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LAURO DE FREITAS
Amomo Marcos CONCORRÿNCIA PUBLICA - N° 003/2020

Coordena or
PROCESSO ADMIN(STRATIVO - N° 20.039/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONTRATO N° 181/2020

O Municipio de Lauro de Freitas, pessoa juridica de direito publico interno, com sede e foro na

Praga Jo3o Tiago dos Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitas/Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o N°

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

denominada CONTRATANTE, e a empresa AJL CONSTRUQOES LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o N°

01.922.168/0001-17, sediada na Rua Jardim Ipanema, Quadra 03, n° 768, Pitangueiras, Lauro de

Freitas/BA, CEP: 42.701-830, neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais, doravante

denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato,

mediante as ClSusulas e condigSes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Concorrfencia Publica - N° 003/2020. ncs termos do Processo

Administrative - N° 20.039/2019. tern por CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

EXECUQAO DE SERVIQOS DE MANUTENgAO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICiPIO DE

LAURO DE FREITAS/BAHIA - LOTE II E III. CONFORME PLANILHAS, TERMO DE REFERFNCIA,

ESPECIFICAQOES TECNICAS E PROJETOS EM CD ANEXO NESTE EDITAL REQUISITADO PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

LOTE 02 -BAIRROS AREIA BRANCA. BARRO DURO. CAIXA D’AGUA. CAJIC. CAPELAO.
JAMBEIRO, QUINGOMA E VIDA NOVA

ITEM DESCRIQAO DOS SERVIQOS MAIS RELEVANTES QUANTIDADE

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRlLICA EM
PAREDES

26 217,93 m21

REVISAO EM COBERTURA DE TELHA CERAMICA 3.640,33 m22

3.288,50 m2PINTURA ACRlLICA EM PISO CIMENTADO3

APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES 8.083,86 m24

PINTURA A 0LEO 1.557,54 in25

LOTE 03 -BAIRROS BURAQUINHO. CENTRO. IPITANGA. PORTAO. PITANGUEIRAS. RECREIO.
VILA PRAIANA E VILAS DO ATLANTICO

iTEM DESCRIQAO DOS SERVIQOS MAIS RELEVANTES QUANTIDADE

REVISAOEM COBERTURA DE TELHA CERAMICA 6.924,10 m21

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEÿÿWLrcÿM 33 120,70 m22
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PAREDES

3.902,38 m23 PINTURAACRILICA EM PISO CIMENTADO

PINTURAAOLEO 2.350,44 m24

PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA 2.862,18 m25

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

N° 8.666/93, sendo que as supressdes poderdo 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 Concorrdncia Publics - N°

003/2020, seus Anexos e a Proposta de Prepos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA- DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1.1. DO PRAZO DE EXECUQAO:

2.1.2. O prazo de vigdncia contratual sera de 12 (doze) meses, apbs a assinatura do contrato.

2.1.3. O prazo maximo para execupSo das obras e servipos objeto do presente sera de 12 (doze) meses,

contado a partir da data emissSo da ordem de servipos. (Podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§

1°e2° da Lei 8.666/93).

2.2. DA FISCALIZAQAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA:

2.2.1. As obras serao acompanhadas pela Responsavel Tdcnico, a servidora Bianca Brito Gomes,

engenheira civil, matricula n°: 66855, lotado na Secretaria de Infraestrutura, na CoordenapSo de edificapdes

que acompanhara e atestara quanto ao atendimento do objeto.

2.2.2. O Prazo de Garantia dos servipos prestados d o previsto na legislapSo vigente e definido, no Cddigo

Civil Brasileiro.

2.2.3. Todos os servipos licitados devem atender as recomendapdes da AssociapSo Brasileira de Normas

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

requisitos mlnimos de qualidade, utilidade, resistdncia e seguranpa.

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAQAO:

3.1. O objeto do presente Contrato sera executado sob Regime de Empreitada por Prepo Unitario, conforme

roposta de Prepos.previsto na Planilha Orpamentaria apresentada pela CONTRATADy
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3.2. Os servipos serbo pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas

previamente pela CONTRATANTE, atravbs da medico de Servipos Executados.

CLAUSULA QUARTA- VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execupbo do objeto deste Contrato b estimado em LOTE II - R$ 2.692.809,44 (dois

milhbes, seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), LOTE III -
R$ 3.807.425,17 (trbs milhbes, oitocentos e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezessete

centavos).

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

orpamento Municipal para o presente exerclcio, conforme rubrica:

02.1001.1197.339039.01

02.1001.1197.339039.95

CLAUSULA QUINTA - DAS FORMAS E CONDIQOES DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento sera feito atravbs de medipbes mensais, conforme cronograma flsico-financeiro.

5.2. O prazo para pagamento serb de 30 (trinta) dias. contados a partir da data da apresentapbo da Nota

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

5.3.1. Ao final de cada etapa da execupbo contratual, conforme previsto no Cronograma Flsico-Financeiro, a

Contratada apresentarb a medipbo previa dos servipos executados no periodo, atraves de planilha e

membria de cblculo detalhada.

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

Contratada.

5.3.2. Uma etapa serb considerada efetivamente conclulda quando os servipos previstos para aquela etapa,

no Cronograma Flsico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

5.3.3. Se a Contratada vier a adiantar a execupbo dos servipos, em relapbo a previsbo original constante no

Cronograma Ffsico-Financeiro, podera apresentar a medipbo prbvia correspondente, ficando a cargo da

Contratante aprovar a quitapbo antecipada do valor respectivo, desde que nbo fique constatado atraso na

execupbo dos servipos entendidos como crfticos.

5.4. A Contratada tambbm apresentarb, a cada medipbo, os documentos comprobatbrios da procedbncia

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

caso. y y
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5.5 . A Contratante terb o prazo de 07(sete) dias uteis, contados a partir da data da apresentagbo da

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

como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto b obrigagbo de utilizagbo de

produtos e subprodutos florestais de comprovada procedbncia legal.

5.6. No caso de etapas nbo concluldas, sem prejufzo das penalidades cablveis, serao pagos apenas os

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

5.7. A aprovagbo da medigbo prbvia apresentada pela Contratada nbo a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitagbo definitiva dos servigos executados.

5.8. Ap6s a aprovagbo, a Contratada emitirb Nota Fiscal/Fatura no valor da medigbo definitiva aprovada,

acompanhada da planilha de medigbo de servigos e de membria de cblculo detalhada.

5.9. O pagamento somente serb efetuado apbs o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no presente.

5.10. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado b verificagbo da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como bs

seguintes comprovagbes, que deverbo obrigatoriamente acompanhb-la:

a. Do pagamento da remuneragSo e das contribuigbes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e

Previdbncia Social), correspondentes ao mbs da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos

empregados diretamente vinculados b execugbo contratual, nominalmente identificados;

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

c. Do cumprimento das obrigagbes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha

sido paga pela Administragdo.

5.11. Havendo erro na apresentagbo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou

circunstbncia que impega a liquidagbo da despesa, o pagamento ficarb pendente atb que a Contratada

providencie as medidas saneadoras.

5.12. Nesta hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-b apbs a comprovagSo da regularizagSo da

situagbo, nbo acarretando qualquer bnus para a Contratante.

5.13. Quando do pagamento, serb efetuada a retengbo tributbria prevista na legislagbo aplicbvel.

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

Complementar n° 116, de 2003, e legislagbo municipal aplicbveL inte nbo se responsabilizarb por!bi
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qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura nSo 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 obrigapSes contratuais, a CONTRATADA tera

que prestar garantia nos termos do § 1° do Art. 56 da Lei N° 8.666/93, no percentual de 1.0 % (um por

cento) do valor deste Contrato;

6.2. A Caupao em Dinheiro sera atualizada monetariamente. Caupao em Titulos da Divida Publica, Seguro

Garantia ou Fianpa Bancaria, nao render§o juros ou correpao monetaria, ressalvado os direitos inerentes

aos prbprios Titulos depositados.

6.3. A CONTRATANTE podera descontar do valor da Garantia Contratual a importancia que a qualquer titulo

Ihe for devida pela CONTRATADA;

6.4. A Caupao de Garantia de fiel cumprimento das obrigapoes contratuais sera devolvida a CONTRATADA

apos a lavratura do Termo de Encerramento das obrigapfies pactuadas.

CLAUSULA SETIMA- DEVERES DO CONTRATADO:

7.1.0 CONTRATADO, obriga-se a fornecer mao-de-obra, materials, equipamentos, ferramentas e utensilios

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

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

RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) correspondente, antes da emissao da primeira fatura. A

inobservancia desta exigSncia implicara em retenpao do pagamento correspondente.

7.3. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construpao e, se necessario, o alvara

de demolipao e demais documentos e autorizapSes exigiveis, na forma da legislapao aplicavel.

7.4. Conduzir os trabalhos com estrita observance as normas da legislapao pertinente, cumprindo as

determinapSes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servipos sempre limpo e nas melhores

condipbes de seguranpa, higiene e disciplina.

7.5. Atentar, em relapao ao material, para todas as disposip&es e especificapSes constantes no Memorial

Descritivo, Projeto e Planilhas.

7.6. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para anaiise e aprovapao, quaisquer mudanpas

nos mfetodos executivos que fujam as especificapSes do Memorial Desprttjvo

t
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7.7. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste

instrumento e as especificagOes constantes no Memorial Descritivo e anexos do termo, bem como substituir

aqueles realizados com materials defeituosos ou com vlcio de construgao.

7.8. Observar as diretrizes, critarios e procedimentos para a gest§o dos reslduos da construgao civil

estabelecidos na ResolupSo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes

termos:

a. O gerenciamento dos reslduos originarios da contratag§o devera obedecer as diretrizes tacnicas e

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Reslduos da Construgao Civil, ou do Projeto

de Gerenciamento de Reslduos da Construgao Civil apresentado ao 6rgSo competente, conforme o caso;

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

providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos reslduos da construgao civil originarios da

contratagSo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1. Reslduos - Classe A (reutilizaveis ou reciciaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de reslduos da construgao civil,

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagfio ou reciclagem futura;

b.2. Reslduos - Classe B (reciciaveis para outras destinagOes): deverao ser reutilizados, reciclados ou

encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagfio

ou reciclagem futura;

b.3. Reslduos - Classe C (para os quais nSo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagOes

economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagSo): deverao ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas tacnicas especlficas;

b.4. Reslduos - Classe D (perigosos, contaminados ou prejudicial a saude): deverao ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas tacnicas especlficas.

c. Em nenhuma hipOtese o CONTRATADO podera dispor os reslduos originarios da contratagio aterros de

reslduos domiciliares, areas de "bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,

bem como em areas nSo licenciadas;

7.9. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita mataria para a

atmosfera, por emiss§o pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites

3S2, de 26/12/2006, e legislag§omaximos de emissao de poluentes admitidos na ResolugSo CONAM/

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; /s'
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b. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissSo de ruidos n§o podera ultrapassar os niveis

considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Rufdo em Areas Habitadas visando o

conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas T6cnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos

na NBR-10.152 - Niveis de Ruldo para conforto aciistico, da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas -

ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

7.10. Responder por quaiquer 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 quaiquer

causa de destruigSo, danificagSo, defeitos ou incorregSes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de

seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaiquer ocorrfencia anormal

ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a quaiquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a
execugao da reforma.

7.13. Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, quaiquer trabalho que nao esteja sendo executado

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

7.14. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do

contrato.

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

pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes inerentes a execugao

dos servigos ora contratados.

7.16. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo

efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

7.17. Adotar as providSncias e precaugfles necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se

necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elCtricas e telefOnicas.

7.18. Promover a guarda, manuteng§o e vigiiancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao dos servigos, durante a vigSncia da obra.

7.19. Manter seu pessoal devidamente identificado atrav£s de crachas, com fotografia recente, e provendo-

os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI’s;

Hi„ r , Ijynra
jb.frowitiaf c/V’jnicipio
PronrfSdofyjXtnI/PMIf

MdtriKla 6btl2S
7V(



614f

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

CONCORRENCIA PUBLICA - N° 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 20.039/2019

7.20. Manter sediado junto S AdministragSo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar

decisdes compatlveis com os compromissos assumidos;

7.21. Cumprir, al6m dos postulados legais vigentes de Smbito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranga da AdministragSo.

7.22. Instruir os seus empregados, quanto 3 prevengSo de incSndios nas areas da Administrate;

7.23. Prestar os servigos dentro dos parSmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,

equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observSncia as
recomendagSes aceitas pela boa tacnica, normas e legislagSo;

7.24. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratbrios previamente aprovados pela fiscalizagSo e sob

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Memorial

Descritivo/EspecificagSo Tacnica;

7.25. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas

no contrato, as eventuais falhas na execugSo dos servigos fora das suas especificagfies;

7.26. Responder por qualquer prejulzo ou danos causados diretamente 3 AdministragSo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugSo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou

indenizagSes cablveis e assumindo o Onus decorrente;

7.27. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstSncias detectadas por seus empregados

quando da execugSo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou

comprometer S integridade do patrimOnio publico;

7.28. Providenciar, conforme o caso, as ligagOes definitivas das utilidades previstas no projeto (Sgua,

esgoto, gSs, energia elStrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos OrgSos federais, estaduais e

municipais e concessionSrias de servigos publicos, vistorias com vistas S obtengSo de licengas e

regularizagSo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de OperagSo. etc.);

7.29. NSo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas,

nem subcontratar qualquer das prestagdes a que estS obrigada, exceto nas condigSes autorizadas no

presente ou neste contrato;

7.30. NSo permitir a utilizagSo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigSo de

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagSp-do jrabalho do menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

H
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7.31. Manter, durante o perlodo de vigSncia do contrato, todas as condigfies que ensejaram a sua

habilitagSo e qualificagSo no certame licitatdrio;

7.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do

cumprimento das obrigag6es previdencterias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, e do

pagamento dos saiarios e beneffcios dos empregados utilizados na execugSo dos servigos;

0 CLAUSULA OITAVA - DEVERES DA CONTRATANTE:

8.1. Fiscalizagao

8.1.1. A coordenagSo do contrato, bem como a Fiscalizagao da execug§o da obra sera realizada peio

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

Licitante vencedora esta executando os trabalhos, observando o Cronograma Fisico-Financeiro do contrato,

Projeto basico, EspecificagSes T6cnicas, Memorials Descritivos, de acordo com os demais documentos que

integram o Contrato.

8.1.2. A Fiscalizagao Podera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisSo e fiscalizagao da

obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de licitagSo especifica, a sua Contratagao,

que passara a ser Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manual Especifico da

Portaria 164/2013 e suas Alterag6es.

8.1.3. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugSo do contrato, se a Licitante

vencedora mantem, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e

qualificagSo exigidas na licitagSo, comprovada mediante consulta aos 6RGAOS RESPONSAVEIS, CADIN

ou certiddes comprobatdrias.

8.1.4. A Fiscalizag§o tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Tdcnicas da ABNT e com a melhor tdcnica

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

aos servigos, e a todos os elementos que forem necessdrios ao desempenho de sua miss3o.

8.1.5. A FiscalizagSo tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que n§o esteja sendo executado

dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento dos fatos a autoridade competente, responsavel pela

execugSo do contrato.
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8.1.6. Caberb a Fiscalizapbo verificar a ocorrencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizapbo informal ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatbrio com os documentos necessbrios, e em caso de multa, a indicapbo do seu valor.

8.1.7. A apbo e/ou omissbo, total ou parcial, da Fiscalizapbo nbo eximira a Contratada da integral

responsabilidade pela execupbo do objeto deste contrato.

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

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atravOs de terceiros, da execupbo dos servipos

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

esclarecimentos julgados necessbrios b execupbo dos servipos.

CLAUSULA NONA - SUBCONTRATAQAO:

9.1. Sera permitida a subcontratapbo dos servipos de montagem mecbnica, elbtrica, detalhamentos

construtivos, estudos laboratoriais, ensaios, escavapbes por processos nbo destrutivos, escavapbo de rocha

a fogo e servipos que nbo estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevancia pertencentes ao

objeto desta licitapbo, com anubncia prbvia do MUNICiPIO.

9.2. A subcontratapbo nbo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e

legais.

9.3. Serb vedada a subcontratapbo total do objeto.

9.4. Caso ocorra b subcontratapbo citado no subitem 8.2.1, deverb ser observado o privilbgio estabelecido

bs microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de ate 30% (trinta por cento) do valor

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

9.5. As empresas subcontratadas tambbm devem comprovar, junto ao MUNICiPIO, antes do inlcio dos

trabalhos que estbo em situapbo regular jurldico/fiscal, previdencibria e trabalhista, e que entre os seus

diretores, responsbveis tecnicos ou socios nbo constam funcionbrios, empregados ou ocupantes de cargo

comissionado no MUNICiPIO.

9.6. Nbo serb permitida, na presente licitapbo, a participapbo de empresas em consorcio.

CLAUSULA DECIMA-CRITERIOS DE ACEITAgAO DO OBJETO:

10.1. O criterio de aceitapbo do objeto em questbo atenderb as exigbncias da Lei n° 8666/1993.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- SANQOES ADMINISTRATIVAS:

11.1. Ficar3 impedida de licitar e contratar com o Municlpio, sem prejulzo das multas previstas neste Edital e

das demais cominapdes referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber, garantido o direito

previo da ampla defesa, a licitante que:

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

b) Apresentar documento falso ou fizer declarag3o falsa;

c) Ensejar o retardamento da executo do objeto desta Concortencia Publica;

d) N3o mantiver a Proposta, injustificadamente;

e) Falhar ou fraudar na execute do Contrato;

f) Comportar-se de modo iniddneo;

g) Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecugSo total ou parcial do objeto da Concorrencia PCiblica, a Administrate da Prefeitura

Municipal de Laura de Freitas, poder3 garantida a defesa ptevia, aplicar 3 licitante vencedora as seguintes

sangdes:

a) Advertencia;

b) Multa moratdria de 0,2% (dois ddcimos por cento) por dia de atraso na execute do Contrato, tomando

por base o valor global do respectivo;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (d6cimo sexto) dia, ate o 30° dia de atraso;

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

e) SuspensSo tempor3ria de participate em licitato e impedimento de contratar com Administrate por

periodo nao superior a dois (02) anos;

f) Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administrate Publica.

11.2.1. O atraso injustificado na executo do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poder3

ensejar a rescis3o do Contrato;

11.3. As multas aplicadas serSo descontadas dos erfeditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida

no prazo de at6 15 (quinze) dias, da data da comunicato oficial e, caso n3o cumprida, ser3o cobradas

judicialmente;

11.4. Compete 3 Prefeita Municipal a aplicato das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2, Allneas “b”,

“c”, "d", “e" e T, as penalidades de advertencia, prevista no item 11.2, alfnea “a", facultada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notifieÿto; /
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11.5. Da aplicagdo da penalidade prevista nos itens 11.1 e 11.2 caberd recurso, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis, contados da notificagdo, que serd dirigido a autoridade superior, por intermddio da que praticou o ato,

a qual poderd reconsiderar a sua decisdo, ou, fazd-lo subir devidamente informado;

11.6. As sangdes previstas no item 11.2, Allneas "b”, “c" e “d”, poderdo ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades previstas neste Edital;

11.7. O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigdo judicial ou extrajudicial

para apuragdo de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

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

b) Falir ou dissolver-se;

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO E GERENCIAMENTO DO

CONTRATO:

A fiscalizagdo da obra serd da servidora designada abaixo:

Nome: Bianca Brito Gomes

Matricula: 66855

O gerenciamento do contrato serd do servidor designado abaixo:

Nome: Antonivaldo Ribeiro de Sales Jiinior

Matricula: 52671

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INCIDENCES FISCAIS:

13.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuigdes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em

decorrdncia, direta ou indireta, do presente Contrato, serdo de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA;

13.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard, nos prazos da Lei, dos pagamentos que

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

13.2. Se, durante o prazo de vigdncia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem

modificagdes nas allquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o dnus dos

contratantes, serdo revistos os respectivos valores, a fim de adequa-los a essas modificagdes,

compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferengas resultantes dessas alteragdes.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA- RESCISAO:

14.1. A CONTRATANTE podera rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelagao

judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer:

14.1.1. O n3o cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigagOes e das

demais ciausulas contratuais;

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

14.1.3. A cessao e transferSncia contratual ou a subcontratagSo do objeto contratual sem previa e expressa

aprovagSo escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clausula Decima deste Contrato;

14.1.4. Imperlcia, negligSncia ou impruddncia por parte da CONTRATADA, na execugdo das especificagdes

contratuais;

14.1.5. O desatendimento as determinagdes da fiscalizagdo da CONTRATANTE;

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execugdo deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas

em registro prdprio pelo representante da CONTRATANTE;

14.1.7. A decretagao de faldncia, insoldncia ou recuperagdo judicial da CONTRATADA durante a execugdo

contratual;

14.1.7.1. No caso de recuperagdo judicial 6 facultado a CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou

ndo o controle de determinadas atividades necessdrias a sua execugdo;

14.1.8. A dissolugdo da CONTRATADA;

14.1.9. A alteragSo social ou a modificagdo, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a jufzo da

CONTRATANTE, prejudique a execugdo deste Contrato;

14.2. A rescisao contratual podera ser;

14.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 14.1.1. a
14.1.9;

14.2.2. Judicial, nos termos da legislagao em vigor;

14.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes,

14.3. Em qualquer caso de rescisao, a CONTRATANTE podej

execugao direta ou indireta;

ir contjjiuidade ao objeto contratual por
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14.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituigao de caupao e das

retenp6es, rescindido este Contrato com base em qualquer das razdes enumeradas no item 14.1.1. ao

14.1.9;

14.5. Em caso de a rescisao ser resultante de inadimpiemento 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:

14.5.1. Dos servipos corretamente executados e devidamente medidos;

14.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda n3o indenizados, destinados aos

servipos e atividades conforme as especificag&es deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

14.6. A CONTRATANTE ap6s 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 notificapao,

apresentar urn relatbrio completo e avaliapao detalhada, historiando as razfies da rescisao;

14.6.1.A avaliapao, acima citada, devera ser feita por uma Comissao a ser designada pela CONTRATANTE,

composta de 03 (tr£s) Membros, sendo urn escolhido entre as pessoas da CONTRATANTE, outro da

CONTRATADA, e o terceiro, que a presidira, entre pessoas alheias;

14.6.2. A Comissao tera um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituipao, para apresentapao de seu

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

14.7. No caso de rescisao amigavel do Contrato, a CONTRATADA fara jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 14.5.1 e 14.5.2;

14.7.1. Desta forma, far-se-a o pagamento final com mutua, plena e geral quitapao no ato da assinatura do

Distrato;

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

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

14.9. Constituem tambem, motivos para rescisao contratual por parte da CONTRATANTE, al6m dos casos

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

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

Art. 78 da Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestapao doaÿalrvipos continuos contratados, deixem,

14
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conforme o caso, de serem mantidas as condigdes vantajosas que determinaram o dimensionamento do

prazo vigencia! deste Contrato;

14.11. Em qualquer caso de rescisSo contratual, serSo assegurados a CONTRATADAos direitos de defesa

e de recursos previstos no Art. 78, paragrafo unico, e no Art. 109 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- REAJUSTAMENTO:

15.1. Na forma da legislagSo em vigor, os pregos contratados permanecerSo fixos e irreajustaveis pelo prazo

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

ser§o reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

15.2. O termo inicial para a apuragSo do primeiro percentual de reajuste sera a data da apresentagSo da

Proposta de Prego ocorrida na sess3o de julgamento da LicitagSo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- CONDIQOES GERAIS:

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

ou a ele vinculados, n§o poder§o, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia

ou caucionados;

16.2. Ser§o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatprios, mapas, desenhos, diagramas,

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

executado por ela;

16.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execugao deste Contrato,

quando necessario a convenidncia dos servigos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados a

CONTRATADA;

16.4. A legislagSo aplicavel a execugao do Contrato e especialmente aos casos omissos 6 a Lei N° 8.666/93

com suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- COMUNICAQOES:

17.1. As comunicagOes reclprocas, somente serao consideradas quando efetuadas por escrito, atraves de

correspondSncia, ou documento de transmissao mencionando-se o numero e o assunto relativos a este

Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e enderegadas conforme o destinatario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA-FORO:

18.1. As partes signatarias deste Contrato elegem o Foro ComarpaTjSfe Lauro de Freitas do Estado da Bahia,

com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilege seja
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E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e unico

efeito, na presenpa das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas, 23 de Setembro de 2020.

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

fiOtyiE: 3 Vi\ -.re r0Asa
R &06 OJA ZÿS-Sÿ

p
TNOME:

R.i

TESTEMUNHAS:

NOME: ’ÿr-o-\<rvÿc::rv~<ic"
R.G.

NOME: 'tiUjwcU 4AirfiA
R.G. C(3T 5kZOkM. O-D
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