
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONCORRÈNClAPlil3LICA - N" 006/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO -- N"08816/2018

CONTRATO N° 003/2019

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS pessoa iuridica de aseito publico interno. Com sede e foro

a PraÇa João I ago dos Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitas: Bahia insenta no CNPJ MF soo ON

3 927 819/0001 40 neste ato representado pelo Sra Prefeita Moema Isabei Passos Grarnacho doravante

denominaca CON TRATANTE e a empresa PJ CONSTRUÇÖES E TERRAPLANAGEM LTDA insenta no

CNPJ/MF sob o N" 03 174 004/000tS4 sediaca na Rua das Mangueiras. '66. Novo Honzorte
SamacodBA CEP di 218-097 neste ato representado na forma aos seus estatutos sociais doravante

denorninada CONTRATADA perante as testemunhas abaixo femadas, celebram o presente Contrato
mediante as Clausulas e concições a seguir enure adas

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato resultante da Concorrencia Publica - N° 006/2018. nos termos do Processo
Administrativo - N°08816/2018. tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para Execuçäo
das Obras de Drenagem e Pavimentaçäo. na Comunidade do Picuaia, Termo de Compromisso N°

350.965-67/2011. no Bairro do Caji, no Municipio de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme Planilhas,
Termo de Referëncia, Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo neste Edital. Requisitado
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

1.2. O presente Contrato pocera sofrer acrescirno ao supressòes ern conformidade corn o Artigo 65 da Les

N 8 666.51 sendo que as supressões poderâo exceder este percentual caso haja acorda entre as partes
conforme oreconiza o §

2° do reienda Artigo

1.3. Integrarn o cresente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital de Concorrência Pùblica - N°

006/2018 seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS:

2.1. PRAZO DE EXECUÇÄO DAS OBRAS:

2.1.1. O prazo traxirno para execuçác das ooras e serviços ooieto do p'esente Projeto Basico sarà de 04

(quatro) meses contado à partir da data da assinatura do contrato de empreitada podendo ser prorrogaco
nos termos do art 57, §§?e2" da Lei 8 666/93.

2.2. PRAZO DE GARANTIAS:

2,2.0 O Piazo de Garantia dos saviços prestados ec prevista na lergislação vigente e dehn do no Cacigo

Civu BrasReiro,
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2.2.2. Todos as serviços liccados devem atencer as recomendagóes rja Associaceo Brasileira de Norrnas

Tecnicas ABNT (Lei n 3 4 150 de 21 11 62) no que couber e. er nc;oalmente no que d:z respeito aos

requasutos minirros oe qualidade uthdade resistència e segurança

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇAO:

3.1. O objetc do presente Contrato será executado sob regime de emoredada por preço untár:o conforme

previsto na Pianilha Orçamentar.a ap-esentada pe>a CONTRATADA em sua Proposta de Preços.

3.2. Os servicos serão pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e überadas

previamente pela CONTRATANTE atraves da rredição de Servicos E×ecutados

CLÃUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.L Valor total para execuçâo do objeto deste Contrato é estimado em R$1.763.043,18 - (Hurn milhão
setacentos a sessenta e três mil seiscentos e quarenta e três reais e dezoito contavos).

41 As despesas para pagamento deste Contrato correrho por conta dos recursos consignados no

orçamento Municipal para o presente exercício conforme rubrica:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária Programa/Açâo Elemento Despesa Fonte de Recurso

09 1183 44905100 00

0900 1320 44906100 24

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO DAS MEDIÇOES:

5.L Os pagar,entos das obras serviços e *ornecimentos seräo e'etuados em reais mensalmente de acordo

com as niedições com base nos preços ur ténos propostos e contra apresentacáo rJa Nota Fiscal

devidamente atestada pela Fiscahzaçäo do MUNICiPlO formalmente designada, acompanhada do relatório

dos trabalhos desenvolvidas e oc respectwo Baletim oe Mediçâo referente ao mes de cornpetència.

observando-se a disposto nos subitens seguintes

5;LL Para efeito dg pagarnento será observado o prazo de até 30 (Mnta) dias corridos, contado da data

finafdo período de adimplemento de cada parcela estiputada

5.12. O pagamento da nstalaçào e manutencho do cante:ro moeilização e desmobthzaçâo serà no valor

apresentado na proposta, valor maximo constante da p anilha ce pieÇOs unitarios Que at gram o Projeto

Bas.co nas on respondentes percentuais
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5.1.2.1. Instalação e manuterçåo do canteiro ce acordo com o cronograma financeiro proposto

5.1.2.2. Mobilzação sera realizado medição e pagamento de 50% de valor proposto para o item na primeira

rredicho Os 50 (cinquenta por centoi restantes sereo medicos e pagos apos efetiva moniilzacho de suas

maqu nas e eadipamentos

5.1.2.3. Desmob azação apos a total desrnobilização comprovada pela Fiscalização

5.2 Adrrinistração Loca! :AL) - sera pago corforme o percéntual de serviços execulacos no periodo.

Conforme a fórmula abal×o, umitando-seao recurso total destiPado para o item

5..2.1.%AL = IValor da Mee;ção Sem AL / Valar do Contrato uncluso ela tvo financeaal Sem AL

5 2.1.0 Admimstraçäo Loca (AL: terâo corno unicade na planilha orçarnentária "global" e será pago

quantitativo do percentual em numero inteiro em valor absoluto com no máximo rJuas casas decimais

5.2.1.2. Caso haja atrasc no conograma por Tote.cs ocas onados pelo MUNICÏPIO sera palgo o Valar total

da Admin:straçàc Local (AL) prevista no penado da mediçào

5.3. O crorograma fisico-financeiro apresentadG Dela bcitante deve atender as exigencias do Projeto Basico

e ser entendido como pnme a est matsva de evento dos serviços obieto desta iscCação Com base nesse

cronograma de hcitação sera ajustaco um cronograma de execução de acordo carr a programação fis:ca e

Onanceira existente por ocastäo da emissão da ordem de serviço assinatura do contrato ou de outro

documento hábil

O 5.4. O pagarrento referente a cada mediçào será terado mediante comorovaçàc das re.gular daces fisca s

5.4.0 A tatura Devera vir acompanhada da documentação relativa a aprovaçáo por parte da Fiscalização do

serviço faturace ndicando a data da actavaçäc do evento que sera considerada corno data final de

adirnprementoda obr gaçáo conforme estabelece este Proieto Básico

5.4.1.1 O MUNICIPIO considera como data final do periodo de acirrplemento a data util segumte a de

entrega do cocumento de cobranca no protocolo da Secretaría de Infraestrutura - SEINFRA na Prefe:tura

Muntolpal de Lauro de Freitas considerando a aprovacáo da frediçAo por conta da FiscalizaÇáo a partir da

qual sera observado o prazo e taoo para pagamento Conforme estabelecido nas especificações técnicas

das obras e se viços. que define os criter os de afencho e acrovagho rie rnedições dos ters e sutstens da

contrato

5.5. Somente serão pagos os matenais e ecu pamentos mstalados, assentados e ut izados, mediante

atesto de uso pelo fiscal do contrato
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5.6. As faturas só serão Lberadas para pagamento depo:s de aprovadas pela área gestora e deverão estar

isentas de erros ou om:ssões. sern o que serão. de forma imediata aevolvidas à bcPante vencedora para

correções näo se alterando a data de adimplemento da obrigação

5.6.1. Os docu,entos de cobrança indicarào obngatonamente o numero da medição e do mes de

corrpetëncia a que se refere

5.6.1.1. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema integrado de Pagamento oe impostos e

Contnbuiçôes das Microempresas e Empresas de Pequeno Pane - SIMPLES devera apresentar

ju,tamente com a Nota Fisca Fatura a devida comprovaçåa a 'irn de evitar a retençáo na fonte dos tributos

e contribuações, conforme legislação ern vigor

5.7, È de inteira responsabiBdade da licitante vencedora a entrega ao MUNIClPIO dos documentos de

cobrança acornpanhados dos seus respectivos anexos de forrna clara objetiva e ordenada que se no

atendido, implica desconsideraçâo pelo MUN1CiPIOdos prazos estabelecidos.

5.8. Não constituem motivos ce pagamento pelo MUNICÍPIO de serviços em excesso. desnecessànos à

execução das obras e que forem realizados sem autonzaçãa previa da Fiscalização Náo tera faturarnento

serviço algum que nëo se enquadre na forma de pagamento estabelecica neste Proleto Basico

5.9. A CONTRATADA se ohnga a marter durante loca a execuçâo do contrato todas as conciçöes ce

habihtacho e quahticaçàc exigidas em compatibilioade com as obngaçòes por ela assumidas

5.9.1. Qua<squer inbutos ou encargos lega s enados alterados ou extintos apas a assinatura do contrato,

de comprovada repercussàa nos preços contratuais ensejara a revisão destes para mais ou para menos,

can'orme o casc

5 9.2. Ficam excluidos da nipótese refenda no item artenor, inautos ou encargos legais que por sua

natureza jundica troutana urnoostas diretos efou pessoaisi nåo reflitam diretarnente nos preços do objeto
contratual

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIADEEXECUÇÃO CONTRATUAL E RETENÇÃO:

8.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigações contratuais a CONTRATADA terá

que prestar garantia nos termos do § 1 do Art 56 da Lei N* 8 666/93, no percentual de Sþ % (cinco por

de valor deste Contrato;

6.2. A Cauçåo em Dinheiro sera atualizada monetanamente Cauçäo em Titulos da Divida Puouca. Seguro

Garantia ou Fiança Bancária réo renderåo juros ou correçào monetana ressalvado os Q<eltos inerentes

aos próprios Títulos depositados.

RAPRAEL MARAES
Procuyakt do Muntet e

4
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6.3. A CONTRATANTE podera cescontar do valor da Gmantia Contratua a imponenca que a qualquer

titulo lhe for devida pela CONTRATADA,

SA A Cauçâo de Garantia de fiel cumprimento das obrigaçðes contratuais será devolvida à CONTRATADA

após alavratura do Terrno de Encerramentodas obrigaêðespectuadas

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1. A hoitante vencedora devera apresentar ao MUNICÏPIO antes do tricio dos :rabalhos as secu ates

documentos

7.1.1. "Lay Ouf oc Canteiro de Ocras e identif caçäo da area para corstrução do rnesmo

7.1.2. Piano de Trabalho a ser aprovado pela Fisca Zação do MUNICÍPIO

7.1.3. Cronograrna fisico - branceso detalhado e adecuado ao itern 5 3

7.1.4. Relaçào aos servicos especializados que serão subcontratacos considerando as concições

estabelecicas no liEM 9 2 e seus subitens

73A1. A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontrataç o de parte dos serviços, deverà

comprovar ao MUNICÍPIO a regularidadejurídico/fiscal e trabalNata de sua subcontratada, respondendo,

solidariarnente oom esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que

entre seus diretores, responsáveis t6cnicos ou a clos näo constarn funcionários empregados ou ocupantes

de cargo ou função gratificada no MUNICIPlO

7.1.4.2. AutonzaÇào dos orghos cornpetentes para escavaçãoidesmonte de rocha com uso de expiosivos,

plano de fogo assinado por ur, Engenheiro de Minas com a respectiva ART e projeto (Layouti do paloi

7.2. Manter no local da obra durante todo o perlado de execaÇëc em regime permaneme no m rumo um

tecnico de segurança do trabalho. portador de comprovaçào de registro profissional expedido pelo Ministeno

do Trabalho e Emprego

7.3. Atendimento as condicionantes ambienta s necessárias a obtençâo das Licencas Ambientais do

Empreendimento emitidas pelo orgão competente relativas à todo o Denodo da execu:ä0 cas obras E

como também obriga - se a obtençäo de novas licenças arnblentats necessanas para todas as fases oa

execuÇâo 05 obra ate a sua conclusão O não comor merto dessas obagacðes acarretara na susperção

dos pagamentos dos botetins de med!çâo da comratada ate a comoleta regaiarizaÇAo das :ondicionantes

e/ou dos icenciamentos ambientais
























