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PREGAO PRESENCIAL - N° 040/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N° 13908/2017

CONTRATO N° 006/2018

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurldica <ie direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n". 13.927.8 19/0001-1(1

com sede na Praÿa Joflo Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, reprcsentada neste ato por sua autoridadc maior a Senhora

Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado CONTRATANTE c de outro lado a empresa PONTUAL

CONSTRUCTS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

05.386.307/0001-96, estabclecida a Rua Blandina F. da Silva, n° 05, Quadra M, Lote 05, Sala 04, Jardim Aeroporto, Lauro do

Freitas/BA„ neste ato reprcsentada pelos seus atos constitutivos e procurators em anexo, doravarite denominada CONTRATADA,

com base nos termos do Processo Administrative N“ 13908/2017 tem entre si justo c acordado o presente Contrato, observadas as

clausulas c condifOcs a seguir:

CLAUSULA PR1IV1EIRA -DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE

SERVTQOS DE REFORMA DO IM6VEL ONDE SERA A SEDE DO SINEBAHIA, LOCALIZADA NA RUA EUVALDO

SANTOS LE1TE, S/N, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BAHIA. CONFORME TERMO DE REFERENC1A E PLANILHA

EM ANEXO NO EDITAL. REQU1SITADO PELA SECRETAR1A MUNICIPAL DE 1NFRAESTRUTURA.

PARAGRAFO UNICO

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

Municipal de Infraestrutura - Processo Administrative - N° 13908/2017, com todas as instrupoes e documentos, e, em especial, n

Edital e seus anexos, complemcntando o presente Contrato para todos os tins de direito e obrigando as partes ao sen eumprimenlo cm

todos os seus termos, inclusive a Proposta de Pre?os daCONTRATADA, naquilo que nao contrariar este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA -DO VALOR

2.1. Pclo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagard d CON TRATADA no Valor Global de RS97.500,00 -

(noventa c sete mil c quinhentos reais);

2.2. Fstao inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contribuitfoes e encargos trabalhistas incidentcs sobre o objeto

deste Contrato, dc acordo com a legislate em vigor;

2.3. As despesas decorrentcs da execufao dos services, objeto da presente licitaÿSo, estardo incluidas nos preijos proposlos, sendo de

inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA TERCE1RA -DAS ©BRIGADES DA CONTRATANTE

3.1. Fiscaliza(3o
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3.1.1. A coordenaÿao do contrato. bem como a Fiscalizafao da execuifao da obra sera realizada pelo MUNICIPIO, por tecnicos

designados na l'orma do Art.0 67, da Lei 8.666/93, a quern compete verificar se a Licitante vencedora cstd executando os trabalhos,

observando o Cronograma Fisico-Financciro do contrato, Termo de Referenda, Especificafdes Tecnicas, Memorials Descritivos. dc

acordo com os demais documentos que integram o Contrato.

3.1.2. A Fiscalizaqflo Podera dcsignar o acompanhamento, gerenciamento, supervisdo e fiscalizaqao da obra por uma Empresa

F.spccializada, mediante proccdimento de licita<;3o especifica, a sua Contrataf3o, que passara a ser Denominada Gerenciadora. cm

atendimcnto ao que determinao Manual Especifico da Portaria 164/2013 e suas AlteragOes.

3.1.3. A FiscalizaqSo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execuijao do contrato, se a Licitante vencedora rnantem. eni

compatibilidade com as obrigaifOes assumidas, todas as condiqSes de habilita(3o e qualificaf3o exigidas na licitafSo, comprovada

mediante consulta aos 6RGAOS RESPONSAVEIS, CADIN OU certiddes comprobatorias.

3.1.4. A Fiscalizaÿao terd poderes para agir e decidir perantc a Contratada, inclusive rejeitando servifos que estivercm cm desacordo

com o Contrato, com as Normas Tecnicas da ABNT e com a mclhor tbcnica consagrada pelo uso, obrigando-se desdc ja a Contratada

a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizaqao, aos services, e a todos os elementos que forem necessaries ao desempenho de sua

miss3o.

3.1.5. A Fiscaliza<;3o tera plcnos poderes para sustar qualquer serviqo que nao esteja sendo executado dentro dos terntos do Contrato.

dando conhecimento dos fatos it autoridade competente, responsavc! pela execuf3o do contrato.

3.1.6. Cabera a Fiscaliza?3o verificar a ocorrencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidadc contratual. A

FiscalizafSo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessaries, e cm caso de

multa, a indicaqao do scu valor.

3.1.7. A aÿ3o e/ou omissdo. total ou parcial, da Fiscaliza(3o n3o eximira a Contratada da integral responsabilidade pela execufao do

objeto deste contrato.

3.1.8 Fica assegurado aos tdcnicos do MUNICfPIO o direito de, a seu exclusivo critdrio, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou

parcialmente, diretamente ou atravds de terceiros, da cxecuqSo dos serviqos prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao

local de trabalho para obtenf3o de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios 3 execu<;3o dos serviÿos.

CLAUSULA QUARTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. O CONTRATADO, obriga-sc a fornecer m3o-de-obra, matcriais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a

perfeita execu?3o dos serviqos e demais atividades correlatas.
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Registrar este Contrato no CREA e aprcsentar ao CONTRATANTE o comprovanlc de ANOTACAO DC.

RESPONSAB1L1DADE TECNICA (ART) corrcspondente, antes da emiss&o da primeira fatura. A inobscrvancia dcsta exigcncia

implicard cm retenqdo do pagamento correspondente.

4.2

4.3. Obter junto d Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construqdo e, se necessario, o alvarii de demoliqdo e demais

documentos e autorizaipOes exigiveis, na forma da legislagdo aplicdvel.

4.4. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislafao pertinente, cumprindo as determinates dos Poderes

Publicos, mantcndo o local dos servigos sempre limpo e nas mclhores conduces de seguranga, higiene c disciplina.

4.5. Alentar, em rela?do ao material, para todas as disposiqdes e especificaqOes constantes no Memorial Descritivo. Prpjclo c

Planilhas.

4.6. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovaqao, quaisquer mudanqas nos metodos exeeutivos

que fujam as especillcaqocs do Memorial Descritivo.

4.7 - Rcfazer, ds suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido ncste instrument e as especificaqoes

constantes no Memorial Descritivo e anexos dcste Termo, bem conto substituir aqueles realizados com materials defeituosos ou com

vicio de constru9do.

4.8. Observar as diretrizes, critcrios e procedimentos para a gestdo dos reslduos da constru9do civil estabclecidos na Resoluqao n' 307.

de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, tjtj 2° e 3°, da Instru9do Normaliva

SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a. O gerenciamento dos reslduos originarios da contrata9do deverd obedecer ds diretrizes tecnicas c procedimentos do Programa

Municipal de Gerenciamento de Reslduos da Construqdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Rcsiduos da Construqdo Civil

apresentado ao orgao competentc, conforme o caso;

b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu9do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providcnciar a

destinaqdo arnbienlalmente adequada dos reslduos da constru9do civil originarios da contrata9do, obedecendo, no que couber, aos

seguintes procedimentos;

b.l. Residuos - Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados.

ou encaminhados a areas de aterro de reslduos da conslru9do civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua ulilizaqao ou reciclagem

futura;

b.2. Reslduos - Classe B (recicldveis para outras destinagdes): deverdo scr reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de

armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizaqdo ou reciclagem futura;

b.3. Reslduos - Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica9des econoinicamcnte viaveis que permitam a

sua reciclagem/recuperafdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas tecnicas

espcclficas;
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b.4. Residuos - Classe D (perigosos, contaminados ou prejudicial a saude): deverdo ser armazenados. transportados, reutiiizados e

destinados em conlormidade com as normas tbcnicas especificas.

c. Em nenhuma hipotese o CONTRATADO podcra dispor os residuos originarios da contrata?do aterros dc residuos domiciliarcs,

areas de "bota fora”, cncostas, corpos d'dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

4.9. Observar as seguintes diretrizes de caratcr ambiental:

a. Qualquer instalaqao, cquipamento ou processo, situado cm local fixo, que libcre ou emita materia para a atmosfera, por emissao

pontual ou fugitiva, utilizado na execu$do contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na

Resolu?3o CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislafao correlata, de acordo com o poluente e o tipo dc fonte;

b.Na execuqdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis eonsiderados aceitaveis pcla Norma

NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associafdo Brasileira de Normas

Tecnicas - ABNT, ou aqucles estabelecidos na NBR-10.152 -Niveis de Ruido para conforto acustieo, da Associaqdo Brasileira de

Normas Tdcnicas - ABNT, nos termos da Resoluÿdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata:

w

4.10. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuqdo dos servi?os. por uso indevido de patentes registradas em nome de

terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou dc forija maior, por qualquer causa de destruiqdo, danificaiÿdo, defeitos ou

incorreifOes dos serviifos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica

junto d obra.

4.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrencia anormal ou acidente que sc

verifique no local dos services.

4.12. Prestar todo esclarecimento ou informaqdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a

qualquer tempo, ao local dos servi<;os, bem como aos documentos relativos d execu?5o da reforma.

4.13. Paralisar, por determina?do da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado dc acordo com a boa

tdcnicaou que ponha em risco a seguranqa de pessoas ou bens de terceiros.

4.14. Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comcrciais resultantes da e.xecuqdo do contrato.

4.15. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos regislros. seguros

contra riscos de acidentes de trabalho c outras obrigafdes inerentes d execufdo dos serviqos ora contratados.

4.16. Arcar com todos os tributos incidentes sobre cstc Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos

pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

4.17. Adotar as providencias e precauqbes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo

venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, eletricas e telefonicas.
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4.18. Promover a guarda, manutengSo e vigilancia dc materials, ferramenlas, e tudo o que for neccssario a exeeugao dos servigos.

durante a vigeneia da obra.

4.19, Manter seu pessoal devidamente identiflcado atravds de erachas, com fotografia reeente, c provendo-os dos Equipamento dc

Protegao Individual - EPEs;

4.20. Manter sediado junto a Administrate, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisbes compativeis com os

compromissos assuniidos;

4.21. Cumprir, aldm dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da

Administrafdo.

4.22. Instruir os seus empregados, quanto A prevengSo de inccndios nas areas da Administrate;

4.23. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fomecendo todos os materiais. cquipamentos c utcnsflio- cm

quantidadc. qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as rccomendagbes aceitas pela boa tecnica, normas e legislagao:

4.24. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratories previamente aprovados pela lisealizagao e sob suas custas, os testes.

ensaios, exames e provas necessirias ao controle dc qualidade dos materiais, servigos e cquipamentos a screm aplicados nos

trabalhos, conforme procedimento previsto no Memorial Descritivo/Especificagao Tdcnica;

4.25. Regularizar. quando notificada pela CONTRAXANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as evenhiais

falhas na execugbo dos servigos fora das suas especificagbes;

4.26. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamentc a AdministragSo ou a terceiros, decorrentcs de sua culpa ou

dolo na exeeugao do contrato, procedendo imediatamentc aos reparos ou indenizagbes cabiveis e assuntindo o onus decorrcnte;

4.27. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detcctadas por seus empregados quando da cxecug2o dos

servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer 2 integridade do patrimonio publico;

4.28. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes defmitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto. gas, energia eldlrica,

telefone, etc.), bem como agendar, junto aos brgSos fedcrais, estaduais e municipals e concession&rias dc servigos publicos, vistorins

com vistas a obtengao de liccngas e regularizagSo dos servigos e obras concluidos (Ilabite-se, Licenga Ambiental de Operagao. etc t:

4.29. N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmenle, as obrigagoes assumidas. nem subcontratar qualquer

das prestagbes a que esta obrigada, exceto nas condigbes autorizadas no Tcrmo de Referenda ou neste contrato;

4.30. N2o permitir a ulili/agSo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigbo de aprendiz para os maiores dc

quatorze anos; nem permitir a utilizag2o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubrc;
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4.31. Manter, duranle o periodo de vigencia do contrato, todas as condigdes que enscjaram a sua habilitagao e qualificagHo no cerlame

licitatorio;

4.32. Fomcccr mensaimcntc, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTF., os comprovantes do cumprimento das obrigagdcs

previdenci&rias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados

utilizados na execugSo dos servigos;

CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATAQAO

W
5.1. Serd permitida a subcontratag&o dos servigos de montagem mecaniea, eldtrica, detalhamenlos eonstrutivos, estudos laboratoriais.

ensaios, escavagdes por processos ndo destrutivos, escavagdo de rocha a Togo e servigos que ndo estejam contempiados e inclusos lias

parcelas de relevancia pertencentes ao objeto desta licitagdo, com anuencia previa do MUNICIPIO.

5.2. A subcontratagdo nilo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

5.3. Serd vedada a subconlratagdo lotal do objeto.

5.4. Caso ocorra d subeontratagSo citada no subitem 8.2.1, os licitantes poderSo dar prioridadc as microempresas ou empres.i de

pequeno porte, no que se refere aos servigos de subcontratagao arrolados acima.

5.5. As empresas subeontratadas tambdm devem comprovar, junto ao MUNICIPIO, antes do inicio dos trabalhos que estdo em

situagdo regular juridico/fiscal, previdenciaria e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsdveis tecnicos ou socios n3o constam

funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no MUNICIPIO.

5.6. NSo sera permitida, na presente licitagdo, a participagdo de empresas em consorcio.

CLAUSULA SEXTA -FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera feito atraves de medigdes mensais, conforme cronograma fisico-financeiro.

6.2. O prazo para pagamento serd de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagdo da Nota Fiscai/Fatura, acompanhada

dos demais documentos cornprobatdrios do cumprimento das obrigagdes da Contratada.

6.3. A Nota Fiscai/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

6.3.1. Ao llnal de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a

medigdo prdvia dos servigos executados no periodo, atravds de planilha e memdria de calculo detalhada.

6.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-

Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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6.3.3. Se a Contratada vier a adiantar a execugSo dos scrvifos, em relagSo A previs2o original constanle no Cronograma l'i -in

Financeiro. podera apresentar a medifUo previa correspondence, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitafdo antccipada do valor

respectivo, dcsdc quc ndo tlque constatado alraso na execuÿdo dos servifos entcndidos como criticos.

6.4. A Contratada tambcm apresentard, a cada medifdo, os documentos comprobatorios da procedencia legal dos produtos c

subprodutos florestais ulilizados naquela etapa da execufdo contratual, quando for o caso.

6.5. A Contratante tera o prazo de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da apresentagSo da medifdo, para aprovar ou rejcitai'.

no todo ou em parte, a medico prbvia relatada pela Contratada, bent como para avaliar a conformidade dos services executados.

inclusive quanto a obrigaqSo de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedencia legal.

6.4.6. No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cablveis, serflo pagos apenas os servÿos efetivamente

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

6.4.7. A aprovagdo da mediÿdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidadcs contratuais, nem

implica accitafdo definitiva dos serviÿos executados.

6.4.8. Apos a aprovafao, a Contratada emitirdNota Fiscal/Fatura no valor da medico definitiva aprovada, acompanhada da planilha

de medifdo de services e de membria de calculo detalhada.

6.4.9 - O pagamento somente serd efetuado apbs o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela

Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no Termo de Referenda.

6.4.10. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela

Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como ds seguintes comprova90es, que deverdo obrigatoriamente

acompanha-la:

a. Do pagamento da remuneragdo e das contributes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviqo e Frevidcncia Social).

correspondentes ao mes da ultima nota fiscal ou fatura vencida. quanto aos empregados diretamenle vinculados a cxccu9do contratual.

nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, atravbs das documenta9<5es mencionada no artigo 29 daLei n° 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela

Administragfio.

6.4.11. Ilavcndo erro na apresenlagilo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que impega a

liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

6.4.12. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apos a comprovaqSo da rcgularizagdo da situa9do, n2o acarrelando

qualquer onus para a Contratante.

u/>

6.4.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na IcgislagSo aplicavel.
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6.4.14. Quanto ao Imposto sobre Serviÿos dc Quafquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei Complementar iT 1 ] 6. do

2003, e legislafSo municipal aplicavel. A Contratante n3o se responsabilizara por qualqucr dcspcsa quc vcnha a scr efctuada pcla

Contratada, que porventura nSo tenha sido acordada no contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica expressamente estabelecido quc os preÿos propostos pela CONTRATADA serSo fixos e irreajustaveis durante a vigencia do

Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposifdo contratual e se o fato for devidamente comprovado. us

pagamentos devidos ficarao retidos atd que a pcndencia seja resolvida definitiva e integralmente, setn prejuizo de quaisquer medidas

punitivas, em consondncia com a Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA RUBRICA ORQAMENTARIA

7.1. As despesas deste Contrato serdo pagas com rccursos consignados no orfamento do MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, por

conta das seguintes rubricas orqamentarias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora Programa/AySo F’onte de RecursoElemento Despesa

1100 0157/2219 33903900 0100000

CLAUSULA OITAVA- DO PRAZO DE ENTREGA/ DO RECEBIMENTO DOS MATER1AIS F. DA FISCALIZAQAO

8.1. O prazo de vigencia contratual sera de 06 (seis) meses, apos a assinatura do contrato.

8.2. O prazo maximo para execug3o das obras e servÿos objeto do presente sera dc 06 (seis) meses, contado a partir da data emissan

da ordem de serviÿos.

CLAUSULA NONA -DO ADITAMENTO

9,1. O presente Contrato podera ser alterado ou prorrogado mediante a celebraqdo de termos aditivos, desde que presente alguma das

hipotescs previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA -DO REAJUSTE

10.1. Os valores serao reajustados cm obscrvancia ao S1NAP1, a partir de 12 (doze) meses da apresentaqao da proposta;
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

11.1. O prcscnte instrumento decorre do procedimento licitatorio, contido no Processo Administrative de interesse da Secrelarin

Municipal de Infraestrutura - Processo Administrative -N° 13908/2017, na modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR

PRElÿO GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei N° 8.666/93 e alteragbes, Lei Federal N° 10.520/02, Lei Complements N '

123/06 e Alteragdes e demais disposigdes contidas no Edital.

CLAUSULA DECIMA SECUNDA -DAS SANÿOES E PENALIDADES

12.1. Ficara impedida dc licitar c contratar com o Municipio de Lauro dc Freitas, sem prejuizo das multas previstas neste F.dital e das

demais cominagdcs referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que coubcr garantido o direito previo da ampla defesa, a licitante

que:

a) Apresentar documento falso ou emitir declaragSo falsa;

b) Ensejar o retardamento da execugao do objeto do Contrato;

c) Falhar ou fraudar na execugSo do Contrato;

d) Comportar-se de modo inidoneo;

e) Cometer t'raude fiscal.

12.2. Pela incxccugio parcial ou total das condigdes pactuadas, erro ou mora na execugio dos servigos. garantida privia c

fundamentada defesa, ficara a licitante sujeita is seguintes sangdes:

12.2.1. Advertencia;

12.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado;

12.2.3. Suspensio temporaria de participagio em licitagio e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Lauro dc Freitas.

por prazo de ate 02 (dois) anos; e

12.2.4. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Piiblica, enquanto perdurarem os motives

determinantes da punigio ou ate que seja promovida a reabilitagio, perante a autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida

sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da

sang&o aplicada com base no subitem anterior;

12.3. As sangdes previstas nas alineas 11.2.1, 11.2.3 e 1 1.2.4, poderio ser aplicadas junlamente com a do subitem 1 1.1.2. I'acullada a

defesa prdvia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da comunicagio formal;

12.4. A sangio estabclccida na alinea 1 1.2.4 6 de competencia exclusiva da Senhora Prefeita, facultada a defesa do interessado no

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a reabilitagSo ser requerida apos 02 (dois) anos de sua

aplicagio;

9
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12.5. Na hipdtese da aplicag&o das penalidades previstas nas alineas 1 1.2.3 e 11.2.4. fica a licitante sujeita a inativaÿao de sen cadastre)

no Sistema Unificado de Cadastraniento de Fornecedores-SICAF;

12.6. Cabera ao responsAvel pela fiscalizaÿao, denunciar o nilo cumprimento das condifdes pactuadas, para fins de adoto das

penalidades previstas no Termo de Referenda e no Edital.

PARAGRAKO SEGUNDO

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

CLAUSULA DECIMA TERCE1RA -RECISAO CONTRATUAL

13.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condiÿdes estabelecidas no presenfe

CONTRATO, assegurara & CONTRATANTE o direito de dd-lo por rescindido, mediante notificato, atravds de oticio, entregue

diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. ficando a critdrio da CONTRATANTE declarar rescindido o presente

CONTRATO nos termos desta cl&usula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais penalidades previslas na

Lei NL’ 8.666/93;

13.2. O presente CONTRATO podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei N° 8.666/93:

13.3. No caso de rescisao por razfies de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRA TADA aviso previo, com

antecedencia de 30 (trinta) dias;

13.4. A rescisao se dar6 de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelaÿdo judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos

Incisos IX, X e XVIT do Artigo 78 daLeiN° 8.666/93;

13.5. Em qualquer caso de rescisao ser& observado o Paragrafo Unico do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

13.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administrate, em caso de rescisao administrative previsla no Art. 77 da Lei N ’

8.666/93.

PARAGRAFO UNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposito judicial ou extrajudicial para apurato de

responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

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

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transfcrir, no todo ou em parte, as obriga?6cs decorrentes deste Contrato.

10
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CLAUSULA DECIMA QUARTA -FISCAL1ZACAO

14.1. A CONTRATANTF. fiscalizara como lhe aprouver c no seu exclusivo interesse o exato e ficl cumprimento das clausulas c

condigdes estabelecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -FORO

15.1. Fica cleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com exclusdo dc quaiqticr

outro, por niais privilegiado que seja.

F para firmeza e validadc, c como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, e expedido o presente Contrato em 0-1

(quatro) vias, que lido e achado conforme, € assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas, 09 de Janeiro de 2018.
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