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Lauro de Freitas MUNICIPIO

IPREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITASC J

HRRAT \ DO AVISO DE ADJIDICACAO E HOMOLCKiACAO

TOMADA DE PRECIS - N” (Ml1/2019.%

A CQPEL, da Prcteitura Municipal dc Lauro de Freitas, toma a ERRATA, do AVISO

DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO - N“ (H)1/2019 Publieado quarts-feint.

dia()9 de outubro dc 2019 no Dtirio do Ofieial dos Vlumcipios - 23 - Ano VH N*

1527,quarta'l'cira. dia 09 de outubro dc 2019no Diarto Ofieial da Uni&o - SeÿSo 3 174

c no Jomal A Tarde - B5, Tipo: Mcnor Pre?o Global, na forma dc Execute Indireta

sob o Regime Empreilada por Preÿo Global Ob/eta:ContnnavSo de Empresa para

Execuÿo de Services de Manutencdo de Predios Publicos, Cortforme Terroo de

Referenda c Planilhas em CD ancxo no Edits!. Requisitado pela Secretary Municipal

de Infraestruiura. Onde se lc: Valor Global RS 2.683.028,10 - (dots miihdes. sciscenios

e oitenta c (res mil, vintc e oito reats e de/ centavos).Leta-se: Valor Global: R$

1.424.577,90 - (um milMo. quuirocentus e vmte quatro mil, quinhentos e setenta e sete

reals c noventa centavos),Ficam inaltemdas as demais informavdes contidas no AVISO

DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
publieado.Luciana Brito Bispo Na&cimento - Presidente da ComissSo, Lauro de Freitas,

10 de outubro de 2019.

N° 001 2019antcriormcmc

CERTIFICAQAO DIGITAL PCKOOCFROJVTPRFNR3EZVQ

Esta edigdo encomra-se no site ofiaal deste ante
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CONTRATO N° 212/2019
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' /

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

Pratja Jo3o 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 INOVA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCTS EIRELI - EPP inscrita no

CNPJ/MF, sob o N° 07.097.369/0001-03, sediada na Avenida Antonio Carlos MagalhSes. 760B, Centro. Serrinha/BA,

neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as

testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, mediante as Cl&usulas e condifdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Tomada de Precos - N° 001/2019. nos teimos do Processo Administrativo -

N° 11393/2018, tern por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE

MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME TERMO DE REFERfeNCIA E PLAN1LHAS EM

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

1.2. O presente Contrato podera softer acrescimos ou supressOes 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, confonne

preconiza o § 2° do referido Artigo.

1.3. Integram o presente Contrato, como se dele fkessem parte, o Edital de Tomada de Pregos - N° 001/2019, seus

Anexos e a Proposta de Precos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA-DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. DO PRAZO DE EXECUCAO:

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

2.1.2. O prazo maximo para execucSo das obras e services objeto do presente sera de 12 (doze) meses, contado a partir

da data emissao da ordem de servi?os. (Podendo ser prorrogado nos termos do art. 57. §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93).

A2.2. DA FISCAL1ZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA:
i

1 ,
2.2.1. As obras ser3o aconipanhadas pela Responsavel Tdcnica. a servidora Bianca Brito Gomes, engenheira civil

matricula n°: 66855, lotada na Secretaria de Infraestrutura, na Coordenatfslo de edificaefies que acompanharA e atestartt

quanto ao atendimento do objeto.
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2.2.2. O Prazo de Garantia dos servi?os prestados e o previsto na legislaÿo vigente e definido, no Codigo Civil

Brasileiro.

2.2.3. Todos os servipos licitados devem atender as recomendafSes da Associa<?3o Brasileira de Normas Tecnicas -

ABNT (Lei n. “4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisites mi'nimos de

qualidade, utilidade, resistencia e seguranq;a.

CLAUSULA TERCEIRA -REGIME DE EMPREITADA E REMUNERACAO:

3.1. O objeto do presente Contrato serd executado sob regime de empreitada por preijo global, conforme previsto na

Planilha Onjamentdria apresentada pela CONTRATADA, em sua Proposta de Preÿos.

3.2. Os servifos ser§o pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente

pela CONTRATANTE, atraves da medipiSo de Servipos Executados.

CLAUSULA QUARTA VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execupao do objeto deste Contrato e estimado em R$2.683.028,10 - (Dois milhoes seiscentos e

oitenta e trSs mil vinte e oito reais e dez centavos).

4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correrao por conta dos recursos consignados no orpamento Municipal

para o presente exercicio, conforme rubrica:

0201-2020-33903900-00

0201-2129-33903900-00

0201-2039-33903900-00

0206-2024-33903900-00

0207-2025-33903900-00

0208-2026-33903900-00

0209-2027-33903900-00

0211-2231-33903900-00

0211-2029-33903900-00

0214-2032-33903900-00

0215-2033-33903900-00

0216-2034-33903900-00

0218-2079-33903900-00

0212-2030-33903900-00

0212-2391-33903900-00

0212-1175-33903900-29

0212-2013-33903900-29

0212-2012-33903900-29
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CLAUSULA QUINTA -FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento sera feito atraves de mediÿOes mensais, conforme cronograma fisico-financeiro.

5.2. O prazo para pagamento serd de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apiesentafSo da Nota Fiscal/Fatura,

acompanhada dos demais documentos comprobatorios do cumprimento das obriga9des da Contratada.

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

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

apresentara a medico previa dos servifos executados no periodo, atraves de planilha e memoria de cilculo detalhada.

5.3.2. Uma etapa seri considerada efetivamente concluida quando os serviÿos previstos para aquela etapa, no

Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

5.3.3. Se a Contratada vier a adiantar a execufSo dos servÿos, em reÿSo a previsSo original constante no Cronograma

Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi9ao prbvia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a

quita9So antecipada do valor respectivo, desde que n3o fique constatado atraso na execu9lo dos servi9os entendidos

como criticos.

5.4. A Contratada tambem apresentarÿ, a cada medto, os documentos comprobatbrios da procedencia legal dos

produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execu9§o contratual, quando for o caso.

5.5. A Contratante terb o prazo de 07(sete) dias uteis, contados a partir da data da apresenta92o da medto, para

aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medto previa relatada pela Contratada, bem como para avaliar a

conformidade dos servÿos executados, inclusive quanto 2 obriga93o de utiliza92o de produtos e subprodutos florestais

de comprovada procedencia legal.

5.6. No caso de etapas n2o concluidas, sem prejuizo das penalidades cabfveis, ser2o pagos apenas os servÿos

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

5.7. A aprovapSo da medico prbvia apresentada pela Contratada n2o a exime de qualquer das responsabilidades

contratuais, nem implica aceita92o definitiva dos servÿos executados.

5.8. Ap6s a aprova92o, a Contratada emitirb Nota Fiscal/Fatura no valor da medto definitiva aprovada, acompanhada

da planilha de medÿo de servÿos e de memoria de calculo detalhada.

5.9. O pagamento somente serb efetuado apos 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 flea condicionado 2 verifica9ao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada com os servÿos efetivamente executados, bem como 2s seguintes comprova9bes, que

deverSo obrigatoriamente acompanha-la:

a. Do pagamento da remunera93o e das contributes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servt e Previdencia

Social), correspondentes ao mes da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados.
|

k execuqao contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, atraves das documenta9bes mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obriga95es trabalhistas, correspondentes k ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela

Administra92o.
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5.11. Havendo erro na apresentapdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que

impe9a a liquidapdo da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

5.12. Nesta hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovapdo da regularizapdo da situapao, ndo

acarretando qualquer dnus para a Contratante.

5.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retenpdo tributaria prevista na legislapdo aplicdvel.

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

Complementar n° 116, de 2003, e legislapdo municipal aplicdvel. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer

despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura ndo 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 obrigap6es 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 Caupdo em Dinheiro serd atualizada monetariamente. Caupdo em Tltulos da Divida Publica, Seguro Garantia ou

Fianpa Bancdria, ndo renderdo juros ou correpdo monetaria, ressalvado os direitos inerentes aos prbprios Titulos

depositados.

6.3. A CONTRATANTE poderd descontar do valor da Garantia Contratual a importancia que a qualquer titulo Ihe for

devida pela CONTRATADA;

6.4. A Caupdo de Garantia de fiel cumprimento das obrigapdes contratuais serd devolvida a CONTRATADA apos a

lavratura do Termo de Encerramento das obrigapOes pactuadas.

CLAUSULA SETIMA -DEVERES DO CONTRATADO

7.1. O CONTRATADO, obriga-se a fomecer mdo-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

necessarios para a perfeita execupdo dos servipos e demais atividades correlatas.

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

RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) correspondente, antes da emissdo da primeira fatura. A inobservancia desta

exigencia implicard em retenpao do pagamento correspondente.

7.3. Obter junto d Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvard de construpdo e, se necessdrio, o alvara de demolipdo

e demais documentos e autorizapoes exigiveis, na forma da legislapdo aplicdvel.

7.4. Conduzir os trabalhos com estrita observancia ds normas da legislapdo pertinente, cumprindo as determinapOes dos

Poderes Publicos, mantendo o local dos servipos sempre limpo e nas melhores condipdes de seguranpa. higiene e

disciplina.

7.5. Atentar, em relapdo ao material, para todas as disposipbes e especificap8es constantes no Memorial Descritivo, '
Projeto e Planilhas.

7.6. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovapdo, quaisquer mudanpas nos , .
mdtodos executivos que fujam ds especificapSes do Memorial Descritivo.
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7.7. Refazer, iks suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as

especifica<;des constantes no Memorial Descritivo e anexos do termo, bem como substituir aqueles realizados com

materials defeituosos ou com vicio de constru9ilo.

7.8. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos resfduos da construÿio civil estabelecidos na

Resoluÿao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°. §§ 2° e

3°, da Instru9ao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a. O gerenciamento dos residuos originarios da contrataÿSo devera obedecer as diretrizes tecnicas e procedimentos do

Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru93o Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos

da ConstrufSo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

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

providenciar a destinaÿao ambientalmente adequada dos residuos da construfSo civil originarios da contrata?ao,

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.l. residuos - Classe A (reutiliziiveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma

de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da constru9ao civil, sendo dispostos de modo a permitir a

sua utiliza9ao ou reciclagem futura;

b.2. residuos - Classe B (reciclaveis para outras destina9des): deverSo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a

areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza93o ou reciclagem futura;

b.3. residuos - Classe C (para os quais nSo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica9des economicamente viaveis que

permitam a sua reciclagem/recupera9§o): deverSo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as

normas tecnicas especificas;

b.4. residuos - Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados, transportados,

reutilizados e destinados em conformidade com as normas tecnicas especificas.

c. Em nenhuma hipotese o CONTRATADO poderi dispor os residuos originarios da contrata9ao aterros de residuos

domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas

n3o licenciadas;

7.9. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a. Qualquer instala92o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita materia para a atmosfera.

por emissSo pontual ou fugitiva, utilizado na execu92o contratual, deveri respeitar os limites mdximos de emissSo de

poluentes admitidos na Resolu92o CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legisla92o correlata, de acordo com o poluente e

o tipo de fonte;

b. Na execu92o contratual, conforme o caso, a emissSo de ruidos n3o podera ultrapassar os niveis considerados

aceitaveis pela Noima NBR-10.151 - Avalia93o do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da

Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para

conforto aciistico, da Associa93o Brasileira de Nonnas Tecnicas - ABNT, nos termos da Resolu9ao CONAMA n° 01,

de 08/03/90, e legisla9ao correlata;

7.10. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu92o dos servÿos, por uso indevido de patentes registiadas

resultantes de caso fortuito ou de for9a maior, por qualquer causa de destruÿao.em nome de terceiros, por i

m5
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danifica?§k), defeitos ou incorre<;6es dos servi?os ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de

terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

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

que se verifique no local dos servÿos.

7.12. Prestar todo esclarecimento ou informaÿo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-

Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servÿos, bem como aos documentos relativos a execuÿao da reforma.

7.13. Paralisar, por determinaÿao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que n3o esteja sendo executado de acordo

com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranfa de pessoas ou bens de terceiros.

7.14. Responsabilizar-se pelos encargos previdenci&rios, fiscais e comerciais resultantes da execufSo do contrato.

7.15. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos

registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigaÿbes inerentes a execufSo dos serviÿos 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 providSncias e precaufbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgEos, se necess&io for, a

fim de que nbo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, eletricas e telefonicas.

7.18. Promover a guarda, manuten?ao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execu92o dos

serviÿos, durante a vigencia da obra.

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

Equipamentos de Proteÿao 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, alem dos postulados legais vigentes de Ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranva da

Administraÿao.

7.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevento de incendios nas areas da Administrate;

7.23. Prestar os servÿos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fomecendo todos os materiais, equipamentos e

utensllios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendaÿbes aceitas pela boa

tecnica, normas e legislate;

7.24. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratories previamente aprovados pela fiscalizato e sob suas custas, os

testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, services e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Memorial Descritivo/Especificato TCcnica;

7.25. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de softer as penalidades estabelecidas no

contrato, as eventuais falhas na exeeuto dos servi9os fora das suas especifica9bes;
\;\7.26. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administra93o ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execu9ao do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza9des cabiveis e

assumindo o onus decorrente;
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7.27. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da

execufSo dos servifos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servifos ou comprometer a

integridade do patrimdnio piiblico;

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

energia eldtrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos orgdos federais, estaduais e municipals e concessionary

de serviÿos publicos, vistorias com vistas d obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e obras conclufdos

(Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

7.29. N2o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagSes assumidas, nem

subcontratar qualquer das prestagSes a que estd obrigada, exceto nas condi95es autorizadas no presente ou neste

contrato;

7.30. N2o permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na conditio de aprendiz para os

maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notumo,

perigoso ou insalubre;

7.31. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigbes que ensejaram a sua habilitagdo e

qualificagdo no certame Iicitatorio;

7.32. Fomecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das

obriga96es previdencidrias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, e do pagamento dos saldrios e

beneficios dos empregados utilizados na execugdo dos servÿos;

CLAUSULA OITAVA -©BRIGADES DA CONTRATANTE:

8.1. FiscalizagSo

8.1.1. A coordenagao do contrato, bem como a Fiscalizagdo da execugdo da obra sera realizada pelo MUNICIPIO, por

t6cnicos designados na forma do Art.0 67, da Lei 8.666/93, a quern compete verificar se a Licitante vencedora esta

executando os trabalhos, observando o Cronograma Flsico-Financeiro do contrato, Projeto bdsico, Especifica9des

Tdcnicas, Memoriais Descritivos, de acordo com os demais documentos que integram o Contrato.

8.1.2. A Fiscalizagao Podera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisSo e fiscaliza92o da obra por uma

Empresa Especializada, mediante procedimento de licita92o especifica, 2 sua Contrata9So, que passara a ser

Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manual Especifico da Portaria 164/2013 e suas

Altera9des.

8.1.3. A Fiscaliza92o deveri verificar, periodicamente, no decorrer da execu92o do contrato, se a Licitante vencedora

mantem, em compatibilidade com as obriga95es assumidas, todas as condi9&es de habilitaqao e qualifica9ao exigidas na

licita92o, comprovada mediante consulta aos 6RGAOS RESPONSAVE1S, CADIN ou certidOes comprobatorias.

8.1.4. A Fiscaliza93o terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servi9os que estiverem

em desacordo com o Contrato, com as Normas Tdcnicas da ABNT e com a melhor tÿcnica consagrada pelo uso.

obrigando-se desde jd a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza9do, aos servi9os. e a todos os elementos f \

que forem necessdrios ao desempenho de sua missdo.

X
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8.1.5. A FiscalizaÿSo terA plenos poderes para sustar qualquer serviÿo que nAo esteja sendo executado dentro dos termos

do Contrato, dando conhecimento dos fatos A autoridade competente, responsAvel pela execu?Ao do contrato.

8.1.6. CaberA A Fiscaliza<;5o verificar a ocorrencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade

contratual. A FiscalizafAo informarA ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos

necessArios, e em caso de multa, a indicagSo do seu valor.

8.1.7. A a?ao e/ou omissAo, total ou parcial, da Fiscaliza<?Ao nAo eximirA a Contratada da integral responsabilidade pela

execu?Ao do objeto deste contrato.

8.1.8. Fica assegurado aos tecnicos do MUNICIPIO o direito de, a seu exclusivo critArio, acompanhar, fiscalizar e

participar, total ou parcialmente, diretamente ou atraves de terceiros, da execu?Ao dos servigos prestados pela licitante

vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenÿAo de quaisquer esclarecimentos julgados necessArios a

execugAo dos servigos.

CLAUSULA NONA- TRANSFERENCE DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO:

9.1. SerA permitida a subcontrata?Ao dos servifos de montagem mecanica, elAtrica, detalhamentos construtivos, estudos

laboratoriais, ensaios, escava?5es por processos nAo destrutivos, escava<;Ao de rocha a fogo e serviÿos que nao estejam

contemplados e inclusos nas parcelas de relev&ncia pertencentes ao objeto desta 1icitaÿao. com anu€ncia previa do

MUNICIPIO.

9.2. A subcontrataÿAo nao exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

9.3. Sera vedada a subcontrataQao total do objeto.

9.4. Caso ocorra a subcontrataÿo, deverA ser observado o privilegio estabelecido as microempresas e empresas de

pequeno porte, quanto ao limite de atA 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei

123/2006.

9.5. As empresas subcontratadas tambem devem comprovar, junto ao MUNICiPIO, antes do inicio dos trabalhos que

estAo em situa<?Ao regular juridico/fiscal, previdenciAria e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsAveis tecnicos

ou sbcios nsio constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no MUNICIPIO.

CLAUSULA DfcCIMA -SANCHES ADMINISTRATIVAS:

10.1. FicarA impedida de licitar e contratar com o Municipio, sem prejutzo das multas previstas neste Edital e das

demais comina<;5es referidas no Capltulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber, garantido o direito previo da ampla

defesa, a licitante que:

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

b) Apresentar documento falso ou fizer declarafAo falsa;

c) Ensejar o retardamento da execuÿAo do objeto desta Tomada de Pre?os;

d) NAo mantiver a Proposta, injustificadamente;

e) Falhar ou fraudar na execuÿAo do Contrato;

0 Comportar-se de modo inidoneo;

(\
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g) Cometer fraude fiscal.

10.2. Pela inexecu9io total ou parcial do objeto da Tomada de Preÿos, a Administra<;ao da Prefeitura Municipal de

Lauro de Freitas, podera garantida a defesa previa, aplicar a licitante vencedora as seguintes san9bes:

a) Advertbncia;

b) Multa moratbria de 0,2% (dois decimos por cento) por dia de atraso na execu9bo do Contrato. tomando por base o

valor global do respectivo lote;

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

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

e) Suspensbo temporbria de participa9ao em licita93o e impedimento de contratar com Administra9ao por periodo nao

superior a dois (02) anos;

() Declara93o de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administra92o Publica.

10.2.1. O atraso injustificado na execu9&o do Contrato. por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a rescisao

do Contrato;

10.3. As multas aplicadas serao descontadas dos crbditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de ate

15 (quinze) dias, da data da comunica93o oficial e, caso n§o cumprida, serao cobradas judicialmente;

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

“e” e “f\ as penalidades de advertencia, prevista no item 10.2, allnea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de

05 (cinco) dias uteis, contados da notifica9ao;

10.5. Da aplica92o da penalidade prevista nos itens 10.1 e 10.2 cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,

contados da notifica92o, que sera dirigido a autoridade superior, por intermedio da que praticou o ato, a qual podera

reconsiderar a sua decisao, ou, faze-lo subir devidamente informado;

10.6. As san9bes previstas no item 10.2, Alineas “b”, “c” e “d”, poderao ser aplicadas conjuntamente com as demais

penalidades previstas neste Edital;

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

apura92o de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servÿos de acordo com as especifica9bes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obriga9bes decorrentes do Contrato.

CLAUSULA DEC1MA PRIMEIRA -RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS.

11.1. Concluidos os servÿos, a Contratada solicitara ao MUNIClPIO, atraves da Fiscaliza92o, o seu recebimento

provisbrio que deverb ocorTer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicita9bo.
11.2. O MUNIClPIO tera atb 90 (noventa) dias para, atravbs de ComissSo, verificar a adequa92o dos servi9os recebidos

com as condÿfles contratadas, emitirem parecer conclusivo e. no caso de projeto, aprova92o da autoridade competente.

11.3. Na hipbtese da necessidade de corregao, independente do previsto nos itens 11.1 e 11.4. Sera estabelecido uni
[

prazo para que a Contratada, bs suas expensas, complemente ou refa9a os servi9os rejeitados. Aceito e aprovado o

r\
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servi9o/projeto, o MUNICIPIO emitira o Termo de Recebimento Definitivo dos Servifos que devera ser assinado por

representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberagSo da caugSo contratual.

11.4. O Termo de Encerramento Fisico do contrato esta condicionado a emissSo de Laudo Tecnico pelo MUNICIPIO

sobre todos os servifos executados.

11.5. A ultima fatura de serviÿos somente ser3 encaminhada para pagamento apds emissao do Termo de Encerramento

Fisico do Contrato. que devera ser anexado ao processo de libera?2o e pagamento.

11.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 11.3 acima 6

condicionante para:

11.6.1. Emisscfo, pelo MUNICfPIO, do Atestado de ExecufSo das obras;

11.6.2. Emiss3o do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEFC);

11.6.2.1. Liberasao da Cauÿao Contratual.

11.63. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memorias de cdlculo, as informaÿoes obtidas e os

metodos desenvolvidos no contexto das obras, ser3o de propriedade do MUNICIPIO, e seu uso por terceiros s6 se

realizardpor expressa autoriza93o deste.

11.7. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apos emiss3o do Termo de Encerramento Fisico do

Contrato, que devera ser anexado ao processo de libera93o e pagamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INCIDfeNCIAS FISCA1S:

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

direta ou indireta, do presente Contrato, serdo 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 legisla93o vigente;

12.2. Se, durante o prazo de vigencia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem modifica95es nas

aliquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o 6nus dos contratantes, ser3o revistos os

respectivos valores, a fim de adequa-los a essas modifica96es, compensando-se, na primeira oportunidade. quaisquer

diferen9as resultantes dessas altera95es.

CLAUSULA DfcCIMA TERCEIRA -RESCISAO:

13.1. A CONTRATANTE poderi rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpela9ao judicial ou

extra judicial, sempre que ocorrer:

13.1.1. O n3o cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obriga9fies e das demais

clhusulas contratuais;

13.1.2. A inobservancia, por parte da CONTRATADA, das especifica96es da CONTRATANTE;

13.1.3. A cessSo e transferencia contratual ou a subcontrata93o do objeto contratual sem previa e expressa aprovavao

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

l
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13.1.4. Impericia, negligencia ou imprudencia por parte da CONTRATADA, na execup5o das especificapOes

contratuais;

13.1.5. 0 desatendimento as determinapOes da fiscalizapdo da CONTRATANTE;

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execupdo deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas em registro

proprio pelo representante da CONTRATANTE;

13.1.7. A decretapao de falencia, insolencia ou recuperapdo judicial da CONTRATADA durante a execupdo contratual;

13.1.7.1. No caso de recuperapdo judicial 6 facultado d CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou ndo o

controle de determinadas atividades necessarias a sua execupdo;

13.1.8. A dissolupdo da CONTRATADA;

13.1.9. A alterapdo social ou a modificapdo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a jufzo da

CONTRATANTE, prejudique a execupdo deste Contrato;

13.2. A rescis3o contratual poderd 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 tertnos da legislapdo em vigor;

13.2.3. Amigdvel, por acordo entre as partes;

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

direta ou indireta;

13.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituipdo de caupdo e das retenpOes,

rescindido este Contrato com base em qualquer das razOes enumeradas no item 13.1.1. ao 13.1.9;

13.5. Em caso de a rescisdo ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos CONTRATANTES, devera a

parte prejudicada ser indenizada, nos termos do disposto no §2° do Art. 79, e nos Incisos. Ill e IV do Art. 80 da Lei N°

8.666/93:

13.5.1. Dos servipos corretamente executados e devidamente medidos;

13.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda ndo indenizados, destinados aos servipos e

atividades conforme as especificapSes deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente atualizado, acrescido de

despesas de transportes, se houver;

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

efetivamente jd executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais existentes, devendo, porem. no

prazo mdximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificapdo, apresentar um relatdrio completo e avaliapSo

detalhada, historiando as razOes da rescisSo;

13.6.1. A avaliapSo, acima citada, devera ser feita por uina Comiss2o a ser designada pela CONTRATANTE, composta

de 03 (tres) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas da CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o

terceiro, que a presidird, entre pessoas alheias;

13.6.2. A ComissSo teri um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituip3o, para apresentap&o de seu relatorio

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

13.7. No caso de rescisdo amigavel do Contrato, a CONTRATADA fara jus apenas pagamentos mencionados nos

subitens 13.5.1 e 13.5.2;

f\
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13.7.1. Desta forma, far-se-d o pagamento final com mutua, plena e geral quitaffio no ato da assinatura do Distrato;

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

desmobilizar o canteiro e deixa-Io inteiramente livre e desimpedido;

13.9. Constituem tambem, motivos para rescisSo contratual por parte da CONTRATANTE, alem dos casos jd

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

13.10. Caracterizam-se, tambem, como motivo para rescisdo contratual, nos termos dos IncisosIou XII do Art. 78 da

Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestafSo dos serviÿos continuos contratados, deixem, conforme o caso, de serem

mantidas as conduces vantajosas que determinaram o dimensionamento do prazo vigencial deste Contrato;

13.11. Em qualquer caso de rescisdo contratual, serSo assegurados d CONTRATADA os direitos de defesa e de

recursos previstos no Art. 78, pardgrafo unico, e no Art. 109 da LeiN° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legislafdo em vigor, os preÿos contratados permanecerdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12

(doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os pre?os serdo reajustados nos

termos do FNCC/FGV, a pedido da Contratada.

14.2. O termo inicial para a apura93o do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentatdo da Proposta de

Pre?o ocorrida na sess3o de julgamento da LicitaÿSo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -CONDIC6ES GERAIS:

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

vinculados, n3o poderSo, sob nenhum fundamento oupretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados;

15.2. SeiUo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatorios, mapas, desenhos, diagramas, pianos

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 execuÿo deste Contrato, quando

necess&rio a convenience dos servifos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA;

15.4. A legislapao aplicavel a execuÿao do Contrato e especialmente aos casos omissos 6 a Lei N° 8.666/93 com suas

altera?6es posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -COMUNICACOES:

16.1. As comunica9des reciprocas, somente serSo consideradas quando efetuadas por escrito, atraves de

correspondSncia, ou documento de transmiss§o mencionando-se o numero e o assunto relativos a este Contrato,

devendo ser protocoladas. datadas e endere?adas conforme o destinatario.

.’ACLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO:

\V\
17.1. As partes signatÿrias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia, com \

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

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

presenfa das testemunhas abaixo.

Laura de Freitas, 1 4 de Outubro de 2019.

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

&>
lAGEM E CONSTRUCTSMUNJCIPIO DE LAURO DE FREITAS

MoemVfSÿbel Passos\Gramacho
INOVA TE1
EIRELI-EI

TESTEMUNHAS:

r-lÿpME:
R-G. ot»W09MS63R.G.c&c&-]&g0orv,

w
A
\
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Diario Oficial do Terga-feira
3 de Dezembro de 2019

21 - Ano VII - N° 1564
Lauro de FreitasMUNICiPiO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO TERMO DE RETI-RATIFICAQAO
DOCONTRATO N° 212/2019

Contratada: INOVA TERRAPLENAGEM E CONSTRUES EIRELI - EPP. CNPJ:
07.097.369/0001-03. Contratante:MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. CNPJ:
13.927.819/0001-40. Processo Administrative: 11393/2018. Objeto da Retificapao:
Onde se Lia: CLAUSULA QUARTA -VALOR DO CONTRATO RECURSOS: Valor
total para execupdo do objeto deste Contrato e estimado em R$2.683.028,10 - (Dois

milhoes seiscentos e oitenta e tres mil vinte e oito reais e dez centavos). Leia-se:
CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS: Valor total para

execupao do objeto deste Contrato e estimado em R$1.424.577.90 - (Hum milhao
quatrocentos e vinte e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

Data de AssinaturafOÿde dezembro de 2019.Moema Isabel Passos Gramacho- Prefeita
Municipal.

AVISO DE RETIFICAQAO DO TERMO DE DISPENSA N° 031/2019

A Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas, no uso de suas atributes legais, infoima
que no aviso veiculado na edipSo de 13/11/2019 do Didrio Oficial do Municipio
relativo ao Termo de Dispensa n° 031/2019. ALTERA-SE: Onde se Lia: CNPJ:
10.322.007/0001-83. Leia-se: CNPJ: 10.322.007/0002-64. Moema Isabel Passos
Gramacho-Prefeita.
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Diario Olicial do Quinta-feira
31 de Outubro de 2019
33-Ano VII -N° 1542

Lauro de FreitasMUNICIPIO

fr

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO N° 173/2019 AO CONTRATO N°. 039/2018.

CONTRATADA: CROGEMONT CONSTRUgAO, MANUTENÿAO E MONTAGENS EIREL1-ME
CNPJ/MF: 21.508.431/0001-33 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.
Processo Administrative: 19628/2019. Tomada de Preÿo: N" 005/2017. Objeto do Contrato:

Contratavao de Empresa Especializada para Executar os Serviÿos de Ampliagao dos Cemiterios de
Portao e Areia Branca, com a Constru<;2o de 01 (urn) Cemiterio Vertical com 220 (duzentos e vinte)

Loculos Mortuarios e um Ossuario com 105 (cento e cinco) Loculos em Portao e a Constru9ao de 01

(urn) Cemiterio Vertical com 200 (duzentos) Loculos Mortuarios e um Ossuario com 200 (duzentos)
Loculos em Areia Branca, no Municipio de Lauro de Freitas/Bahia. Objeto do Aditamento: Aditivo de
valor, no percentual de 14,24470686615356%, que corrcsponde ao valor de R$61.031,24 (sessenta e

um mil trinta e um reais e vinte e quatro centavos), perfazendo um montante global de RS489.479.79
(quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos),

conforme solicitafao e justificativa tecnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dotavao
Orvamentaria: 0800.1146.449051.00. Data de Assinatura: 23 de Outubro de 2019. Mocma Isabel
Passos Gramacho.

EXTRATO DE CONTRATO N° 212/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: INOVA
TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.097.369/0001-03. Modalidadc:
Tomada de Pre?os - Nu 001/2019. Processo: 11393/2018. Objeto: Contrataipao de empresa para
execu<;ao de servifos de manutenÿao de predios piiblicos, conforme termo de refereneia e planilhas
em cd anexo neste edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dotapao: 0201-
2020-33903900-00; 0201-2129-33903900-00; 0201-2039-33903900-00; 0206-2024-33903900-00;

0207-2025-33903900-00; 0208-2026-33903900-00; 0209-2027-33903900-00; 0211-2231-33903900-
00; 0211-2029-33903900-00; 0214-2032-33903900-00; 0215-2033-33903900-00; 0216-2034-
33903900-00; 0218-2079-33903900-00; 0212-2030-33903900-00; 0212-2391-33903900-00; 0212-
1175-33903900-29; 0212-2013-33903900-29; 0212-2012-33903900-29. Data da Assinatura: 14 de
Outubro de 2019. Valor: Valor total para execugao do objeto deste Contrato e estimado em
R$2.683.028,10 - (Dois milhoes seiscentos e oitenta e tres mil vinte e oito reais e dez centavos).

Periodo de vigencia: O prazo para contratagao sera de 12 (doze) meses eonlados da assinatura do
contrato, prorrogaveis de acordo com o art 57, II da Lei 8666/93, conforme a necessidade da
contratante. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DE CONTRATO N° 217/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada: COOPERATIVA
DOS AGENTES ECOLOGICOS DE LAURO DE FREITAS - CAELF - CNPJ: 11.089.428/0001-79.
Modalidade: Termo de Dispensa N°028/2019, nos termos do art. 24, XXVII da Lei n°. 8666/93 c suas
alteraÿoes. Processo: 16668/2019. Objeto: Contrataÿao de Cooperativa de Agentes Eeologieos de
Lauro de Freitas, CAELF, para atuar no processo de coleta, processamento e eomereializavao de
residuos solidos urbanos recicl&veis e reutilizaveis produzidos no ambito do Municipio de Lauro de
Freitas/BA. Dotaÿao: 02.0800.2163.339039.00. Data da Assinatura: 17 de Outubro de 2019. Valor:
Sera de RS388.128,00 (trezentos c oitenta e oito mil cento e vinte e oito reais) o valor total a ser pago
a CONTRATADA pelo CONTRATANTE. Periodo de vigencia: O prazo de vigencia do contrato e
fixado a partir da data da sua assinatura e tera a duraipao de 12 (doze) meses, conforme dispoe o artigo
57 da Lei n° 8.666/93. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: XSNLWIOE0SBBM1UUM+0PBA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


