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'PREFEITURA MUNICIPAL DC LAURODE FREITAS TOMADA DE PREQOS - N° 006/2020
Antonio Marcos Ribeirp>ROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 06.662/2020
Coordenador Executivo

CONTRATO N° 190/2020
O Municipio de Lauro de Freitas, pessoa juridica de direito publico interno, com sede e foro na

Praga Joao 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 PJ CONSTRUgOES E TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa

juridica inscrita no CNPJ sob o n° 03.174.004/0001-84, com sede na Rua das Mangueiras, 166, Novo
Horizonte, CEP:41.218-097, Salvador/BA, neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais,

doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente
Contrato, mediante as Clausulas e condigoes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
1.1. O presente Contrato, resultante da Tomada de Precos - N° 006/2020, nos termos do Processo
Administrative

-

N° 06.662/2020. tern por objeto CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA REALIZAgAO DE SERVigOS DE MANUTENgAO DA DRENAGEM NOS BAIRROS DE ARACUI,
AREIA BRANCA, BARRO DURO, BURAQUINHO, CAIXA D'AGUA, CAJI, CAPELAO, CENTRO,

DISTRITO QUILOMBOLA, IPITANGA, ITINGA, JAMBEIRO, PARQUE SAO PAULO, PITANGUEIRAS,
PORTAO, QUINGOMA, RECREIO IPITANGA, VIDA NOVA, VILA PRAIANA E VILAS DO ATLANTICO NO
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHAS EM CD
ANEXO NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

1.2. O presente Contrato podera sofrer acrescimos ou supressoes em conformidade com o Artigo 65, da Lei
N° 8.666/93, sendo que as supressoes poderao exceder este percentual, caso haja acordo entre as partes,

conforme preconiza o § 2° do referido Artigo.

1.3. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital de Tomada de Pregos

- N°

006/2020, seus Anexos e a Proposta de Pregos da CONTRATADA

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:
2.1. O prazo de vigencia contratual e de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do
contrato, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da
Lei n° 8.666, de 1993.

2.2. O prazo para reajustamento do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir < a data de
proposta, a teorda Lei n°, 10.192/2001
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2.3. O prazo para inicio de execupdo dos servipos licitados de 02 (dois) dias, contados a partir da emissdo

da ordem de servipo ou documento equivalente.
2.4. O Prazo de Garantia dos servipos prestados b o previsto na legislapdo vigente e definido no Cbdigo

Civil Brasileiro;
2.5. Todos os servipos licitados devem atender 3s recomendapdes da Associapdo Brasileira de Normas

Tbcnicas

- ABNT (Lei n.

0

4.150 de 21.11.62), e as Especificapdes Tbcnicas deste Projeto Basico no que

couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resistencia e
seguranpa.
CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAQAO:

3.1. O objeto do presente Contrato serb executado sob regime de empreitada por prepo unitdrio, conforme
previsto na Planilha Orpamentdria apresentada pela CONTRATADA, em sua Proposta de Prepos.
3.2. Os servipos serao pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas

previamente pela CONTRATANTE, atravbs da medipdo de Servipos Executados.
CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:
4.1. Valor total para execupdo do objeto deste Contrato 6 estimado em R$ - 2.421.301,27 (dois milhoes,

quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e um reais e vinte e sete centavos).

4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correrao por conta dos recursos consignados no
orpamento Municipal para o presente exercicio, conforme rubrica: 02.0900.1183.339039.00
CLAUSULA QUINTA - FORMAS E CONDIQOES DE PAGAMENTO:

5.1. A Contratante terb o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da apresentapao da

medipdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medipdo prbvia relatada pela Contratada, bem

como para avaliar a conformidade dos servipos executados, inclusive quanto b obrigapao de utilizapao de
produtos e subprodutos florestais de comprovada proceddncia legal.
5.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
a) Ordens de Servipos Parciais serao emitidas pelo Fiscal do Contrato, designado pela SEINFRA,

instruindo a execupdo progressiva dos trabalhos e fardo parte da documentapdo de comprovacdo dos

servipos realizados, juntamente com o Boletim de Medipdo, a Membria de cdlculo dos quantital
S
Relatorio fotogrdfico dos locais antes e depois da realizapdo dos servipos.
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b) A Contratada tambbm apresentarb, a cada medipbo, os documentos comprobatbrios da procedencia

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

caso.
c) Ap6s a aprovapao, a Contratada emitirb Nota Fiscal/Fatura no valor da medipbo definitiva aprovada.
5.3. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentapbo da Nota

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatbrios do cumprimento das obrigapbes da

Contratada.
5.4. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificapbo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada com os servipos efetivamente executados, bem como as seguintes
comprovapbes, que deverao obrigatoriamente acompanhb-la:
a) As comprovapbes relativas ao INSS, FGTS a serem apresentadas deverao corresponder b competbncia

anteriormente ao do mbs da emissbo da NF, quanto aos empregados diretamente vinculados a execupbo
contratual, nominalmente identificados;
b) Da regularidade fiscal, atravbs das documentapbes mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;
c) Do cumprimento das obrigapbes trabalhistas, correspondentes b ultima nota fiscal ou fatura que tenha

sido paga pela Administrapbo.
5.5. O pagamento somente sera efetuado apbs o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no Projeto Basico.
5.6. Havendo erro na apresentapbo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou

circunstbncia que impepa a liquidapao da despesa, o pagamento ficarb pendente ate que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apbs a
comprovapbo da regularizapbo da situapbo, nbo acarretando qualquer bnus para a Contratante.
5.7. Quando do pagamento, serb efetuada a retenpao tributaria prevista na legislapbo aplicbvel.

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

Complementar n° 116, de 2003, e legislapbo municipal aplicbvel.
5.9. Contratante nbo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,

que porventura nbo 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 obrigapbes 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 % fci abo
cento)

btfr

do valor deste Contrato;
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6.2. A Caugao em Dinheiro

sera atualizada monetariamente. Caugao em Titulos da Divida Publica, Seguro

Garantia ou Fianga BancSria, nSo renderao juros ou corregao monetaria, ressalvado os direitos inerentes

aos prdprios Titulos depositados.
6.3. A CONTRATANTE podera descontar do valor da Garantia Contratual a importance que a qualquer
tftulo Ihe for devida pela CONTRATADA;
6.4. A Caugao de Garantia de fiel cumprimento das obrigagoes contratuais

sera devolvida a CONTRATADA

apos a lavratura do Termo de Encerramento das obrigagdes pactuadas.
CLAUSULA SETIMA - DEVERES DO CONTRATADO
7.1. A CONTRATADA, obriga-se a fornecer m§o-de-obra, materials, equipamentos, ferramentas e

utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servigos e demais atividades correlatas, conforme
servigos relacionados na Planilha Orgamentaria.

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

RESPONSABILIDADE TECNICA correspondente, antes da emissao da primeira fatura. A inobservancia
desta exigencia implicara em retengao do pagamento correspondente.
7.3. Conduzir os trabalhos com estrita observance

as normas

da legislagao pertinente, cumprindo as

determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
7.4. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informagoes sobre o andamento da obra, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes
de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorrencias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados

a FiscalizagSo e situagao da obra em relagio as ordens parciais

de servigo expedidas.

7.5. Refazer,

as suas

expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste

instrumento e as especificagdes constantes no Memorial Descritivo e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materials defeituosos ou com vlcio de construgSo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo

fiscal da CONTRATANTE.
7.6. Cumprir, al6m dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,

normas de

seguranga do Trabalho;

U,a«itoS*

'

4

126*
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
TOMADA DE PREQOS - N° 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 06.662/2020
7.7. Manter no local da obra durante todo o periodo de execug§o em regime permanente no mlnimo um
tecnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagSo de registro profissional expedido pelo
Ministerio do Trabalho e Emprego.

7.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer

causa de destruig§o, danificagSo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
7.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrencia anormal

ou acidente que se verifique no local dos servigos.
7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a
execugSo da reforma.

7.11. Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nSo esteja sendo executado
de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Adotar as providSncias e precaugdes necess£rias, inclusive consulta nos respectivos drgSos, se

necess£rio for, a fim de que n3o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, etetricas e telefonicas.

7.13. Promover a guarda, manuteng§o e vigilSncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugSo dos servigos, durante a vigdncia da obra.

7.14. Manter seu pessoal devidamente identificado atraves de crachSs, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de ProtegSo Individual - EPI’s;

7.15. Manter sediado junto S AdministragSo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar
decisOes compativeis com os compromissos assumidos;
7.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,

equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observSncia as
recomendagOes aceitas pela boa tecnica, normas e legislagao;

7.17. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagSo e sob

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessSrias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem apiicados nos trabalhos;

7.18. Regularizar, quando notifcada pela CONTRATANTE as eventuais falhas na execugs

servigos

fora das suas especificagfies;

5ÿ
5

•/?<$<?

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
TOMADA DE PREQOS - N° 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 06.662/2020
7.19. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administrapbo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execupbo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou

indenizapbes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;
7.20. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condipoes que ensejaram a sua

habilitapbo e qualificapSo no certame licitatbrio;

7.21. A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protepbo ambiental, responsabilizando-se
peios danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislap§o pertinente, independentemente do

detalhamento e/ou da especificapbo do projeto.
7.22. As licenpas ambientais existentes para a obra,

n§o

dispensam nem substituem a obtenpbo pela

contratada, de certidoes, ou outras licenpas, de qualquer natureza, exigidas pela legislapbo federal, estadual

ou municipal no decorrer do contrato.
7.23. Os materials resultantes de restos dos servipos deverao ser descartados em local apropriado,
devidamente licenciado do ponto de vista ambiental, de acordo com a orientapbo da Fiscalizapbo.
7.24. O instrumento de Ordem de Servipo sera expedido pela SEINFRA que instruirb a execupbo

progressiva dos trabalhos e que

documentary

as comprovapbes dos servipos quando realizados,

estabelecendo expressamente a relapbo e prazos para execupbo dos servipos autorizados.
7.25. O executante devera estar informado sobre a natureza dos servipos, suas condipbes gerais e demais
fatores que possam influir na mesma, antes da elaborapbo das propostas, comparando e verificando

minuciosamente todos os elementos tecmcos fornecidos.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE:
8.0. A CONTRATANTE obriga-se a:
8.0.1 Exercer a fiscalizapbo dos servipos por servidores especialmente designados, na forma prevista na

Lei n° 8.666/93;
8.0.2. Responsabilizar-se pela comunicapbo, em tempo hbbil, de qualquer fato que acarrete em

interruppbo na execupbo do Contrato;
8.0.3. Efetuar o pagamento nas condipbes e prepos pactuados no Contrato;

8.0.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeipbes, falhas ou irregularidades constatadas na
execupbo do servipo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

8.0.5. Fornecer por escrito as informapbes necessarias para o desenvolvimento dos servipos ot
c

contrato;

fit/.-'
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8.0.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.0.7. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas d observdncia das normas

ambientais vigentes;
8.0.8. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de

acordo com as determinagdes do Contrato, conforme o Projeto Basico, Especificagdes tecnicas, memorial
descritivo e seus anexos;
8.0.9. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na

licitagSo.

8.0.10. A ativagao ou desativagdo do contrato dar-se-a mediante a emissdo, pelo Secretdrio da
Infraestrutura, do instrumento de Ordem de Servigo que estabelecera expressamente a relagdo dos servigos

autorizados e prazos para execugdo.
8.0.11. As Ordens de Servigos Parciais serdo emitidas pelo Fiscal do Contrato, designado pela SEINFRA,

instruindo a execugdo progressiva dos trabalhos e fardo parte da documentagdo de comprovagdo dos
servigos realizados, juntamente com o Boletim de Medigao, a Memdria de cdlculo dos quantitativos e o

Relatorio fotogrdfico dos locais antes e depois da realizagdo dos servigos.
8.0.12. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes Tdcnicas em anexo ao

Termo de Referenda, planilhas orgamentarias e Normas Tdcnicas da ABNT, NR 18 e normas especificas
da legislagdo em vigor.

CLAUSULA NONA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
9.1. A gestao e fiscalizagdo dos servigos serao realizadas pela Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), para

verificagdo do cumprimento das Clausulas Contratuais e terdo poderes para verificar e exigir o seu fiel
cumprimento, sendo que sua ausdncia ou eventual omissdo nao eximird a CONTRATADA dos
compromissos e obrigagOes assumidas perante a CONTRATANTE.

9.2. A SEINFRA indica o Engenheiro civil, Pablo Mateus Pinho Ventim, Matricula 83666, para a fiscalizagdo

do contrato objeto do Termo de Referenda:

9.3. A fiscalizagdo de que trata estes itens ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Empresa pelos

danos causados a SEINFRA ou a terceiros, resultantes de agdo ou omissdo, culposa ou

dokÿaÿe
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quaisquer de seus empregados ou prepostos.
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9.4. Competirci a SEINFRA

-

proceder o acompanhamento da execupao dos servipos prestados, o qual

atestara em termos definitivos, sua conclus5o.

9.5. O instrumento de Ordem de Servipo sera expedido pela SEINFRA que instruira a execupao progressiva

dos trabalhos e que documentarao as comprovapSes dos servipos quando realizados, estabelecendo
expressamente a relapao e prazos para execupao dos servipos autorizados.
9.6. O executante devera estar informado sobre a natureza dos servipos, suas condipdes gerais e demais

fatores que possam influir na mesma, antes da elaborapao das propostas, comparando e verificando
minuciosamente todos os elementos tacnicos fornecidos.
9.7. A Fiscalizapao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servipos que

estiverem em desacordo com o Contrato, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o

acesso da Fiscalizapao, aos servipos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de
sua missao.
9.8. Cabera

a

Fiscalizapao verificar a ocorrfencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual, realizando relatdrio com os documentos necessarios para serem analisadas e
tomadas as devidas providancias pelos setores responsaveis da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas.

9.9. Fica assegurado aos tacnicos do MUNICIPIO o direito de, a seu exclusivo criterio, acompanhar,

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atraves de terceiros, da execupao dos servipos
prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenpao de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a

execupao dos servipos.

9.10. No curso do contrato os quantitativos considerados para os efeitos de medipao serao exclusivamente
aqueles decorrentes dos servipos efefvamente realizados os quais poderao variar para mais ou para menos

com relapao aos valores estimados no Orpamento Basico sem que caiba

a licitante contratada o direito a

qualquer reclamapao ou indenizapao.
9.11. No caso de ocorrer necessidade de novos servipos n§o previstos que resultem em aditivo ao Contrato
original, a Contratada se obriga a apresentar o orpamento e a composipao de custos com os mesmos

valores dos insumos, Leis Sociais e BDI apresentados. N§o sendo possivel, serSo negociados novos prepos

compativeis com os valores de mercado, obedecendo aos mesmos criterios do contrato.
CLAUSULA DECIMA - CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO

10.1. O julgamento das propostas

sera realizado pela modalidade de Tomada de Prepos pelo critario de

menor prepo global, sendo aceitas somente duas casas decimais, como o valor unitario

:ato (sem

dizimas).
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10.2. Concluidos os servigos, a Contratada solicitarb ao MUNICIPIO, atravbs da Fiscalizagbo, o seu

recebimento provisbrio que deverb ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagbo.

10.3. O MUNICIPIO tera ate 90 (noventa) dias para, atravbs de Comissbo, verificar a adequagbo dos
servigos recebidos com as condigoes contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto,
aprovagbo da autoridade competente.

10.4. Na hipbtese da necessidade de corregbo serb estabelecido um prazo para que a Contratada, as suas

expensas, complemente ou refaga os servigos rejeitados. Aceito e aprovado o servigo/projeto, o MUNICiPIO

emitirb o Termo de Recebimento Definitivo dos servigos que deverb ser assinado por representante

autorizado da Contratada, possibilitando a liberagbo da caugbo contratual.
10.5. O Termo de Encerramento Fisico do contrato esta condicionado a emissbo de Laudo Tecnico pelo

MUNICiPIO sobre todos os servigos executados.
10.6. A ultima fatura de servigos somente serb encaminhada para pagamento apbs emissbo do Termo de

Encerramento Fisico do Contrato, que deverb ser anexado ao processo de liberagbo e pagamento.
10.7. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 8.3 acima e

condicionante para:
10.8. Emissbo, pelo MUNICiPIO, do Atestado de Execugbo dos servigos;
10.9. Emissbo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEFC);
10.9.1. Liberagbo da Caugbo Contratual
10.10. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as membrias de cblculo, as

informagbes obtidas e os mbtodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serbo de propriedade do

MUNICiPIO, e seu uso por terceiros so se realizarb por expressa autorizagbo deste.

10.11. A ultima fatura somente serb encaminhada para pagamento apbs emissbo do Termo de

Encerramento Fisico do Contrato, que deverb ser anexado ao processo de liberagbo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANQOES ADMINISTRATES
11.1. Ficarb impedida de licitar e contratar com o Municipio, sem prejufzo das multas previstas neste edital e
das demais cominagbes referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber garantidolo direito

prbvio da ampla defesa, a licitante que:
a. Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta, nbo assinar o Contrato;

b. Apresentar documento falso ou fizer declaragbo falsa;

.ÿ
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c. Ensejar o retardamento da execugSo do objeto desta Licitagao;
d. Nao mantivera Proposta, injustificadamente;
e. Falhar ou fraudar na

execugao do Contrato;

f. Comportar-se de modo iniddneo;

g. Cometer fraude fiscal.
11.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto da Licitagao, a Administragao da Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas, podera garantida a defesa prdvia, aplicar a licitante vencedora as seguintes sangfies:
a. Advertencia;

b. Multa moratdria de 0,2% (dois ddcimos por cento) por dia de atraso na

execugao do Contrato, tomando

por base o valor global do respectivo;

c. Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (ddcimo sexto) dia, atd o 30° dia de atraso;
d. Multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo;
e. Suspensao temporaria de participagdo em licitagao e impedimento de contratar com Administragao por
periodo nao superior a dois (02) anos;

f. Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administragao Publica enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punigao ou ata que seja promovida a reabilitagSo perante a prdpria autoridade

que aplicou a penalidade.

11.2.1. O atraso injustificado na execugao do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera
ensejar a rescisao do Contrato;

11.3. As multas aplicadas serao descontadas dos craditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida

no prazo de ate 15 (quinze) dias, da data da comunicagao oficial e, caso nao cumprida, ser3o cobradas
judicialmente;
11.4. Compete a Prefeitura Municipal a aplicagao das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2, Alineas

“b”, “c”, “d”, “e” e “f, as penalidades de advertencia, prevista no item 11.2, alinea “a”, facultada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificagio;
11.5. Da aplicagSo da penalidade prevista nos itens 11.1 e 11.2 caber£ recurso, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis, contados da notificagao, que

sera dirigido a autoridade superior, por intermadio da que praticou o ato,

a qual podera reconsiderar a sua decisio, ou, faza-lo subir devidamente informado;
11.6. As sangoes previstas no item 11.2, Alineas “b”, “c" e "d”, poderio ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades previstas neste edital;
11.7. O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigao judicial ou extraluglieÿJ
para apuragao de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:
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a. Recusar-se a prestar os servipos de acordo com as especificapbes estabelecidas no Contrato;
b. Falir ou dissolver-se;

c. Transferir, no todo ou em parte, as obrigapbes decorrentes do Contrato
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INCIDENCES FISCAIS:
12.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuipoes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em
decorrbncia, direta ou indireta, do presente Contrato, serbo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA;

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

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

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

modificapbes nas aliquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o 6nus dos
contratantes, serao revistos os respectivos valores, a fim de adequa-los a essas modificapbes,
compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenpas resultantes dessas alterapbes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO:

13.1. A CONTRATANTE podera rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelapbo

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:
13.1.1. O nbo cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigapbes e das

demais clausulas contratuais;
13.1.2. A inobservancia, por parte da CONTRATADA, das especificapbes da CONTRATANTE;
13.1.3. A cessao e transferbncia contratual ou a subcontratapao do objeto contratual sem previa e expressa

aprovapbo escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clausula Primeira deste Contrato;
13.1.4. Impericia, negligbncia ou imprudbncia por parte da CONTRATADA, na execupbo das especificapbes
contratuais;
13.1.5. O desatendimento bs determinapbes da fiscalizapbo da CONTRATANTE;
13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execupbo deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas

em registro prbprio pelo representante da CONTRATANTE;

m

13.1.7. A decretapbo de falbncia, insolbncia ou recuperapbo judicial da CONTRATADA durante a eÿÿpupbo
contratual;
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recuperagao judicial 6 facultado a CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou
nao o controle de determinadas atividades necessSrias a sua execugao;

13.1.7.1. No caso de

13.1.8. A dissolu?ao da CONTRATADA;
13.1.9. A alteragao social ou a modificagao, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execugao deste Contrato;

13.2. A rescisao contratual podera ser:
13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 13.1.1. a

13.1.9;
13.2.2. Judicial, nos termos da legislagao em vigor;
13.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes;
13.3. Em qualquer caso de rescisao, a CONTRATANTE podera dar continuidade ao objeto contratual por

execugao direta ou indireta;
13.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituigao de caugSo e das
retengoes, rescindido este Contrato com base em qualquer das raz5es enumeradas no item 13.1.1. ao

13.1.9;

13.5. Em caso de a rescisao 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 servigos corretamente executados e devidamente medidos;

13.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda

n§o

indenizados, destinados aos

servigos e atividades conforme as especificag8es deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;
13.6. A CONTRATANTE apos notificar a CONTRATADA da rescisao contratual, tomara posse imediata das

parcelas efetivamente ja executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais
existentes, devendo, por6m, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificag§o,

apresentar urn relatdrio completo e avaliagao detalhada, historiando as raz6es da rescisao;
13.6.1. A avaliagao, acima citada, devera ser feita por uma Comissao a ser designada pela

CONTRATANTE, composta de 03 (tr8s) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas
CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidira, entre pessoas alheias;

...
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13.6.2. A ComissSo ter3 um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituig§o, para apresentagao de seu

relatbrio conclusivo, o qual servir£ para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;
13.7. No caso de rescisSo amigÿvel do Contrato, a CONTRATADA far£ jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 13.5.1 e 13.5.2;
13.7.1. Desta forma, far-se-3 o pagamento final com mutua, plena e geral quitagÿo no ato da assinatura do
Distrato;

13.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA tera um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de
contas, para desmobilizar o canteiro e deix£-lo inteiramente livre e desimpedido;

13.9. Constituem tambem, motivos para rescis3o contratual por parte da CONTRATANTE, alem dos casos
j£ remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8.666/93.

13.10. Caracterizam-se, tamb6m, como motivo para rescisSo contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do

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

conforme o caso, de serem mantidas as condigbes vantajosas que determinaram o dimensionamento do
prazo vigencial deste Contrato;
13.11. Em qualquer caso de rescisbo contratual, serSo assegurados a CONTRATADA os direitos de defesa

e de recursos previstos no Art. 78, parbgrafo unico, e no Art. 109 da Lei N° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legislagbo em vigor, os pregos contratados permanecerSo fixos e irreajusteveis pelo

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

pregos serao reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.
14.2. O termo inicial para a apuragbo do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentagbo da
Proposta de Prego ocorrida na sessbo de julgamento da Licitagbo.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDIQOES GERAIS:
15.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados

ou a ele vinculados, nSo poder§o, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia
ou caucionados;
15.2. SerSo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatdrios, mapas, desenhos, diaaramas,

pianos estatlsticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente a

executado por ela;
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15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execug§o deste Contrato,

quando necessario a

conveni§ncia

dos servigos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados &

CONTRATADA;

15.4. A legislagSo aplicavel a execugSo do Contrato e especialmente aos casos omissos e a Lei N° 8.666/93
com suas alteragSes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - COMUNICAQOES:
16.1. As comunicagoes reciprocas, somente serSo consideradas quando efetuadas por escrito, atrav6s de

correspondence, ou documento de transmiss3o mencionando-se o numero e o assunto relativos a este
Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e enderegadas conforme o destinaterio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO:
17.1. As partes signatures 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.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e unico
efeito, na presenga das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas, 21 de outubro de 2020.

PELA CONTRATANTE:

PELA CONTRATADA:

Of7 LA

PJ Constmffies e Tenraptanagem lift
ManaGoreledeA.Otoi
Diretori

C*>

NOMI

NOME:
R.G.

V

J

04 363 66%

R.G.
TESTEMUNHAS:
.wit i r.m
NOME:

R.G.ce

$ 7?

-v.

\

p,y

NOME:

R.G.

uc

o
.

X
5

14

