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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS.

1 K’.auM P'FX ,

SK.I ADO ADIT AMENTO N° >56/2019 AO C OM RA I D \° 127/2018

I’elo presente instrument©, fica aditado o contrato abaixo especilkado. de acordo coin as seguinles dausulas e deciaracdes:

CONTRATO ADITADO n". 127/2018; O presente insirumenlo tcm por objeto a eontratavao de empress para gerenciamento
do sistema de iluminav2o publics com Ibnieciniento de mio de obra e materiais, conforme lermo de referenda e planilhas no
cdital.

LLCITACAO: Prcgilo Prescnciai - NJ 0 lsr/20 1 K
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18066/20Id
POTAC AO ORCAMENTARIA: 0X00 2 158.339039.00.

CONTRATAME: MLNICTPIO PE LAIJRO PE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e loro na Prava
Joao I'hiago dosSantos s/rf, Centro. Lauro de Frettas/BA. inscrito no CNPJ/MF n°. 1 3.927 819/000140, neste ato rcpresenlado
pcla sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: CHIA ENGENHARIA LTDA. inscrila no CNPJ/MF sob o n". 07.533.074/0001-32 estabelecida a Rua
Rubens Guellt, n° 134. Sala 301, Edf. Emprcsarial Itatgara. CEP: 41.815-135. Salvador/BA. neste ato representada na Forma
de scus cstatutos c procura0cs.

CLAUSULA PKIMEIRA: OBJETO PO APITAMENTO: Remnacdo conlratual por mais 12 idoze) meses. com base no
an 57, inciso II. da Lei Federal 8.666/93. com lermo inicial em 01/10/2019 e o termo final cm 01/J0/2020. com reajusie de
3.4184V perfazendo o valor global de RS6.967.814,70 (seis miihoes novecentos e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze
reais e selcnta centavos), em atendimento a solieitacao da Secreuiria Municipal de Administrate.

CLAUSULA SECUNDA - RATIFK ACAO; Os Contratimtes ratificam as demais clausula* constantes do contrato ora
aditado.

CLAUSULA TERCE1RA: LEGISLACAO PERTINENTE: este contrato e regido pcla Lei if. 8.666/93 c demais
de dircilo administrativo e civil pertinentes. Assim ajustados. lirmam estc aditamento em 04 (quatro) vias <lc igual teor na
present das teslemunhas abaixo. elegendo o loro de lauro de Freitas para dirimir quaJqucr questdo dele advinda

normas

Lauro de Freitas, 01 de Outubro de 2019.

MUNIOPJO PE LAURO PE FREITAS - BAHIA
oems Isabel PassosjGramacho - Prefeita Municipal
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Diario Oficial do Quarta-feira

30 de Outubro de 2019
17-Ano VII -N° 1541

Lauro de FreitasMUNiCIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
q DE LAURO DE FREITAS=i

EXTRATO DO QL'INTO ADITAMENTO N° 155/2019 AO CONTRATO N". 121/2016

Contratada:EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S/A.CNPJ:
63.219.026/0001-45. Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.
Administrative): 17740/2019. Objeto do Contrato: Contratagao de empresa especializada na
disponibilizagao de Recursos Tecnicos, Tecnologicos e Licenciamento de uso de Sistemas de
Gestao Publica. Objeto do Aditamento: Renovagao contratual, pelo periodo de 12 (doze)
meses, com termo inicial cm 01/10/2019 e seu termo final em 01/10/2020. mantido o valor
global de R$3.567.500,00 (tres milhoes quinhentos e sessenta e sctc mil c quinhentos reais).
conforme dotagao orgamentaria supra, em atendimento a solicitagao da Secretaria Municipal

Dotagao
02.0700.2137.339040.00; 02.1001.2028.339040.01 Data da Assinatura: 01 de outubro de
2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

Processo

da Administragao. Orgamentaria: 02.0600.2024.339040.00;

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO N° 156/2019 AO CONTRATO N°
127/2018.

CONTRATADA: GHIA ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 07.533.074/0001-32.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.
18066/2019. Licitagao: Prcgao Prcscncial - N° 019/2018. Objeto do Contrato: O presentc
instrumento tern por objeto a contratagao de empresa para gerenciamento do sistema de
iluminagao publica com fomecimento de mao de obra e materiais, conforme termo de
referenda e planilhas neste edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Servigos
Publicos. Objeto do Aditamento: Renovagao contratual por mais 12 (doze) meses. com base
no art. 57, inciso 11. da Lei Federal 8.666/93. com termo inicial em 01/10/2019 e o termo final
em 01/10/2020, com rcajuste dc 3,4184%, perfazendo o valor global de RS6.967.814,70 (seis
milhoes novecentos e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e setenta centavos), cm
atendimento a solicitagao da Secretaria Municipal de Administragao. Dotagao Orgamentaria:
0800.2158.339039.00. Data de Assinatura: 01 de Outubro de 2019. Moema Isabel Passos
Gramacho.

Processo Administrative:

EXTRATO DE CONTRATO N" 054/2019/SMS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada:
SIVANDA DULTRA SILVA RORIZ. inscrita no CPF: 148.161.995-00 Modalidade:
Dispensa de Licitagao n° 019/2019/SMS Processo: 18131/2019. Objeto: O objeto deste
contrato e a locagao do imovel situado na Rua dos Prazeres, n° 251, Quadra 16, Lotes 245 e
248, Recreio dc Ipitanga, Lauro de Freitas/BA, para funcionamento da CENTRO DE
ATENQAO PSICOSSOCIAL - CAPS - AD, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe
outra destinagao de servigo publico.Dotagao: 30.0301.1346.33903600.6102000. Periodo de
Vigencia: O presente instrumento dc contrato tera vigencia pelo prazo dc 12 (doze) meses. a
contar a partir do dia 04/11/2019, podendo ser prorrogado por convengao das partes,
consubstanciada em Termo Aditivo. Data da Assinatura: 14 de outubro de 2019. Moema
Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: D1GWYWV2UYPV0A1CW9I05Q

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
.ONfRATOS/PMLF
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CpofUenadot Executtivo
PRIMEIRO ADITAMENTO N° 100/2019 AO COMRATO N" 127/2018

Pclo presentc mslrumcnlo. tica aditado o contratu abaixo especiticado. de acordo tom a.s seguintes elausulas c dcclaragdcs:

CQNTRATO ADITADO n“. 127/2018; O presentc insirumcnlo tem por objeto a contratagdo dc ernpresa para gcrcnciamento
do sistema dc iluminag&n publica com fomecimcmo dc mSo dc obra e materials, confonnc lermo de referenda c planilhus no
edital Requisiludo pela Secretaria Municipal dc Services Publicos.

LIC1TACAQ: Pregto Prcsencial - N° 019/2018
PROCESSO ADMINISTRAT1VO: 10626/2019
POTACAO ORCAMENTAR1A: 02.0800.2.158.33.90 39.00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAI RO DE FREITAS, pessoa juridica dc direilo publico, com sedc e loro na Praga
JoSo fhiago dosSantos s/n°, Centro. Laurode Freitas/BA. inscrito no CNPJ/MF n'\ 13.927.8 19/0001-40. neste aio representado
pela sua Prcfeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CPNTRATADA: GH1A ENG ENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07.533.074/0001-32 estabelecida a Run
Rubens Guelli. n° 134. Sala 301. F.df. Empresarial ltajgara. CEP: 41,815-135. Saivador/BA. neste ato representada na forma
de seus estatutos c procuragdes.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO: Aditivo de 25% ao valor do eontralo, perfazendo o valor dc
RSI.347.500,00 (Hum milhSo trezentos e quarenta e sete mil quinhentos reais). na forma da planilha anexa ao processo
supra e cm atendimento a soliciiagio da Secretaria Municipal dc Servigos Publicos.

CLAUSULA SEGIJNDA - RATIFICACAO: Os Contratantes ratiftcam as demais cl&usulas constantes do comrato ora
aditado

CLAUSULA TERCEIRA: LEGISLACAO PERTINENTE: estc eontralo e regido pela lei n'\ 8.666.93 c demais normas
de direito administrative e civil pertinentes. Assim ajustados. timiam este aditamento cm 04 (quatro) viax de igual teor. na
presenga das testemunhas abaixo. eiegendo o foro de Lauro dc Freitas para dirimir quatquer questio dele advinda.

Lauro de Freitas, 30 de Julho de 2019.

&
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BAHIA

Moemi Isabel Passo< •aniacho -Prefeita Municipal
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Diario Oficial do Quinta-feira
1 de Agosto de 2019

13-Ano VII - N° 1476
Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO N° 097/2019 AO CONTRATO N° 124/2018.

CONTRATADA: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUCTORS E SERVICES LTDA
CNPJ/MF: 05.629.741/0001-50. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.
Processo Administrativo: 10687/2019. Licitagao: Carta Convite — N° 003/2018. Objeto do
Contrato: Contratagao de Empresa de Engenharia para Execugao das Obras de Implantagao da
Academia, fruto do Contrato de Repasse N° 198.432-84/2006- Reforma do Estadio Municipal,
para atender a demanda da Secretaria Municipal infraestrutura deste Municipio, conforme
Termo de Referenda e Planilha Discriminativa anexo em Edital. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura. Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo contratual por mais 02
(dois) meses, com termo inicial em 27/07/2019 e termo final em 27/09/2019; mantendo as
demais condigoes e pre90s contratados, conforme justificativa tecnica da Secretaria Municipal
de Infraestrutura. Dotagao Orgamentaria: 02.1100.1031.449051.24. Data de Assinatura: 18 de
Julho de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DE CONTRATO N° 124/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Contratada: OUTLET
DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ; 24.968.736/0002-05. Modalidade:
Dispensa de Licitagao n° 020/2019 Art. 24. II. da Lei 8.666/93. Processo: 15861/2018. Objeto:
O objeto deste contrato tern por finalidade a contratagao de empresa especializada no
fomecimento de material para pintura residencial a serem utilizadas nos Nucleos do Setor de
Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Dotagao: 02.1201.1175.339030.29. Data
da Assinatura: 19 de Julho de 2019. Valor: O presente Contrato tern o valor global estipulado
em R$ 9.817,30 (nove mil oitocentos e dezessete reais e trinta centavos). Periodo de vigencia:
O presente instrumento de contrato tera vigencia pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
de sua assinatura. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO N° 100/2019 AO CONTRATO N° 127/2018.

CONTRATADA: GHIA ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 07.533.074/0001-32.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo:
10626/2019. Licitagao: Pregao Presencial - N° 019/2018. Objeto do Contrato: O presente
instrumento tern por objeto a contratagao de empresa para gerenciamento do sistema de
iluminagao publica com fomecimento de mao de obra e materiais, conforme termo de
referenda e planilhas neste edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Servigos Publicos.
Objeto do Aditamento: Aditivo de 25% ao valor do contrato, perfazendo o valor de
RSI .347.500,00 (Hum milhSo trezentos e quarenta e sete mil quinhentos reais), na forma da
planilha anexa ao processo supra e em atendimento a solicitagao da Secretaria Municipal de
Servigos Publicos. DotagSo Orgamentaria: 02.0800.2.158.33.90.39.00. Data de Assinatura: 30
de Julho de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO N° 094/2019 AO CONTRATO N° 004/2019

CERTIFICAQAO DIGITAL: TH1PTOIG8ZII+NUPOPYXBA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente. CONTRATOSIPMLF
,\SS:_4—4—



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
, PREGAO PRESENCIAL- N° 019/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 011301/2018

:

CONTRATO N* 127/2018

O MUNICIPIO DE LAURO OE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°

13.927.819/0001-40, com sede na Prapa JoSo Thlago dos Santos. N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por

sua autondade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado CONTRATANTE e de

outro lado a empresa GHIA ENGENHARIA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07 533.074/0001-32 estabelecida a Rua

Rubens Guelli, n* 134, Sala 301, Edf. Empresanal Itaigara, CEP: 41 815-135, Salvador/BA, neste ato representada na
forma de seus estatutos e procurapftes. doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo

Administrative N° 011301/2018tem entre si justo e acordado o presente Contrato. observadas as clausulas e condipftes a

seguir:

CLAUSULA PRIM1IRA-DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente instrumento tern por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA

DE ILUMINAQAO PUBUCA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME TERMO DE

REFERfeNCIA E PLANILHAS NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS

PUBLICOS.

PARAGRAFO UNICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento. como se transcritos fossem, o Processo Administrative de interesse da

Secretaria Municipal de Servipos Publicos - Processo Administrative - N° 011301/2018, com todas as msirupOes e
documentos, e. em especial, o Edital e seus anexes. complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e

obrigando as partes ao seu cumpnmento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Prepos da CONTRATADA.

naquito que nao contrariar este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA-DO VALOR

2.1. Peto objeto do presente negdcio juridico, a CONTRATANTE pagara h CONTRATADA no Valor Global de

R$5.390.000,00 - (Cinco mllhdes trezentos e noventa mil reais);

2.2. Estdo inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contnbuipdes e encargos trabaihistas inodentes

sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislapio em vigor

2.3. As despesas dacorrentes da execupdo dos servipos. objeto da presente licitapflo, estarSc induidas nos prepos

propostos. sendo de mteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAQdeS DA CONTRATANTE

3.1. Colocar a disposipao da CONTRATADA os documentos tecmcos desentivos integrates do acervo do Servipo de

liuminapdo Publics do Mumclpio de Laura de Freitas, tais como catdlogos manuals de operapao. manuals ae

fomecedores. piantas, esquemas fichdnos. necessaries a execupflo do Contrato

4.4
&*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
h

PREGAO PRESENCIAL- N° 019/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 011301/2018

3.2 Indicar, atraves de documento assmado pelo Gerente do Contrato, um ticnico com amplos conhedmentos sobre o

objeto do Contrato. com delegapSo para representi-lo quando de seu impedimento eventual, nas obrigapdes contratuais

3 3. Proporctonar livre acesso aos tacnicos e prepostos da CONTRATADA aos locals que estiverem sob o controie da

PREFEITURA, onde se encontrem instalados os equipamentos destinados a execugflo dos servipos previstos neste termo

de referenda

34 Envldar esforgoa junto aos Orgfios do poder publico em geral no sentido de que realizem consults a CONTRATADA

com antecedAncia minima de 30 (trinta) dlas, antes de manifestarem sua concordincia e formalizarem autonzagflo sobre

projetos de engenharia ou arquitefOnicos que possam dificultar a execugSo dos servipos contratados

3 5 Interceder junto is autondades competentes no sentido de facilitar a execugSo dos servipos contratados

13.6 Executar todos os servipos de distributgio de energia eletnca que !he compete e n3o i CONTRATADA, necessinos

ao bom cumprimento do Contrato.

3.7. Promover a realtzagSo dos seus servipos de forma a que nSo ocorram desencontros com os desenvolvidos pela

CONTRATADA, informando esta da necessidade de rever a sua programapao, quando for o caso.

38 Informar, aos usuinos dos servipos de lluminapSo Publics, das obngagOes e dos limites contratuais, visando a
caracterizar a agio da CONTRATADA,

3 9 N§o executar nenhuma modificagSo nas instalapOes de iluminagSo ptiblica sem consultar a CONTRATADA
3 10 Informar a CONTRATADA das informapfles que Ihe chegarem sobre qualquer mau funcionamento no Sistema

CLAUSULA QUARTA-DAS OBRIGAQttES DA CONTRATADA

Alim das obngagOes descritas na Minuta do Contrato e das demais, anteriormente, neste Termo de Referincia sio

obngapfies da CONTRATADA

4 1 Manter registro em meio magnetic© mdicando com precisio, os pedldos de intervengSo no Sistema de llummagSo

Publics A cada mis, a CONTRATADA deveri entregar a Fiscalizagio da PREFEITURA urn relatOno do registro das

panes, que seri assmado pelas duas partes, informando:

• Data e a hora do pedido de intervenpSo;

• Nome das pessoas que transmitiram e receberam a chamada;

• Enderepo, fua e numero da pane;

• Data e a hora da realizapflo do conserto

4.2 Esse sistema de registro ficari permanentemente a disposigfio da FiscalizagSo da PREFEITURA, que poderi realizar

a verificapSo dos controles a quaiquer momenta.
43 A CONTRATADA devera buscar ao longo do Contrato colocar as instalapOes recabidas por ela, em conformidade
com as Normas Tfecnicas vigentes Para isto a CONTRATADA devera propor a PREFEITURA, um programa de agio para

adequapSo das instalapOes is normas vigentes Quando tais apies exigirem metaoramentos ou expansio do sistema.
com investimentos adicionais ao servipo de manutenpio estes deverSo ser orpados e negociados com a Fiscaiizapflo da

PREFEITURA para a sua implantapio.

M/J’/

eONTRATOS/PMLF
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGAO PRESENCIAL- N° 019/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 011301/2018

4 4 Raalizar, no prazo de trfes meses, apbs a assinatura deste Contrato com a PREFEITURA, auditona e avaliaÿo do

Sistema de llummagdo Publica, apresentando por escrito, as consideragbes que entender necessÿrias visando a assegurar

o seu perfeito funtionamento

4.5. Promover meios para assegurar o cumpnmento das metas de otimizagSo do Sistema de lluminagao Publica do

Municipio de Lauro de Freitas, confarme estabelecido neste Contrato

4.6 Manter, em elevado nivel de cortesia e eficidncia, o relacionamento permanente com os usuSrios do Sistema

4 7. Executar os services contratados, cumprindo as obngagbes estabelecidas no Termo de Referenda no Contrato, nos
seus Anexos e em eventuais Aditivos, assumindo os compromissos pelos resuitados programados em consonance com os
custos estimados, respeitando as normas legais que regulam sua atuagSo

4 8. Assumir todos os anus decorrentes de falhas, omissdes, defeltos de instalagao e prejulzo outros derivados da me
execugao do Contrato

4 9. Enviar mensaimente a PREFEITURA, Relatono da Administragfio acompanhado de baiancete contfibil, levantamentos

estatisticos dos resuitados obtidos com o gerenciamento complete do Sistema de HuminagSo Publica

4 10. Fomecer e fmplantar sistemas mformatizados que possibilitem o acompenhamento da gestSo do patrimdnio do

Sistema e que permitam venftcar a coerfencia dos dados mformados nos relatonos.

4 11. Manter sistematica de informagao, atraves de meio de comunicagao adequado

4 12. Garantir a qualidade no relacicnamento entre os seus funcionirios e os usuarios.

4 13 Manter atendimento teiefbmeo das reclamagbes, em qualquer circunstSnaa.

4.14. Aceitar as mdteagbes de pnoridade por parte da PREFEITURA, na execugao das obras e service, compativeis com

este Contrato, de modemizagio e renovagao do Sistema

4.15 Assumir a responsabilidaoe pelos danos decorrentes da execute do Contrato, independentemente da existence

de culpa ou doio por parte da CONTRATADA, salvo se provar que, tendo prestado o servico, o defeito inexiste ou a

cuipa exciusiva da PREFEITURA ou da pessoa que sofreu o dano.

4.16 Fica a CONTRATADA de manter uma base Operational no municipio oe Lauro de Freitas, inclusive, seus

veicuios, equipamerrtos e pessoal Tbcmco administrativo;

4 17. Assegurar a PREFEITURA o direito de fiscalizar e acompanhar a execugflo dos servigos contratados. especialmente

no que diz respeito ao cumpnmento das metas de qualiaade no gerenciamento do Sistema de lluminagao Publica,

conforme previsto neste Contrato

4.18. Atender consults sobre modificagfies que a PREFEITURA pretends executar nas instaiagbes de HuminagSo publics

informando se a reaiizagSo dessas modsficagdes e compativel com os compromissos assumidos pela CONTRATADA,

neste Contrato, quais as eventuais inciddnaas financeiras devldamente justificadas, que resultarSo para a PREFEITURA

bem como eventuais consequencta relativas a apiicagao dos dispositivos do presente termo de referenda

4.19 Obter junto as autoridades competantes (IPHAN, IBAMA) autorizagSo ptxfo& exacugdodft OtSBtO &9t3dO que possa

ser objeto de questionamentos sc* o ponto de vista do tombamento da cidade ou de motivagSo ambiental, antes da

execugfio dos servigos contratados.

&3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGAO PRESENCIAL- N° 019/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 011301/2018

CLAUSULA QUINTA-FORMAS E CONDl£dES OE PAGAMENTO:

5.1 O pagamento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias. a contar da certificagao de que o servigo acerto e

devidamente atestado mediante a apresentagao de Nota Fiscal/Fatura contendo o n 0 do CNPJ da empresa. n.° da conta

bancdna, nome do banco e da respective agenda Dancana

5 2 No caso de incorregao nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura serSo os mesmos restituidos a
adjudicatana para as corregbes necessArias, ndo respondendo a PMLF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidagao oos pagamentos correspondentes;

5.3. SerSo etetuadas as retengbes na Fonte dos impostos. conforms Legislate vigente,

5.4. Nenhum pagamento sera efetuado A CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagAo qualquer obngagao financeira

que the for imposta, em virtude de penalldade ou inadimplfencia contratual sem que isso gere direito a actescimos de

qualquer natureza;

5.5. Qualquer atraso ocorndo na apresentagao da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exlgidos como condigao de

pagamento por parte da Contratada. importers em prorrogagSo automatics do prazo de vencimento da obngagSo do

Contratante

PARAGRAFO PRIMEIRO

No caso da CONTRATADA deixar de cumpnr qualquer disposigSo contratual e se o fato for devidamente comprovado, os
pagamentos devidos ficarSo rettdos ate que a pendbneia seja resolvida definitiva e integralmente, sem prejulzo de

quaisquer medidas punrtivas, em consonSnoa com a Lei N° 8.666/93

6.1. As despesas deste Contrato serdo pagas com recursos consignados no orgamento do MUNICfPIO DE LAURO DE
FREITAS, por conta das seguintes rubricas orgamentenas

Secretarla Municipal de Servigos Pubiicoa
Elemento Despesa

I 33903000
AtividadeUnidade Gestora Fonte de Recurso

0800 21S6 00

CLAUSULA S£TIMA- DESCRIQAO DOS SERVIQOS E MAPEAMENTO DOS SERVlpOS

Este item determina as caracteristicas tbcnicas necessaries a realizagfio dos servigos.

7 1 Quanto ao funcionamento do Slatema de lluminagao Publica: Cabera A CONTRATADA a responsabilidade peio

funcionamento do Sistema de lluminagao Publica do Municipio de Lauro de Freitas, ressalvadas as obrigagbes da

PREFEITURA estabelecidas em Contrato Sem desconsiderar outras fungbes necessarias ao correto desempenho do

Sistema. a CONTRATADA dever£ cumprir as seguintes atribuigbes.

7.1 1. Admimstracao do Servico de liuminacao Publica do Municipio de Lauro de Freitas:

7 1 1.1. Atualtzagao permanente da base de dados patrimonial do Sistema de lluminagao Publica do Municipio de Lauro de

Freitas;

7 1.12. Gerenciamento permanente de todos os servigos retativos A lluminagao Publica;

7 1.1.3. Busca continua de tbcnicas e metodos para otimizagSo dos servigos prestados:
SJ
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7 1 1.4. Consultona a PREFEITURA no qua se refere a fixagao das pollticas de agio, lendo em vista a realizagSo dos

objetivos dos services piiblicos objeto desta contratagao, com a elaboragSo de estudos e a prestagSo de assessors tecnica

para implantagSo das pollticas referentes a iluminagSo publica do Muntcipio de Lauro de Freitas;

7.1.1 5 Cnag§o de urn sistema de atendimento ao publico, com a implantagSo, manutengfio e operagao de servigo

telefonico, gratuito, durante as 00 boras do dia, pelo qual se fara o gerenciamento de pedidos e reciamagOes, do andamento

dos processos de atendimento e retomo ctesses pedidos, mediante registro informatizado de chamadas, implantanao - o em

ate 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato;

7.1 1 6. Em caso de aolicitagSo formal, acompanhar e assessorar a PREFEITURA em reunifies com terceiros para tratar de

assuntos que envolvam o Sistema de lluminagSo Publica do Muntcipio de Lauro de Freitas

7.11.7. Gerenciamento do uso da Energia Eletnca-

A CONTRATADA assumite junto a PREFEITURA a responsabilidade pelo gerenaamento da energia consumida no

Sistema de lluminagao Publica. cumprindo*lhe desenvolver agfies continuas que possibilitem redugSo do consumo de

energia deste Sistema atravds de agfies auto-sustentaveis para economia de energia, bem como reaiizar o
acompanhamento, verificagSo, controie e apuragSo, por circutto transformador, rua, iocalidade e regiSo administrativa da

energia etetrica consumida no Sistema de llummagSo Publica do Mumcipio de Lauro de Freitas para efeito de supervisao

peia PREFEITURA

7.1.18 OperagSo e ManutengSo das instalagfies de IP:

A manutengdo tern por objetivo atingir o nivei de qualidade do servigo especrficado neste Termo de Referfencia atravfis

de agfies preventivas e corretivas com fornecimento e aplicagflo dos matenais e equipamentos que se fagam

necessanos, para a consecugSo desse objetivo, cabete a CONTRATADA a realizagfio das segumtes atividades:

7 11.9 Organizar urn conjunto de equipes de manutengflo, devidamente uniformizadas e com identidade visual propria,

associada a identidade da PREFEITURA/SESP, de modo a evidenoar que a manutengSo corretiva e preventive do

Sistema de HuminagSo Publica do Municipio de Lauro de Freitas esteja sendo realizada peia CONTRATADA a servigo da

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - SESP;

7.1.1.10 Manter controie fisico do patrimfinio de iluminagSo publica do Municipio de Lauro de Freitas, atualizando seus

dados cadastrais imediatamente apos cada intervengSo de quaiquer natureza no Sistema:

7.1.1 11 Reaiizar as mtervengfies necessaries nos pontos com defeitos dentro dos prazos previstos neste Termo de

Referenda:

7 1.1.12 Interagir com o servigo de atendimento teletfinico para permitir mtervengfies de emergfincia contorme

estabelecido no subitem 7 1.111 acima;

7.1.113 Reaiizar rotmas de inspeg&o e venficagSo penOdicas para o bom funcionamento do Sistema de lluminagdo Puoiica

em seu conjunto e de seus equipamentos de comando, de acordo com estatisticas de falhas e metodologias de anaiise

fomecidas por sistema informattzado de gerenaamento do Sistema de iiuminagfio publica

7.114 Reaiizar a manutengSo preventive e corretiva, de acordo com as obngagfies de resultado, quanto a

• garantia de funcionamento;

• garantia do nivei de iluminamento,

• garantia de disponibilidade do Sistema,

wclI 5
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« garantia de excelbncia no aspecto visual e estfttico

7 1.1 15 Realize/ na manutengSo, a trees dos equipamentos de iluminaglo publics, durante os dole primeiros anos, de

acordo com os seguintes quantitativos minimos 50% (cinquenta por cento) das Idmpadas; 25% (vinte e cinco por cento) dos

rel&s fotoel6tricos; 10% (dez por cento) dos reatores

7.1.1.16 Rsalizar a pintura de 100% luminirias instaladas na orla maritime;

7.1.1.17 Realizar a pintura das luminSrias cujo padrSc de cor seja diterente do dnza,

7 1 1.18 A CONTRATADA compromete-se a manter, caso solidtado pela CONTRATANTE, o estoque de materials.

equipamentos e velculos a serem utilizados na manutengSo do sistema de iluminagfio do municipio. alocados nas
mstalagbes da SESP inclusive com a liberagbo das equipes de trabalho diariamente partindo deste mesmo local, desde que

o espago disponfvel oferega condigbes de seguranga e de logistica de forma que a condugSo dos trabalhos n3o seja

comprometida

7.1 1 19 Controle visual das Instalagbes A CONTRATADA efetuara de maneira sistemetica um controle visual das

mstalagbes, atravbs de visitas notumas e/ou diumas, com o objetivo de detectar as panes visiveis dos equipamentos da

rede de iluminagfio publics e o estado de conservagSo do Sistema Manter no municipio de Lauro de Freitas uma base

Operacional, inclusive, seus velculos, equipamentos e pessoal Tbcnico admimstrativo;

7 1 1 20 Esse controle sera efetuado a cada 15 (quinze) dias, sendo registradas em sistema informatizado especialista de

gerenciamento de Sistemas de iluminagSo publica as panes detectadas As corregbes das panes deverSo ser feitas dentro

dos prazos especificados neste Termo de Referenda

7.1 1.21 Intervengbes e Corregbes das Instalagbes: A CONTRATADA devera consertar os defeitos de acordo com os
prazos fixados no Termo de Referbncia, exceto quando da ocorrbncia de situagbes excepcionais de Forga Maior previstas

em Lei e tl§ Termo de Referenda

7.1.1.22 No que se refere a essas situagbes. a CONTRATADA devera mformar a PREFEITURA, por esento, avaliar o valor

dos trabalhos a serem efetuados e apresentar o orgamento para a execugSo das intervengbes que se fizerem necessario,

com as respectivas justificativas, para a PREFEITURA deliberar sobre a execugfio das intervengbes que se fagam

necessarias

7.1.1.23. implantagSo do Sistema Informatizado de Gerenciamento da lluminagbo Publica: A CONTRATADA devera

implantar no prazo mOximo de (60) sessenta dias apbs a assinatura do Contrato. um sistema informatizado que permita o
gerenciamento via web do Sistema de iluminagSo publica, a nlvel patrimonial. quantitative qualitative, operacional.

vincuiando cada ponto luminoso a um numero de identificagSo (eddigo).

7.1 1.24. A CONTRATADA devera instaiar nas dependences aa PREFEITURA, em local a ser posteriormente definido, pelo

menos 01 (um) terminal de consulta, composto dos programas e equipamentos de informatics (microcomputador e
impressora) necessarios ao acompanhamento das atividades deste Contrato A implantagSo do sistema devera acontecer

em ate 60 (sessenta) dias contados da assinatura do Contrato, em uma base da CONTRATADA, e o terminal (is) de

consutta(s) ao Sistema deverbo ser instalados no mesmo prazo, contadc da defmigSo do local por parte da PREFEITURA O

sistema informatizado deve ser constituldo de um conjunto de programas destmados a controlar e gerertciar todas as 1'
;N*
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atividades inerentes ao funcionamento do Sistema de llummapao Publics, devendo o mesmo contempiar no minimo, as

funpbes descntas nos subitens a seguir:

7 1.1.25.. Gest&o do Cadastre: Programs de computador que permRa realizar a operapao e atualtzapao do cadastro de

todos os equipamentos e materials do Sistema de liuminapSo Publica, tais como ISmpadas, luminanas. reatores. bravos
associando-os aos logradouros, vinculando e agrupando o cadastro de equipamentos de iluminap8o, de acordo com setores

(bairros) da Cidade, ruas. transformadores de distnbuipSo, no caso de circuitos medidos. e codificando cada ponto de

iluminapao publica com um numero exclusive,

7 1 1.26. A identificapSo (identidade do ponto): ManutenpSo da mesma sequdncia numeoca que atualmente identifica cada

ponto do Sistema de iluminapao existente, vinculando-o ao equipamento de transformapdo da rede de distnbuigao da

Concessioners (trato);

7.1.1.27. Relatorios Gerenciais do Sistema O sistema devera oferecer relatprios gerenciais que permitam facilitar a

operate e a manutenpSo. tanto preventive quanto corretiva, a inspepflo notuma para veriftcapSo de lampadas apagadas o

gerenciamento de energia e o controls de qualidade das redes de iluminapSo publica. abrangendo, tambem. os aspectos de

patnmomo (acervos). Devera ter, ainda. flexibilidade sufiaente para o desenvolvimento de outros relatOrios que a
PREFEITURA juigue necessarios, sem que isto Ihe represente qualquer Onus adicional.

7 1.1.28 GestSo e Controle de Energia Eldtrica: O sistema deve permitir a simulapflo da conta mensal de energia da Cidade

com base no numero de pontos cadastrados. emitir relatOnos da energia consumida (kWh) e da despesa com energia (em

Reais) por arcuito medido, bairro. logradouro ou por Regides Administrativas do Municlpio de Lauro de Freitas

7 1.1.29. Gerenciamento da OperapSo e ManutenpSo do Sistema O sistema devera possuir um rrtodulo de operapao e

manutenpSo que permits emitir e controlar todas as atividades de manutenpao, tanto corretiva como preventiva Deve ainda

permitir o registro, acompanhamento e controle de todas as reclamapfies e intervenpfies realizadas. devidamente

codificadas. relacionando suas causas. medidas corretivas e a identifiesp5o da equipe interventora, de tal forma que possam

ser emitidos relatcnos gerenciais com analise estatistica Este programs deve tambem permibr o acompanhamento das

reclamapOes em um sistema 'call-center 'com ligapSo gratuita pelo usuario, bem como interface para consultas e

reciamapbes via internet.

7.1.1.30 Sustentabilidade Ambiental: A Contratada fara. dentro de seu Almoxarifado e as suas expensas, um pre-

tratamento e acondicionamento dos materials atd a destinapfio final daqueles enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e

legisiapfio complementer.

Todas as ISmpadas de descarga retiradas da iluminapSo publica, por terem atmgido o final da sua vida util ou por

outro motivo qualquer, em hipdtese alguma deverSo ser quebradas, devendo ser enviadas is empresas de reciclagem.

credenciadas por OrgSo Ambiental competente e tambdm devera ser emitido para a PMLF um Certificado de DestinapSo

Final a cada remessa realizada

AJem das Idmpadas da iluminapfio publica citadas acima, o municlpio tera o direito de inciuir no programa de

descontam inapio acima. uma cota mensal de 1.000 Ifimpadas fluorescentes, oriundas de programas de coleta selebva.

sendo obngatoria a ermssSo do mesmo Certificado de Destmapflo Final para estes matenais.

A Contratada compromete-se a apoiar as miciativas do municipio no que se refere i sensibilizapSo da popuiapAo

quanto & eventuais Campanhas de Sustentabilidade Ambiental reaiizada pelo DIP

«)

b)

c)
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7.1 1 31. Operate e Atuaiizagbo do cadastre dos pontos luminosos do Sistema de lluminagbo Publics A CONTRATADA

jrb receber da PREFEITURA uma base de dados atuahzada de todo o sisterrta de lluminagbo publics do Municipio Ela

deverb consolidar e preservar o cadastre de todos os pontos do Parque de lluminagbo Publics do MUNICiPIO com as

mformagSes complementares que se fizerem necessarias a sua configuragbo final num sistema informatizado especializado

para parques de iiuminagbo publica. Nessa configuragbo. tomar-se-b, como parbmetros fundamentals do cadastre, a

numeragbo e a caracterizagbo do ponto luminoso no enderego onde o mesmo estb instalado (eddigo).

7.1.1.32. A remuneragbo dos servigos prestados pela CONTRATADA e de todas as atividades a eies concernentes.

relativos ao funcionamento do Sistema de lluminagbo Ptiblica executado como disposto neste Termo de Referenda sera
calculada, a cada mbs, pela multiplicagbo do prego unitbho por ponto luminoso conforms Item "1" do Anexo I - Planilha de

Pregos Uniterios PROPOSTOS pela CONTRATADA, pelo numero total de pontos luminosos existentes no Sistema de

lluminagbo Publica do Municfpio de Lauro de Freitas, no mbs de referenda da medigbo. Fica definido como ponto luminoso

a unidade constitulda por uma Ibmpada e os acessbrios indispensbveis ao seu funcionamento.

7 2. Cabera b CONTRATADA realizar as obras e servigos do Sistema de lluminagbo Publica do Municipio de Lauro de

Freitas, atendendo todas as exigbndas requeridas em programa ou projeto especlfico conduzido pela PREFEITURA, sob as

diretrizes dos seguintes enterics e procedimentos

7.2.1. Os trabalhos serSo, de forma geral, executados em regime de empreitada integral, podendo, a criterio da

PREFEITURA, de forma excepcional a aplicagbo de materials e equipamentos adquindos por esta Em qualquer caso,

devem ser precedidos de projeto executivo da CONTRATADA e de orgamento, elaborado de acordo com valores unitbrios

constantes na Planilha de Pregos Unitbrios - Anexo I deste Termo de ReferSncia;

7.2.2 O prego final do objeto licitado serb obtido pela multiplicagbo dos pregos unitbrios da PLANILHA PROPOSTA pela

CONTRADADA pelas quantidades dos respectivos servigos a serem realizados;

7 2 3. Apbs aceitagbo do orgamento apresentado pela CONTRATADA por parte da Fiscalizagbo, a PREFEITURA

formalizara a autorizagSo para infeio do objeto licitado;

7.2.4 O projeto serb objeto de analise e passivel de veto pela PREFEITURA, para o que Serb franqueado acesso b

Fiscaiizagbc e deverb observar bs normas urbanisticas e ambientais determmadas pelos Orgbos competentes A anblise do

projeto pela Fiscalizagbo nSo exime a CONTRATADA da responsabilidade, que 6 sb sua para que sejam atingidos os
indices minimos de qualidade estabeleddos neste Termo de ReferSncia:

7 2.5 O projeto deverb atender, tambbm, os segumtes requisitos tbcnicos;

7 2 6. Nao comprometer a estbtica urbanistica do logradouro;

7.2 7. Utilizar um unico modelo de luminaria, excegbo para os casos em que o projeto urbanistico exija mais ae urn
modelo;

7 2.8. Reutiiizar matenaia e equipamentos se estiverem em condigdes de uso e que nbo oomprometam a estbtica

urbanistica do logradouro,

7.2.9, Reviaar e/ou substituir todas as conexdes com a rede;

7.2.10. impiantar, desde que aplicbvel, dreuito independent* para ilurrimagto piiblica

14j
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7.2.11. £ direito de a PREFEITURA recusar qualquer tipo de matanal ou equipamento que esteja sendo indieado no projeto

e que nao atenda as especificagdes defimdas no Termo de Referenda sem que com Isso tenha que pagar qualquer valor

adicional ao ja estabelecido no Contrato,

7 2.12. Na bipdtese da excepcionalidade em que o fomeomento de materials ou equipamentos ssja reaiizado pela

PREFEITURA. e direito da CONTRATADA recusar aqueies que nSo atendam as especificagdes defimdas nos itens

anteriores. cabendo a PREFEITURA promover a sua imediata substitulgdo ou alterar a execugdo dos servicos para o

regime de empreitada integral ("turn key"), com a revisdo e a adequagdo do correspondente orgamento. Para evrtar essa

situacdo a PREFEITURA podera. nas inspegdes de recebimento dos materials e equipamentos adquiridos, utllizar-se dos

servigos de engenharia da CONTRATADA;

7.2 13 Apds a CONTRATADA proceder a imptantagdo e antes mesmo da entrega do objeto llcitado serdo realizadas

conjuntamente pelas equipes da CONTRATADA e Fiscalizagdo da PREFEITURA, as medigdes dos indices de

iluminamento mSdio e uniformidade mMia/minima da iluminagSo, conforme orientagSo da Norma ABNT NBR-5111. de

modo a comprovar o atendimento das condigftes estabelecidas no projeto:

7.2.14 A CONTRATADA 6 a unica responsdvel pelo atendimento aos niveis de iluminamento madia e umformidaue

mMa/minima da iluminagSo, estando obrigada a revisar todo o trabaino reaiizado de modo a atingl-los e a refazer. se para

tanto for necessano, todo o projeto e implantagdo, sem nenhum Onus para a PREFEITURA

7.3 Abalroamento de Postes exclusivos de liuminacao Publics: Caberd d CONTRATADA realizar a

recuperagSo de instalagdes do Sistema de iluminagSo publica do Municipio de Lauro de Freitas, que forem afetadas

por abalroamento de postes, sob as diretrizes dos seguintes eriterios e procedimentos:

7.3.1. Os trabalbos devem ser precedidos de pericia teenies promovida pela propna CONTRATADA para determinar a

extensdo dos danos bem como a necessidade ou ndo de substituigdo do paste e sujeita a aprovagdo da PREFEITURA,

7 3.2 Paralelamente, deverd a CONTRATADA apresentar a Fiscalizagao da PREFEITURA o croqui do local do

abalroamento, acompanhado do orgamento com a disenminagdo dos materials e mdo-de- obra utilizados dos servigos

relativos a substituigdo dos elementos danificados, juntamente com o recibo da entrega destes a PREFEITURA,

7.3.3 O orgamento serd elaborado de acordo com valores umtdrios constantes na tabela de Pregos Unitdrios por Atividade

PROPOSTO pela CONTRATADA - Pi3nilha de Pregos Umtdrios - Anexo I deste Termo de Referdncia;

7 3.4. O prego final de cada substrtuigdo de poste exclusivo de IluminagSo Publica abalroado sera obtido com base na

aplicagdo do valor PROPOSTO pela CONTRATADA.

7 4 Outros Servicos Tdcmcos Esoeaalizados: Com relagdo a outros servigos tecnicos espscializados, a CONTRATADA

executard:

7 4 1 Servicos de Engenharia A CONTRATADA executard, a pedido da PREFEITURA, servigos de engenhana ligados a

iluminagSo em geral consuitorias, projetos e assistdncia tecnica Tais servigos serSo oferecidos pela CONTRATADA em

fungdo das solicitagoes e terdo seus orgamentos eiaborados, negociados e aprovados junto a FiscaUzagdo da

PREFEITURA.

7.4.2. Servicos de llummacdo Artistica de Realce e Decorativa A CONTRATADA executard a pedido da PREFEITURA

servigos de iluminagdo artistica e de realce em edificios. monumentos. outros imdvels e espagos pubiicos, como tamoem

iluminagSo decorativa de fesbvidades. como natal, carnavai e eventos em gerais.. Caberd d CONTRATADA realizar os
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services, atendendo todas as exigfencias requeridas em programs ou projeto especffico conduzido pela PREFEITURA, sob

as direirizes dos seguintes criterios e procedimentos

7 4 3 Os servipos deverSo observar as indicap6es do piano diretor. e contemplar pianos de luz (realces), projetos

concertuais estaticos e dinAmicos de iluminapao artlstica com simulapSo mformatizada, projetos executives, supervisao,

montagem, regulagem e assistance t&cmca.

7 4 4 Tats services serSo oferecidos pela CONTRATADA am funpfio das soiicitapbes e terao seus orpamentos elaborados,

negoaados e aprovados junto a FiscateapSo da PREFEITURA;

7.4 5, O prazo de execupSo dos servipos sera de 12 (doze) meses. contados a partir da assinatura do contrato

CLAUSULA OITAVA-DO ADITAMENTO

8.1, O presente Contrato podera ser alterado ou prorrogado mediante a celebrapSo de termos aditivos desde que presente

alguma da9 hipoteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei N° 8 666/93

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

CLAUSULA DÿCIMA-DA FUNDAMENTACAO
10.1. O presente instaimento decorre do procedimento lidtatbrio, contido no Processo Administrativo de interesse da

Secretary Municipal de Servipos Publicos - Processo Administrativo - N° 011301(2018. na modalidade PREGAO
PRESENCIAL, tipo MENOR PREQO GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei N° 8666/93 e alterapdes, Lei Federal N°

10 520/02, Lei Complementer N° 123/06 e Alterap6es e demais disposipOes contidas no Edital

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- PENALIDADES POR VIOLAQAO DOS INDICES DE QUALiDADE

Sem prejuizo as demais sanpfies contratuais, poderSo ser apiicadas a CONTRATADA as seguintes multas por violapSo dos

Indices de Qualidade. apds urn perlodo minima de 60 (sessenta) dias do iniao do gerenciamento complete do Sistema de

HuminapSo Publica no Municipio de Lauro de Freitas.

OCORRSNCIA VALOR DE MULTA

111 Pelo n§o atendimento a urn item de controle (a cada inspepAo) relativo ao Criterio da Qualidade do Servipo, sobre a
medipao da Qualidade da Manutenpfio Valor correspondente ao faturamento mensal de 30 (trirtta) pontos luminosos, pelos

servipos relativos ao funcionamento do Sistema de lluminapSo Publica, no m&s da ocorrftncia

112 Pelo nSo atendimento a dois itens de controle (a cada mspepflo) relativo ao Cnterio da Qualidade do Servipo, sobre a
medipao da Qualidade da ManutenpSo Valor correspondente ao faturamento mensal de 65 (sessenta e dneo) pontos

luminosos. pelos servipos relativos ao funcionamento do Sistema de lluminapao Publica, no mfts da ocorrftncia

11.3. Pelo n8o atendimento a tr&s itens de controle (a cada mspepao) relativo ao Criterio da Qualidade do Servipo. sobre a
medipfio da Qualidade da ManutenpSo Valor correspondente ao faturamento mensal de 130 (cento e trinta) pontos

luminosos, pelos servipos relativos ao funcionamento do Sistema de lluminapSo Publics, no m6s da ocorrSncta
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11 4 Peio nSo atendimento a urn item da controls (a cada inspegao) reletivo ao Cnteno da Qualidade do Servigo, sobre a

medigSo da Qualidade da Continuidade da lluminagSo. Valor correspondente ao faturamento mensai de 30 (trinta) pontos

luminosos, pelos servicos relativos ao funcionamento do Sistema de liummagao Publica, no mbs da ocorrSncia

11.5. Pelo nfio atendimento dos prazos previstos. a Qualidade da IntervengSo na Rede de iluminagac Valor

correspondente ao faturamento mensai de 5 (cinco) pontos luminosos, pelos services relativos ao funcionamento do

Sistema de iluminagao Publica, no mbs da ocorrbncia, para cada viotagSo,

11.6 Pelo n3o cumpnmento dos prazos de entrega do Relatono Anual de Abvidades Valor correspondente ao
faturamento mensai de 260 (duzentos e sessenta) pontos luminosos, pelos servigos relativos ao funcionamento do Sistema

de liuminagSo Publica, no mbs da ocorrSncia, ate a entrega.

PARAGRAFO SEGUNDO

O atraso injustiftcado na execugfio do Contrato, por periodo superior a 30 (tnnta) dias. podera ensejar a rescisao do

Contrato

CLAUSULA DECIMA SEGUNOA -RECISAO CONTRATUAL

12.1. A madimplOncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clOusuias e condtgoes estaDeiecidas no presente

CONTRATO, assegurara a CONTRATANTE o direito de da-io por rescindido, mediante notificagSo. atraves de oficio.

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recetxmento, ficando a cntdrio da CONTRATANTE declarar

rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as
demais penaltdades previstas na Lei N° 8 666/93;

12.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motrvos previstos no Artigo 78 da Lei N°

8 666/93;

12.3. No caso de rescisao por raz6es de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA aviso previo, com

antecedencia de 30 (tnnta) d»as;

12A. A rescisao se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagao judicial ou extrajudicial, nos casos
previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N° 8 666/93;

12.5. Em qualquer caso de rescisao sera observado o Paragrafb Unico do Artigo 78 da Lei N° 8666/93,

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da AdministragSo, em caso de rescisao admimstrativa prevista no Art. 77 da

Lei N* 8.666/S3.

PARAGRAFO UNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigao judicial ou extrajudicial para apuragSo de

responsabilidade civil administratlva e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servigos de acordo com as especificagdes estabelecidas no Contrato.

b) Falir ou dissotver-se,

c) Transfenr. no todo ou em parte, as obrigagbes decorrentes deste Contrato

1h 4CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- FISCALIZACAO 6i II \.-V *. t
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13.1. A CONTRATANTE fiscalizari como ihe aprouver e no seu exdusivo interesse o exato e fiel cumpnmento das

ddusulas e condi?0es estabeiecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DErCIMA QUARTA - FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com exdusao de

qualquer outro, por mais priviiegiado que seja.

E para firmeza e vaiidade, e como prova de asalm haverem entre si, ajustado e contratado. 6 expedido o presents Contrato

em 04 (quatro) vias, que tide e achado conterme, 6 assrnado petas partes contratantes e peias testemunhas abaixo

identificadas

Lauro de Freitas, 01 de Outubro de 2018. /
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MUNtCIPtO DE LAURO DE jFREITASIBA

Moama Isabel Passos Gra
CONTRATANTE

GHIA El
to

TESTEMUNHAS:
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