatbrio dos trabalhos

desenvolvidos e do respectivo Boletim de MedigSo referente ao m£s de competence, observando-se o

disposto nos subitens seguintes:

5.1.1. Para efeito de pagamento serS observado o prazo de ate 30 (trinta) dias corridos, contado da data

final do perlodo de adimplemento de cada parcela estipulada.

5.2. O cronograma flsico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigences do Termo de

Referenda e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagSo. Com

base nesse cronograma de licitagSo, serS ajustado urn cronograma de execugSo de acordo com a

programagSo fisica e financeira existente por ocasiSo da emissSo da ordem de servigo, assinatura do

contrato ou de outro documento hSbil.

5.3. O pagamento referente a cada medigSo ser£ liberado mediante comprovagSo das regularidades fiscais:

-f

RAPHAEL
Procuradcr do Mumcipic

Laum de FreiP'/BA

TRANSOCv TRftNSPORIESlitOUCNll E1REU

Pedro Avetino de 0. Neto
Oiretor-Eng* Civil eÿGeologo

ARABS
a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS-N° 007/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 11963/2019

5.3.1. A fatura deverd vir acompanhada da documentapdo relativa d aprovapdo por parte da Fiscalizapdo do

servipo faturado, indicando a data da aprovapdo do evento, que sera considerada como data final de

adimplemento da obrigapdo, conforme estabelece este Termo de Referenda.

5.3.1.1. O MUNIClPIO considera como data final do periodo de adimplemento, a data util seguinte a de

entrega do documento de cobranpa no protocolo da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, na Prefeitura

Municipal de Lauro de Freitas, considerando a aprovapdo da medipdo por conta da Fiscalizapdo, a partir da

qual sera observado o prazo citado para pagamento Conforme estabelecido nas especificapdes tecnicas

de servipos, que define os critdrios de aferipdo e aprovapdo de medipdes dos itens e subitens do contrato.

5.4. As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverdo estar

isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas a licitante vencedora para

corre?6es, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigapao.

5.4.1. Os documentos de cobranpa indicardo, obrigatoriamente, o numero da medipdo e do mds de

competdncia a que se refere.

5.4.1.1. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuipdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverd apresentar,

juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovapdo, a fim de evitar a retenpdo na fonte dos tributos

e contribuipfies, conforme legislapdo em vigor.

5.5. E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega ao MUNIClPIO dos documentos de

cobranpa acompanhados dos seus respectivos anexos de forma Clara, objetiva e ordenada, que se nao

atendido, implica desconsiderapSo pelo MUNICiPIO dos prazos estabelecidos.

5.6. NSo constituem motivos de pagamento pelo MUNIClPIO de servipos em excesso, desnecessarios a

execupSo dos servipos e que forem realizados sem autorizapSo pr6via da FiscalizapSo. Nao tera

faturamento servipo algum que nao se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Termo de

Referenda.

5.7. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execupao do contrato, todas as condip&es de

habilitapao e qualificapao exigidas, em compatibilidade com as obrigapdes por ela assumidas.

5.7.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap6s a assinatura do contrato,

de comprovada repercussao nos prepos contratuais, ensejara a revisSo destes, para mais ou para menos,

conforme o caso.

yypK
mS'NSGEO TfiANSPORTES E GEOTECNIA EIRELI

RAPHAEL C.LOOIMARAES
Proair&dor do Municiptu

rip l:re»t3S©A

Pedro Avelino de 0. Neto
Oiretor-Eng» Civil e Gedlogo

CREA-BA 21.672-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS- N° 007/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 11963/2019

5.7.2. Ficam exclui'dos da hipbtese referida no item anterior, tributes ou encargos legais que, por sua

natureza juridica tributeria (impostos diretos e/ou pessoais) n3o reflitam diretamente nos pregos do objeto

contratual.

CLAUSULA SEXTA -DA GARANTIA DE EXECUQAO CONTRATUAL E RETENQAO:

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

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

cento) do valor deste Contrato;

6.2. A CaugSo em Dinheiro ser£ atualizada monetariamente. Caugfio em Tltulos da Divida Publica, Seguro

Garantia ou Fianga Banc3ria, nSo render§o juros ou corregao moneteria, ressalvado os direitos inerentes

aos prdprios Titulos depositados.

6.3. A CONTRATANTE podete descontar do valor da Garantia Contratual a importencia que a qualquer

titulo Ihe for devida pela CONTRATADA;

6.4. A CaugSo de Garantia de fiel cumprimento das obrigagSes contratuais sera devolvida a CONTRATADA

apds a lavratura do Termo de Encerramento das obrigagdes pactuadas.

CLAUSULA SETIMA -DEVERES DO CONTRATADO

7.1. A licitante vencedora devera apresentar ao MUNIClPIO antes do inlcio dos trabalhos, os seguintes

documentos:

7.1.1. Plano de Trabalho a ser aprovado pela FiscalizagSo do MUNIClPIO.

7.1.2. Cronograma fisico- financeiro detalhado e adequado

7.1.3. RelagSo dos servigos especializados que serio subcontratados, considerando as condigdes

estabelecidas no ITEM 11.1 e seus subitens.

7.1.4. A CONTRATADA ao requerer autorizagSo para subcontratagSo de parte dos servigos, deverci

comprovar perante ao MUNIClPIO a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada,

respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do

contrato, e que entre seus diretores, respons£veis tecnicos ou sbcios nao constam funcionÿrios,

empregados ou ocupantes de cargo ou fungfio gratificada no MUNIClPIO.

7.2. Apresentar-se sempre que solicitada, atravds do seu Respons£vel Tdcnico e Coordenador dos

trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Laura de Freitas - Bahia, em caso de solicitagdo da

Mandateria da Caixa Econfimica Federal - SuperiatendSncia Regional, ou de outro orgSo convenente.

ES E GEOTECNIA E1REU
Pedro Avelino de 0. Neto
Oiretor-Eng* Civil e Geologo

CREA-8A 21.672-D

RAPHAELCLÿSIMARAES
Procuradc'' do Mumctpio ,

IB
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LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREQOS - N° 007/2019

PROCESSO ADMINISTRATE-N° 11963/2019

7.3. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Tecnica - ART's referentes ao objeto

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6 496/77.

7.4. A CONTRATADA devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com ao MUNIClPIO.

Mesmo as comunicagdes via telefone n°: (71) 3288-8779, devem ser ratificadas formalmente atraves de

protocolo encaminhado a Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, na Prefeitura Municipal de Lauro de

Freitas, situada na Rua Manoel Silvestre Leite, s/n, bairro Centro - Lauro de Freitas.

7.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos ate o

local dos servigos.

7.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mSo-de-obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia

com o MUNIClPIO, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos objeto do contrato.

7.7. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria, trabalhista,

securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materials e equipamentos, os quais,

exclusivamente, correrSo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de

execugao das obras e servigos.

7.8. Promover a substituigSo dos profissionais integrantes da equipe t6cnica somente quando caracterizada

a supervenidncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituigdo devera ser feita

por profissiona! de perfil tdcnico equivalente ou superior e mediante prdvia autorizagdo do MUNIClPIO.

7.9. Na execugao dos servigos, objeto da licitagao a contratada devera atender as seguintes normas e

praticas complementares:

a) Normas e Exigdncias especificadas na Lei Federal 8.666/93 e Suas Alteragoes:

b) Projetos, Normas Complementares e demais Especificagdes T6cnicas;

c) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de

concessionaries de servigos publicos, e as normas tacnicas do Municlpio especifica para obras;

d) Instrugdes e resolugdes dos drgaos do sistema CREA-CONFEA;

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

de qualidade, utilidade, resistance e seguranga.

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

g) C6digo de Obras e Lei de Uso e OcupagSo do Solo;

h) Normas da Vigiiancia 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; ,£yyÿ
IR4NS0E0 TRANSMUTES £ GfOTECNU EBEll
Pedro Avetino de 0. Neto

Civil e Gedlogo
CREA-BA 21.672-D
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m) CONAMA - Resolugao n° 307 (05/07/2002), que estabelece diretrizes, crit6rios e procedimentos para a

gestSo dos reslduos da construgdo civil;

n) Convengao Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condigSes trabalhistas das categorias de

empregados envolvidas na execugao do objeto;

o) Manuais TScnicos - Prescribes e orientagfies constantes dos manuais t6cnicos dos fabricantes de

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

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

0 CLAUSULA OITAVA -RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIQOS.

8.1. Concluidos os servigos, a Contratada solicitara ao MUNICiPIO, atraves da Fiscalizag3o, o seu

recebimento provtsdrio que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagSo.

8.2. O MUNICiPIO terd ate 90 (noventa) dias para, atravds de ComissSo, verificar a adequagSo dos servigos

recebidos com as condigdes contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovagdo da

autoridade competente.

8.3. Na hip6tese da necessidade de corregdo, independente do previsto nos itens 8.1 e 8.4. Serd

estabelecido um prazo para que a Contratada, ds suas expensas, complemente ou refaga os servigos

rejeitados. Aceito e aprovado o servigo/projeto, o MUNICiPIO emitird o Termo de Recebimento Definitivo

dos Servigos que deverd ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a

liberagdo da caugdo contratual.

8.4. O Termo de Encerramento Flsico do contrato estd condicionado d emissdo de Laudo Tdcnico pelo

MUNICiPIO sobre todos os servigos executados.

8.5. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento ap6s emissdo do Termo de

Encerramento Flsico do Contrato, que deverd ser anexado ao processo de liberag§o e pagamento.

8.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 8.3 acima 6

condicionante para:

8.6.1. Emissdo, pelo MUNICiPIO, do Atestado de Execugdo dos servigos;

8.6.2. Emiss§o do Termo de Encerramento Flsico do Contrato (TEFC);

8.6.2.1. Liberagao da Caugao Contratual.

8.6.3. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memorias de caiculo, as informagOes

obtidas e os metodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serao de propriedade do MUNICiPIO, e seu

uso por terceiros s6 se realizara por expressa autorizagao deste, / J
r "''ilA'cl 'CÿSi'iMARAES
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8.7. A ultima fatura somente serS encaminhada para pagamento ap6s emissSo do Termo de Encerramento

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

CLAUSULA NONA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE:

9.1. FISCALIZAQAO

9.1.1. A coordenagSo do contrato, bem como a FiscalizagSo da execugSo dos servigos serS realizada pelo

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

Licitante vencedora estS executando os trabalhos, observando o Cronograma Ffsico-Financeiro do contrato,

Termo de Referenda, Especificagbes TScnicas, elementos tbcnicos e de acordo com os demais

documentos que integram o Contrato.

9.1.2. A FiscalizagSo deverS verificar, periodicamente, no decorrer da execugSo do contrato, se a Licitante

vencedora mantSm, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitagSo e

qualificagSo exigidas na licitagSo, comprovada mediante consulta aos CRGAOS RESPONSAVEIS, CADIN

ou certidbes comprobatbrias.

9.1.3. A FiscalizagSo terS poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas TScnicas da ABNT e com a melhor tScnica

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

aos servigos, e a todos os elementos que forem necessSrios ao desempenho de sua missSo.

£ 9.1.4. A FiscalizagSo terS plenos poderes para sustar qualquer servigo que nSo esteja sendo executado

dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento dos fatos S autoridade competente, responsSvel pela

execugSo do contrato.

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

penalidade contratual. A FiscalizagSo informarS ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatbrio com os documentos necessSrios, e em caso de multa, a indicagSo do seu valor.

9.1.6. A agSo e/ou omissSo, total ou parcial, da FiscalizagSo nSo eximirS a Contratada da integral

responsabilidade pela execugSo do objeto deste contrato

9.1.7. Fica assegurado aos tbcnicos do MUNICiPIO o direito de, a seu exclusivo critbrio, acompanhar,

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atravbs de terceiros, da execugSo dos servigos

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

esclarecimentos julgados necessSrios S execugSo dos servigos.
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CLAUSULA DECIMA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

Nome: Thiago Esteves

Matricula: 79.595-9

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO

11.1. SUBCONTRATAQAO

11.1.1. A subcontratag§o nSo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades

contratuais e legais.

11.1.2. Sera vedada a subcontratagOo total do objeto.

11.1.3. Caso ocorra a subcontratagSo, devera ser observado o privilegio estabelecido as microempresas e

empresas de pequeno porte, quanto ao limite de at6 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos termos

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

11.1.4. As empresas subcontratadas tamb6m devem comprovar, junto ao MUNIClPIO, antes do inlcio dos

trabalhos que estao em situagfio regular juridico/fiscai, previdenciaria e trabalhista, e que entre os seus

diretores, responsaveis tecnicos ou sOcios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo

comissionado no MUNICfPIO.

11.1.5. N3o sera permitida, na presente licitagSo, a participagSo de empresas em consOrcio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INCIDENCES FISCAIS:

12.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contributes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em

decorr&ncia, direta ou indireta, do presente Contrato, serao de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA;

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

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

12.2. Se, durante o prazo de vigSncia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem

modificagOes nas allquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o Onus dos

contratantes, ser§o revistos os respectivos valores, a fim de adequO-los a essas modificagOes,

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -RESCISAO:

13.1. A CONTRATANTE poderO rescindir, unilatera

judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer:

Imentef-esteXontrato, independente de interpelagOo
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13.1.1. O nSo cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigagdes e das

demais ciausulas contratuais;

13.1.2. A inobservSncia, por parte da CONTRATADA, das especificagdes da CONTRATANTE;

13.1.3. A cessdo e transference contratual ou a subcontratagao do objeto contratual sem previa e expressa

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

13.1.4. Imperlcia, negligSncia ou imprudfencia por parte da CONTRATADA, na execugfio das especificagdes

contratuais;

13.1.5. O desatendimento as determinagdes da fiscalizagSo da CONTRATANTE;

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execugSo deste instrument), pela CONTRATADA, anotadas

em registro prdprio pelo representante da CONTRATANTE;

13.1.7. A decretagao de faldncia, insoldncia ou recuperagSo judicial da CONTRATADA durante a execugSo

contratual;

13.1.7.1. No caso de recuperagSo judicial 6 facultado a CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou

nSo o controle de determinadas atividades necessarias a sua execugdo;

13.1.8. A dissolugao da CONTRATADA;

13.1.9. A alteragSo social ou a modificagSo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a julzo da

CONTRATANTE, prejudique a execugSo deste Contrato;

13.2. A rescisdo contratual podera ser:

13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 13.1.1 a

13.1.9;

13.2.2. Judicial, nos termos da legislagSo em vigor;

13.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes;

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

execugSo direta ou indireta;

13.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituig§o de caugSo e das

retengbes, rescindido este Contrato com base em qualÿquerÿdas.razbes enumeradas no item 13.1.1 ao

13.1.9; 7
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13.5. 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 ParSgrafo 2° do

Art. 79, e nos Incisos III e IV do Art. 80 da Lei N° 8.666/93:

13.5.1. Dos servigos corretamente executados e devidamente medidos;

13.5.2. Dos materials e equipamentos previstos nas Planiihas, ainda nio indenizados, destinados aos

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

atuaiizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

13.6. A CONTRATANTE ap6s notificar a CONTRATADA da rescisSo contratual, tomara posse imediata das

parcelas efetivamente jS executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materials

existentes, devendo, porSm, no prazo mSximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagSo,

apresentar urn relatorio complete e avaliagSo detalhada, historiando as razdes da rescisSo;

13.6.1. A avaliagSo, acima citada, deverS ser feita por uma ComissSo 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 presidirS, entre pessoas alheias;

13.6.2. A ComissSo terS um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituigSo, para apresentagSo de seu

relatorio conclusivo, o qual servirS para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

13.7. No caso de rescisSo amigSvel do Contrato, a CONTRATADA farS jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 13.5.1 e 13.5.2;

13.7.1. Desta forma, far-se-S o pagamento final com miitua, plena e geral quitagSo no ato da assinatura do

Distrato;

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

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

13.9. Constituem tambSm, motivos para rescisSo contratual por parte da CONTRATANTE, atom dos casos

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

13.10. Caracterizam-se, tambSm, como motivo para rescisSo contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do

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

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

prazo vigencial deste Contrato;

13.11. Em qualquer caso de rescisSo contratual, serSo assegurados S CONTRATADA os direitos de defesa

e de recursos previstos no Art. 78, ParSgrafo unico, e no Art-. i N° 8.666/93.

r,; -oi-jAcL

VJ
IRAKftfO TRANSPORTES E GEOTECNIA EIRELl
Pedro Avelmo de O. Neto
'liretor-Eng* Civil e Geologo

CREA-8A 21.672-0
$Procurator do

10



mm

IPREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
1

m

TOMADA DE PREQOS -N° 007/2019

PROCESSO ADMINISTRATE-N° 11963/2019

CLAUSULA DECIMA QUARTA -REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legislagSo em vigor, os pregos contratados permanecerfio fixos e irreajusteveis pelo

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

pregos serSo reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da CONTRATADA.

14.2. O termo inicial para a apuragSo do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentagdo da

Proposta de Prego ocorrida na SessSo Publica de julgamento da LicitagSo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDUCES GERAIS:

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

ou a ele vinculados, nfio poderSo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia

ou caucionados;

15.2. SerSo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatdrios, mapas, desenhos, diagramas,

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

executado por ela;

15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execugSo deste Contrato,

quando necessdrio a convenience dos servigos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados a

CONTRATADA;

15.4. A legislagSo aplicSvel a execugSo do Contrato e especialmente aos casos omissos 6 a Lei N° 8.666/93

com suas alteragoes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - COMUNICAC6ES:

16.1. As comunicagdes 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 enderegadas conforme o destinatario.

CLAUSULA DECIMA SÿTIMA-FORO:

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

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