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Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios

Inscriÿao Municipal: 749.720/001-99
CNPJ: 05.952.091/0001-89

PAVLOC CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUJNAS LTDA

Rua Coronel Jose Rodolfo Pereira de Souza, N° 842
Nao Informado
VALERIA
41.301-335

Contribuinte:

Endereco:

Certified que a inscri?ao acima esta em situaipao regular, ate a presente data,

ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser

apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissao autorizada as 08:41:47 horas do dia 22/09/2020.
Valida ate dia 21/12/2020.

Codigo de controle da certidao: 3B1E.5F1D.A8E6.5D88.B26F.567F.2D83.52F7

Esta certidao foi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da Fazenda, no endere?o
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o codigo de controle acima.
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Validagao de Certidao do Cadastro:

Resultado da Validate) ( Estabelecimento )

Certidao Negativa de Debito emitida em 22/09/2020

Inscrigao : 749720/001-99

Nome/Razao Social: PAVLOC CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF: 5952091/0001-89

C6digo de Controle da Certidao: 3B1E5F1DA8E65D88B26F567F2D8352F7
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PODF.R JUDIClARIO

JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVLOC CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS )

CNPJ: 05.952.091/0001-89
Certidao n°: 23982981/2020
Expedigao: 22/09/2020, as 09:05:22

Validade: 20/03/2021
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que PAVLOC CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 05.952.091/0001-89, NAO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Administ rativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabil idade dos

Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua

autent icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente .

INFORMAQAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constarn os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

r e c o1h ime n t os previdenciarios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

PuVictes t, syijes'rSes: Otst . ins . i:>



Diario Oficial do Quinta-feira
16 de Janeiro de 2020
21 - Ano VIII -N° 1593

Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA SEINFRA N° 002, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

Altera a Portaria SEINFRA N° 04, de 04 de

Setembro de 2018, que dispoe sobre a

indica?5o de fiscais de contrato no ambito da

Secretaria Municipal de Infraestrutura, na

forma que indica.

O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAURO DE

FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribui<;6es legais,

RESOLVE:

Art 1° Nomear os servidores Antonivaldo Ribeiro de Sales Junior, matricula n°

052671-9, Coordenador de Edificapoes; Sidinaldo da Silva Bacelar, matricula n° 79415-7,

Coordenador de Infraestrutura; Sergio Luiz Costa Maia, matricula n° 077311-2, Coordenador de

Convenios e Projetos e Rita Maria Menezes Pereira, Coordenadora Executiva, matricula n"

66879-9, como responsaveis pelo acompanhamento e fiscaliza9ao de contratos desta secretaria.

Paragrafo Unico. Nos casos de impedimento dos servidores designados no caput,

responderao pelas atribui9oes definidas por esta portaria, os servidores: Marcia Cristina Hegouet

da Silva Araujo, matricula n° 69738-0; Aldaira Angelica Oliveira do Nascimento, matricula n°

61490-4 e Thiago Teixeira Esteves, matricula n° 079595-9.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica9ao.

Art. 3° Revogam-se as disposi9oes em contrario.

Lauro de Freitas, 16 de janeiro de 2020.

Cesar Augusto Sampaio
Secretario Minicipal de Infraestrutura

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Luis Maciel de Oliveira
Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: YEGSN3IQNCNS7V1BSWOMFA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA GAPRE N° 132, DE 20 DE MAIO DE 2020.

Estabelece os servidores publicos da Secretaria Municipal

de Infraestrutura que poderao desenvolver as atividades de

fiscalizagao de obras e revoga a PORTARIA GAPRE N°

19, de 16 de janeiro de 2020, na forma que indica e da

outras providencias.

A PREFEITA DO MUNIClPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no

uso de suas atribuigdes legais,

RESOLVE:

Art. 1° Poderao desenvolver as atividades de fiscalizagao de obras, os seguintes agentes

publicos da Secretaria de Infraestrutura, com formagao em engenharia civil ou

arquitetura, devidamente habilitados e regulares-nos respectivos 6rg3os de classe:

I -Da coordenagao de Infratesttura:

a) Tadeu Lyrio Patrocinio, sendo: Engenheiro Civil -CREA 31213

b) Sueli Lemos Lima, sendo: Dir. Departamento de Infraestrutura - CREA

16956D

c) Alice Couto Santos, sendo: Engenheira Civil -CREA 44910

d) Andre Paula Leite de Castro e Bastos, sendo: Engenheiro Civil - CREA

41017

e) Pablo Mateus Pinho Ventim, sendo: Dir. Departamento de Infraestrutura -
CREA 46914

II-Da coordenag3o de EdificagSes:

a) Alessandra Sampaio Carvalho, sendo: Engenheira Civil-CREA 29371/D

b) Bianca Brito Gomes, sendo: Engenheira Civil-CREA 0514784440

c) Claudia Santana Coelho, sendo: Engenheira Civil-CREA 56776

d) Everton Oliveira Santos, Engenheira Civil -CREA 67459

e) Rafael de Sousa Petro, sendo: Engenheiro Civil-CREA 80916

f) Rafaela Sena Coni, sendo: Arquiteta -CAU A925489

CERTIFICAQAO DIGITAL: WOJX4XPSLDW6VS/1JXBMPA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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Lauro de FreitasMUNICIPIO

|W§ PREFEITURA MUNICIPAL
f-pHg DE LAURO DE FREITAS

g) Victor Junqueira Oliva, sendo: Engenheira Civil -CREA 53685

h) Vitor Sodre Souza, sendo: Engenheira Civil -CREA 0516477820

i) Daniel Luan de Mendonga Strid, sendo: Engenheira Civil-CAU A114961-0

Art. 2° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicapao

Art. 3° Revogam-se as disposigoes em contrario, especialmente a PORTARIA GAPRE

N° 19, de 16 de janeiro de 2020.

Lauro de Freitas, 20 de maio de 2020.

Moema Isabel Passos Gramacho

Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Andre Marter Primo

Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: WOJX4XPSLDW6VS/1JXBMPA

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

LAURO DE FREITAS:•’w

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

Objeto: Contratagao de Pessoa Juridica por meio de licitagdo para a Reforma da Casa do Trabalhador em Lauro De
Freitas.

Fundamentagao de contratagio: Este projeto estabelece as normas a serem observadas, definindo as
especificagoes tecnicas para as empresas participantes do certame licitatdrio, quanto aos seus direitos e obrigagoes,
identificando os tipos de servigos a executar e estabelecendo as diretrizes gerais da Reforma da Casa do Trabalhador
em Lauro De Freitas.

DECLARAQAO DE FISCAL DE CONTRATO

Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao 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, Lauro de Freitas/Bahia
Servidor Responsavel: Antonivaldo Ribeiro de Sales Junior
Cargo/fungSo: Coordenador de Edificagoes
Matricula: 52671
Fone para contato: (71) 3288-8780
E-mail: junior seinfra@outlook.com

Lauro de Freitas,

AÿtoniÿÿRib5eiro de Sales JuniorFiscal de Contrato-

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
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Setor/Unidade requisitante: Coordenagao de Edificagoes/Secretaria de Infraestrutura - Seinfra

Objeto: Contratagio de Pessoa Juridica por meio de licitagdo para a Reforma da Casa do Trabalhador em Lauro De
Freitas.

Fundamentagao de contratagao: Este projeto estabelece as normas a serem observadas, definindo as
especificagoes tecnicas para as empresas participantes do certame licitatorio, quanto aos seus direitos e obrigagoes,
identificando os tipos de servigos a executar e estabelecendo as diretrizes gerais da Reforma da Casa do Trabalhador
em Lauro De Freitas.

DECLARAQAO DE FISCAL DE OBRA

Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao da Obra originado por este processo, acompanhando sua execugao
e adotando os procedimentos que se fizerem necessÿrio 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, Lauro de Freitas/Bahia
Servidor Responsavel: Claudia Santana Coelho
Cargo/fungao: Assessora Direta - Engenheira Civil
Matricula: 084842-8
Fone para contato: (71) 3288-8780
E-mail: claudia coelhoenq@hotmail.com

Lauro de Freitas,

Fiscal da Obra -Claudia Santana Coelho
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| PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

t AVISO DE LICITACAO

CARTA CONVITE V 004,2U|9.

A Comjssao Permancntc dc Licitaÿflo da Prcfeiiura Municipal de Lauro de Freitas.
Bahia., dcvidamentc autonzada pcla Portaria N° 023/2019. toma publico para
conhccimenio dos interessados a hcttacao na Modalidade Carta Convite - N” 004 2019
Tipo. Regime de Execu$io de Empreitada por Mcnor Prcvo Global com t nieno de
Juigamento do tipo Mcnor Prcco Global Objeto: Contrataÿao dc Empress dc
Engenhana para Executar a Reforma do lmdvcl onde esta localizado a Casa do
Trabalhador. locaii/ado na Rua Euvaklo Santos Leite - S/N - Centro - Lauro de Freitas/
Bahia. conforme Projeto Basico c Planilha Discrtminativa em CD ancxo no Edital.
Requisitado pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura Valor Estimado Global RS
328.479,74 (trc/cntos c vinte e oito mil, quatroccntos c selcnta e novc rcais c setcnta e
quatro centavos). Pcriodo (ontralual Sera dc 12 (doze) meses, Sessio dc Abertura
07/08/2019 as 08:00 horas Local da SessSo. Comissio Permancntc dc Licitavdo -
situada na Pmv'a Martmiano Mala N" 25 - 1" Andar •Sala 02 - Centro Lauro dc
Freiuis/Bnhin Local de Rctirada do Edital: Comtlrito Permancntc de LtcitnÿAo

InformavOes: (71) 3288-8792. Horario de Funcionamento: 08:00 is 14:(K) horas.
Luciana Brito Bispo Nascimento - Presidente da Comiaslo Permancntc de Licitaÿdo
Lauro de Freitas, 26 de julho 2019. .

CERTIFICACAO DIGITAL &JNRP//YF3KGTF5HOUAOW
Etta edtcSo encontra-se no site ofictal deste ante P
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Lauro de Freitas MUNICIPIO

§ PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

# AVISO ADJUDICACAO E HOMOLOGA<,AO

C ARTA CONN ITE- V’ 004/2019.

A Pret'eita do Municipio de Lauro dc Freitas, torna publico a ADJUDICACAO e

HOMOLOGACAO da TOMADA DE PRECOS- N* 004/2019, Tipo Regime dc

Execucfio de Empreitada por Menor Preco Global com Criforio de Julgamento do itpo

Menor Preco Global. Objeto. C dntratadUi de Empress de fcngenharm para Executar a

Reforms do Imdvcl onde csia iocalizado a Casa do Trabalhador. Iocalizado na Rua

Euvaldo Santos Leite - S/N - Centro- Lauro de Freitas Bahia, conformc Projeto BAsieo

e Plant lha Discnminativa cm CD anexo no Edita!. Requisitado pda Secretaria

Mumctpal de Infraestrutura.A empresaPavloc Construÿdes e LocacSo de Maquinas

Ltda.Valor Global: RS 243.081,50 -(duzentos e quarema e Ores mil, oitenta e urn reals c

Innia centavos). Pcriodo Contratual: 12 (doze) meses. Data da Adjudicate: 18/10/2019

e Data da HomologaÿSo: 22/10/2019. Moema Isabel Passos Gramacho - Prcfeita. l auro

de Freitas, 23 de outubro de 2019.

*

CERTIRCACAO DIGITAL 9PHDCUOWJ1Y*GHPNBLQ2PQ

Esta ad«jdo eocontra-se no site oRctal desfa ante

%
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i Cc'YdftnadorSxecOTtivo
TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato mediante as seguintes
declaraÿoes e clausulas:

CONTRATO: N° 224/2019

LICITACAO: Carta Convite- N° 004/2019.

DOTACAO ORCAMENTARIA: N° 11.1100.2231.339039-00-Tesouro

PROCESSO ADMINISTRATIVE): 09.977/2019.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e foro na
Pra?a Jo2o Thiago dos Santos - S/N° - Centro - Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF N° 13.927.819/0001-40,
representado neste ato pelo seu Prefeito-Sra. Moema Izabel Passos Gramacho.

CONTRATADO: PAVLOC CONSTRUCTS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o
N° 05.952.091/0001-89, sediada na Av. Antonio Carlos MagaMes, 703, Tdrreo, Centro, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000,
neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as
testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, mediante as Cldusulas e condifOes a seguir enunciadas:

CLAUSULAS:

01 - OBJETO: Contratafilo de Empresa de Engenharia para Executar a Reforma do Imdvel onde esta localizado a Casa do

Trabalhador, localizado na Rua Euvaldo Santos Leite - S/N - Centro-Lauro de Freitas/ Bahia, conforme Projeto Bdsico e

Planilha Discriminativa em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

02 - PERIODO DO CONTRATO:

O presente CONTRATO tera vigencia de 12 (doze) meses, a partir da assinatura.

03 - PRECO: Valor Total de RS243.081,30 - (duzentos e quarenta e tres mil oitenta e um reais e trinta centavos).

04 - FORMA DE PAGAMENTO:

4.1. O pagamento serd feito atravds de mediÿdes mensais, conforme cronograma flsico-fmanceiro;
4.2. O prazo para pagamento serd de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentaÿo da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada dos demais documentos comprobatorios do cumprimento das obriga55es da Contratada;
4.3. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
4.3.1. Ao final de cada etapa da execu?ao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada
apresentard a medico previa dos servifos executados no periodo, atravds de planilha e memoria de cdlculo detalhada;
4.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi?os previstos para aquela etapa, no Cronograma /fji
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;
4.3.3. Se a Contratada vier a adiantar a execu?ao dos servi?os, em rela$do £l previsdo original constante no Cronograma r
Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medico prdvia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitagdo i
antecipada do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execu?ao dos servipos entendidos como criticos. A\
4.4. A Contratada tambem apresentard, a cada medÿao, os documentos comprobatdrios da procedencia legal dos produtoÿ \
e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execu?ao contratual, quando for o caso; Sc i\,
4.5. A Contratante terd o prazo de 07 (sete) dias uteis, contados a partir da data da apresentafdo da medico, p|5g.apfbÿ® fcv»v

32
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi?ao previa relatada pela Contratada, betn como para avaliar a conformidade dos
servÿos executados, inclusive quanto k obrigaÿSo de utiliza93o de produtos e subprodutos florestais de comprovada
procedencia legal;
4.6. No caso de etapas nSo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serSo pagos apenas os servÿos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente;
4.7. A aprova93o da medigSo pr6via apresentada pela Contratada n3o a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceita9ao definitiva dos servÿos executados;

4.8. Apos a aprova93o, a Contratada emitir& Nota Fiscal/Fatura no valor da medÿao definitiva aprovada, acompanhada da
planilha de medÿao de servi90s e de memdria de calculo detalhada;

4.9. O pagamento somente serd efetuado apos o “atesto”. pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no presente;
4.10. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verifica93o da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com os servÿos efetivamente executados, bem como as seguintes comprova9Ses, que deverSo
obrigatoriamente acompanhd-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 a execu93o contratual, nominalmente identificados;
b. Da regularidade fiscal, atraves das documenta95es mencionada no Artigo 29 da Lei N° 8.666, de 1993; e
c. Do cumprimento das obriga9&es trabalhistas, correspondentes k ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administra93o.

4.11. Havendo erro na apresenta93o de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que
impe9a a liquida93o da despesa. o pagamento ficara pendente at£ que a Contratada providencie as medidas saneadoras;
4.12. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprova93o da reguIariza93o da situa99o, n3o
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
4.13. Quando do pagamento, seri efetuada a reten93o tributaria prevista na legislacao aplicavel:
4.14. Quanto ao Imposto sobre Servi9os de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei Complementar
N° 116, de 2003, e legisla93o municipal aplicavel. A Contratante n$o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela Contratada, que porventura nSo tenha sido acordada no Contrato.

05 - DEVERES DO CONTRATADO

5.1. 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.
5.2. Prestar todo esclarecimento ou informa9ao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos servÿos, bem como aos documentos relativos k execu93o da reforma.

Paralisar, por determina93o da CONTRATANTE, qualquer trabalho que n3o esteja sendo executado de acordo com a
tdcnica ou que ponha em risco a seguran9a de pessoas ou bens de terceiros.

5.4. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu93o do contrato.
5.5. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros,
seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obriga96es inerentes & execufSo dos servÿos ora contratados.
5.6. Arcar com todos os tributes incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os
respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
5.7. Adotar as providencias e precau95es necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rg3os, se necessÿrio for, a fim de
que nito venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, eletricas e telefonicas.
5.8. Promover a guarda, manuten95o e vigilancia de materials, ferramentas, e tudo o que for necessario a execufao dos
servi90s, durante a vigencia da obra.
5.9. Manter seu pessoal devidamente identificado atraves de crachas, com fotografia recente. e provendo-os dos
Equipamentos de Prote9So Individual - EPI’s;
5.10. Manter sediado junto a Administra9ao, durante os tumos de trabalho, preposto capaz de tomar decisdes compativeis
com os compromissos assumidos;
5.11. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguran9a da
Administra99o.
5.12. Instruir os seus empregados, quanto a preven93o de incendios nas areas da Administra9ao;
5.13. Prestar os servÿos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fomecendo todos os materiais. equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia 9s recomenda95es aceitas pela boa tecqica.
normas e legisla9ao;
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5.14. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratories previamente aprovados pela fiscalizagbo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serein

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Memorial Descritivo/Especificagbo Tecnica;

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

as eventuais falhas na execugbo dos servigos fora das suas especificagbes;
5.16. Responder por qualquer prejulzo ou danos causados diretamente a Administragbo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugbo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagbes cabiveis e assumindo o
onus decorrente;
5.17. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da
execugbo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer & integridade
do patrimdnio publico;
5.18. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
eldtrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos orgbos federais, estaduais e municipais e concessionbrias de servigos
publicos, vistorias com vistas a obtengbo de licengas e regularizagbo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga
Ambiental de Operagbo, etc.);

5.19. Nbo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestagOes a que esta obrigada, exceto nas condigoes autorizadas no Termo de Referenda ou neste contrato;

- Nbo permitir a utilizagbo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigbo de aprendiz para os
de quatorze anos; nem permitir a utilizagSo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso

ou insalubre;
5.21. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigoes que ensejaram a sua habilitagbo e qualificagSc
no certame licitatbrio;
5.22. Fomecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigagbes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS, e do pagamento dos salbrios e beneficios
dos empregados utilizados na execugbo dos servigos.

06 - DEVERES DO CONTRATANTE

6.1. FISCALIZACAO

6.1.1. A coordenagbo do contrato, bem como a Fiscalizagbo da execugbo da obra sera realizada pelo MUNICIPIO, por
tecnicos designados na forma do Art.° 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 Bbsico. Especificagbes
Tecnicas, Memorials Descritivos, Projetos Bbsicos, elementos tdcnicos e de acordo com os demais documentos que
integram o Contrato.
6.1.2. A Fiscalizagbo Podera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisao e fiscalizagbo da obra por uma
Empresa Especializada, mediante procedimento de licitagbo especifica, a sua Contratagbo, que passara a ser Denominada

em atendimento ao que determina o Manual Especifico da Portaria 164/2013 e suas Alteragbes.
A Fiscalizagbo deverb verificar, periodicamente, no decorrer da execugbo do contrato, se a Licitante vencedora

mantbm, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigoes de habilitagbo e qualificagao exigidas na
licitagbo, comprovada mediante consulta aos ORGAOS RESPONSAVEIS, CADIN ou certidbes comprobatorias.
6.1.4. A Fiscalizagbo terb poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem em
desacordo com o Contrato, com as Normas Tbcnicas da ABNT e com a melhor tecnica consagrada pelo uso, obrigando-se
desde jb a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagbo, aos servigos, e a todos os elementos que forem
necessbrios ao desempenho de sua missbo.
6.1.5. A Fiscalizagbo terb plenos poderes para sustar qualquer servigo que nbo esteja sendo executado dentro dos termos do
Contrato, dando conhecimento dos fatos b autoridade competente, responsavel pela execugbo do contrato.
6.1.6. Caberb b Fiscal izagbo verificar a ocorrencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizagbo informarb ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatbrio com os documentos
necessbrios, e em caso de multa, a indicagbo do seu valor.
6.1.7. A agao e/ou omissbo, total ou parcial, da Fiscalizagbo nbo eximirb a Contratada da integral responsabilidade pela
execugbo do objeto deste contrato.
6.1.8. Fica assegurado aos tecnicos do MUNICIPIO o direito de, a seu exclusivo criterio, acompanhar, fiscaiizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou atravbs de terceiros, da execugbo dos servigos prestados pela licitante
vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtengbo de quaisquer esclarecimentos julgados necessbrios a
execugbo dos servigos.
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07 - RESPONSABILIDADES:

7.1. A CONTRATADA se obriga a prestar servifos pactuados, entregando os produtos de boa qualidade e em
conformidade com a legislafSo pertinente;

7.2. Os socios da CONTRATADA, bem como seus bens particulares ser3o solidariamente responsaveis pela boa e fiel
execuÿo do presente CONTRATO;

7.3. A CONTRATADA se compromete a manter, durante toda a execu93o do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigagOes por ele assumidas, todas as condi?6es de Habilita93o e qualificaÿao exigidas na Licita93o;

7.4. A CONTRATADA responde por quaisquer danos pessoais ou materials causados por seus profissionais durante a

execu93o do contrato;

7.5. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do presente CONTRATO, caso se verifiquem vicios, defeitos ou incorre90es resultantes da execu93o ou de
materiais e pe9as utilizados;

A CONTRATADA ser3 responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais e por todas as
demais despesas resultantes da execu9So do presente CONTRATO;

7.7. A CONTRATADA deve atender com presteza as reclama95es sobre a qualidade dos servÿos executados,
providenciando sua imediata corre98o, sem 6nus para o CONTRATANTE;

7.8. A CONTRATADA deve respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguran9a do traballio,
disciplina e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local
onde serSo executados os servi9os;

7.9. A CONTRATADA deve providenciar e manter atualizadas todas as Iicen9as e alvaras junto 3s repartÿOes
competentes, necessdrios 3 execu93o dos servi9os;

6.10. A CONTRATADA deve adimplir os fomecimentos exigidos pelo instrumento convocatdrio e pelos quais se obriga,
visando 3 perfeita execu93o deste CONTRATO.

07 - FISCALIZACAO: Preposto da Secretaria Municipal da Infraestrutura, dever3 fiscalizar a quantidade e qualidade dos
Servi90s ora pactuados, e atestar, para fins de pagamento, as quantidades fomecidas.

a08 - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em operar a rescis3o
deste pacto, na forma do Art. 77 da Lei N° 8.666/93.

09 - RESCISAO: Constitui motivo para a rescisao administrativa deste CONTRATO, a infracao a qualquer de suas
c!3usulas, ou a ocorrencia das hipdteses previstas no Art. 78 da Lei N° 8.666/93.

10 - PENAL1DADES:

10.1. Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer obriga93o prevista neste CONTRATO, aplicar-se-a
3 CONTRATADA inadimplente, sem prejuizo da cldusula anterior, bem como de outras penalidades previstas em
legisla93o especifica, as seguintes san9fles:

10.1.1. Advertencia;

10.1.2. Multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor do presente CONTRATO, por dia de atraso, em atd 30
(trinta) dias, em rela9So ao inicio e/ou termino de quaisquer das atividades constantes da Autoriza93o dos Servÿos
determinados pela CONTRATADA;

10.1.3. Multa de 0,4% (zero virgula quatro por cento) sobre o valor do presente CONTRATO, por dia de atraso, acima de/| . ,
30(trinta) dias, em rela93o ao inicio e/ou t6rmino de quaisquer das atividades constantes da Autoriza93o dos ServiiW 'A)
determinado pela CONTRATADA; ;

i j



mml
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
10.1.4. Multa de 10% (dez por cento), sem prejulzo do disposto nos subitens 10.1.2. e 10.1.3, sobre o valor total ou parcial
da obrigafSo n2o cnmprida;

10.2. A CONTRATANTE poderi descontar diretamente dos valores devidos k CONTRATADA para o pagamento das
multas porventura impostas e, nSo sendo estes suficientes, responderÿ a CONTRATADA pela diferensa;

10.3. As multas previstas nesta clausula n3o tern carater compensators e o seu pagamento n2o eximird
a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrafOes cometidas.

10.4. As multas previstas nesta clausula sSo independentes e senlo aplicadas cumulativamente;

10.5. A CONTRATANTE, para imposiÿo de qualquer penalidade, deve garantir o direito de defesa a CONTRATADA.

11 - LEGISLACAO PERTINENTE: Este Contrato € regido pela Lei N° 8.666/93, com a redaÿo da Lei N° 8.883/94 e
demais normas de direito administrativo pertinentes.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na
presen?a de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questSes
oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas/BA, 24 de Outubro de 2019.

<2o
MUNICIFIO DE LAURO DE /FREITAS - CONTRATANTE

I Moema Isabel Bassos Gramacho-Prefeita

PAVLOC CONSTRUCTS E LOCAl MAQUINAS LTDA - CONTRATADA

PAVLOC COHSTROQ6ES I L0CAQ*O
DEHAQWNASLTDA

Marta Gorete de A.Olivein
Diretora

TESTEMUNHAS:

l.IkVKitX tJuLufa d(
j

lem-oiT *

HenriqueTanajural
5ub. Procurador do Mumcipn

Procuradoria Geral/PMLF
Matricula 66612-9 1
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Diario Oficial do Sexta-feira
25 de Outubrode 2019
17-Ano VII -N° 1539Lauro de FreitasMUHICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITASSQ

AVISO DE RETIFICAgAO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE
ADITAMENTO N° 167/2019 AO CONTRATO N° 066/2019

A Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas, no uso de suas atribui9oes legais, informa
que no aviso veiculado na ediÿao de 18/10/2019 do Diario Oficial do Municipio relativo
ao Extrato do Primeiro Termo de Aditamento N° 167/2019 do Contrato N° 066/2019.
ALTERA-SE: Onde se Lia: Dota9ao Or9amentaria: 1001.2208.33903000.00:
1001.2208.339030.15. Leia-se:Dota9ao Or9amentaria: 1001.2208.339030.00;

1001.2208.339030.15. Moema Isabel Passos Gramacho.

AVISO DE RETIFICACAO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE
ADITAMENTO N° 166/2019 AO CONTRATO N° 068/2019

A Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas, no uso de suas atribui9oes legais, informa
que no aviso veiculado na edi9ao de 18/10/2019 do Diario Oficial do Municipio relativo
ao Extrato do Primeiro Termo de Aditamento N° 166/2019 do Contrato N° 068/2019.
ALTERA-SE: Onde se Lia: Dota9ao Oÿamentaria: 1001.2208.33903000.00;
1001.2208.339030.15. Leia-se: Dota9ao Or9amentaria: 1001.2208.339030.00;

1001.2208.339030.15. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DE CONTRATO N° 224/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada:
PAVLOC CONSTRUgOES E LOCAgAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ:
05.952.091/0001-89. Modalidade: Carta Convite - N°004/2019. Processo: 09977/2019.
Objeto: Contrata9ao de Empresa de Engenharia para Executar a Reforma do Imovel
onde esta localizado a Casa do Trabalhador, localizado na Rua Euvaldo Santos Leite -

Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, conforme Projeto Basico e Planilha
Discriminativa em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Dota9§o: 11.1100.2231.339039-00-Tesouro. Data da Assinatura: 24 de
Outubro de 2019. Valor: Valor Total de R$243.081,30 - (duzentos e quarenta e tres mil
oitenta e um reais e trinta centavos). Periodo de vigencia: O presente Contrato tcra
vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Moema Isabel
Passos Gramacho - Prefeita.

S/N

CERTIFICAQAO DIGITAL: OHMRUOSTFCGCKPVIOOXHCG

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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ORDEM DE SERVICOS N° 11 /2019

REFERlNCIA
CARTA CONVITE - N° 004/2019
CONTRATO DE EMPREITADA - N° 224/2019

VALOR: R$ 243.081,30 (Duzentos e Quarenta e tres Mil Oitenta e Um Reais e Trinta Centavos)

Pela presente Ordem de Servigo, autorizo a Empresa PAVLOC CONSTRUQOES E LOCAQAO DE MAQUINAS

LTDA, CNPJ n° 05.952.091/0001-89 a iniciar o servigo cujo Objeto: Contratagao de Empresa de Engenharia para

Executar a Reforma do Imbvel onde esta localizado a Casa do Trabalhador, Dotagao Orgamentaria N°

11.1100.2231.339039-00//Processo Administrative 09.977/2019, localizado na Rua Euvaldo Santos Leite -S/N

-Centro no Municipio de Lauro de Freitas /Bahia.

Inicio: 25/11/2019 Termino: 25/11/2020

Lauro de Freitas- Bahia, 25 de Novembro de 2019

AntoniyaidoyR'jde Sales Junior
Coordeoaddr de Edificagoes

-4
Cesar Augfjsto Sampaio
Secret&rio Municipal de Infraestrutura.

£€
Moema IsabeFPassos Gramacho
Prefeita

Ciente,

DE MAQUINAS LTDA

nocAtfo' Empresa Executora.
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