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LAURO DE FREITAS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato mediante as
seguintes declaracões e cibusulas:

ÇONTRATO; No 010/2019

QÇHAÇÄQJ Carta Convite - N°005/2018.

DOTAÇÄO ORÇAMENTARIA: FP 02 11 1032 44935100 03 Tesouro

PROÇESSO ADMINISTRATIVO: 20 1E2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa lwid:ca de attato púbhco, com sede e foro na Praça
Joao Theye des Santos - 5 N - Cenho - Laut de =reitas BA, mst.ren nu CNPJ/MF 'O 13 927 81c 000MO, reµresentado
neste ato pelo seu Prfeito - Sra Moerne habel Powos (;ramaEha

CONTRATADO: FTP CONSTRUÇÖES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, insenta no CNPJ/MF sob o N"
11 769 6870001-40 sediada na Rua Francisco das Mérces n 1025, Late 51 Eof Empresanal Porto Bello
Sala 102. Buraquinno CEP 42 700-000. Lauro ou Fre tas/BA neste ato representado na forma dos seur
estatutos socials, daravante denommada CONTRATADA perante as testemunhas abaixo firmadas celebrarn
o presente Contrato mealame as Clausulas e cord ções a seguir enunciadas

CLÁUSULAS:

01 - OBJETO:

Contratagän de FmWesa de Engenhana paa Execução das Obras ce ConstruÇao de Poicsoortiva ,a Praça da Orla de
Butaqunno na Rua Carlos Coroç3a, oh;eta do Contrato ce Repasse No 326 6%-020010, no Bairro de Bracuinho neste
Muniapio, conforme Projeto Básico e Mandha Discarimanva eri ane<o na Faltal eptasnado pela Secretana Municipal de
infraestruturd

02 - PERÍODO DO CONTRATO:

O oresente CONTRATO tera vgënaa de 03 (três) meses a prtir da assmatura.

03 - PREÇO: Valor Total de R$209.491,00 - (Duzentos e nove mil quatrocentos e noventa e um reais).

04- FORMA DE PAGAMENTO:

4.1. Os paaamentos das obras era:;os e fornearientos wran efetuaans en reais mensalriente, de wordo com as
nTed e om Dase nos precos star os proposto e omra aprewntaçã> Ja Nota Oscal devdamente atestada Dela

Faah a äo do M NIOPIO fconemeno designada, sæmaanhMa da relardro aos trabados dem omces e do espec¾o
Boletm de Medigáo referente ao més de caripet naa observando yo d,sp ·:= ad:Rens sequmtes:

4.1.1. Para -FMo de pagenento será ooselvado o prro oc ate 3U (trnta i das ærndas. Umado da data anal da penodo
de adimp merk de ada par:Ma esDDL ada.
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4.1.2. O pagamento da nstalaçac e manutenção do cante:ra, mobelitaçäo e desmobilizaÇão será no valor apresentado na
proposta, respettaco o valor rrá×imo constante da plarilha oc preÇos unitános que integram o Termo de Referöncia, nos
correspondentes percentuais:

4.1.2.1, instalação e manutenÇào do canteiro, de acordo corn o cronograma finance:ro proposto.
4.1.2.2. Mobihração: sera realizaco medtÇäo e pagamento de 50% do valor proposto para o item na pnmeira rnedição. Os
50% (cinquenta por cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva mob:hrat,äo de suas máquinas e equipamentos.
4.1.2.3. DesmobilizaÇáo apos à told desmoollizaçäo, comprovada µela Fiscalvação.

4.2. Admirastraçào Local (AL) será pago conforme o percentual de serviços executacos no periodo, conforme a formula
abaixo, limitando se ao recurso total destmado para o terre

4.2.1. loAL = (valor da Medicho 5em AL | Valor do Eontrato Unduso aditivo financeiro) Sem AL)

O 4.2.1.1.1. Adminstraçäo Locai (Al) teräo corno unidade na plarulha orçamentana "giobal" e sera pago o Quantitabvo do
percentual em numero inteiro em vasor absoluto com no maximo duas casas deomals.
4,2.1.1.2. Caso haja atraso no cronograma, µor notrvus ocasionados pelo MUNIOPIO. serà pago o valor total da
Adrmmstração Local (AL) prevista no µeriodo da medição.

4.3. O trarograma aco-fmanoro apresentado paa Ictarte deve atender a e.agéraas do Termo de Retorenaa e ser
entendeco corno pnmeira estimatva de evento dos servgos atleto desta batação. Com base nesse crorograma de britaÇào,
serà ajustado uro cronospama de execução de acordo com a programaÇào hsKa e finanœua estente por ocas ao da
emissão da creem de serviço, assinatura do contrata ou de ocuo documento hábd

4.3.1. O pacamento referente a .ada medição sera aberado meciante comprovação das regulandades fiscais.

4.3.1.1. A fatura devera vir acompanhada da documentação relativa a aµtovaçäo por parte da FMAiração do sermço
faturado, ind cando a data da aprovagao do evento, cue sera

e unsiderada enmo data final de adtmplemento da obrigacáo.
Conforme estabelece este Termo de Referenaa

4.3.1.1.1. O MUNICIPIO considera como data nnal do penodo de adireplemento, a data útil segumte a de entrega do
documento de cobrança no piotoco;o da Secretana de Infraestrutura - SFINFPA, na Prefewara Municipal de Lauro de
Freitas, cons.de ando a ap:ovação da mediÇña por conta da FXabzação, a pany da qual sera observado o orazo citado no
subitem 4 1.1, vara pagamento Conforme estabereado nas espeoficações tecnicas das obras e serviÇos, que define os
catenas de afenção e aprovaçäo de mediçòcs dos itens e suoitens du concato

4.4. Sornente seráo pagos os matenals e equiµarnentos instalados, assentados e utihzados, mediante atesto de uso pelo
f:scal do contrato
4.5. As tatutas so serão hberadas para pagamento depo:s de aµrovadas pela area gestoia, e deverão estar tsentas de ersus
ou omissòes, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a Itatante vencedora para correções, nha se alterando a

data de acimpien ento da chogaÇän
4.6. Os documentos de (_corança indicarao, obngatonamente, o numera ca medK;ao e do mes de competónaa a que se

refere.

4.6.1. Caso a CONTRATADA eja optante peka Sistema Integrado de Pagamento de Irnpostos e Contribu!ÇÕës das
Mrrroeopresas e Fmpresas de Pequeno Porte - SlMDi FS, deverà apresentar, ;ortamente com a Nota Hscal Fatura. a

devida ærrprovaçào, a fim de evner a retenção na fonte dos tnnotos e contnhus;oes, conforme legistagho em vigor

4.7. E de mieira responsabil dade da acitante vencedora a entrega ao MUNICIPIO dos documentos de morança
acompannados dos seus respecevos ane×os de forrna clara, objetiva e ordenada, que se näa atendido, imµhea
desconsidetaÇäe pelo MUNICIPIO dos prazos estabeleados
4.8. Não constituem mouvos de pagamento pelo MlJNIOPIO de serviços ern excesso, desnecessános a execução das obras
e que forem reabrados sem autorização prévia da Fiscaizaçào Não terã faturamento serviço âlgum que não se enquadre
na forma de Dagamento estabe'eada neste Tertro de Referänca

I
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4.9. A CONTRATADA se abaga a manter, durante toda a e×ecução do contrato, todas as condtgöes de habihtaÇAn e
quahficaçao exigidas, em compat bilidade com as obngações Dot ela assumidas
4.10. Quaisocer troutos ou encargos legais cnados, asterados ou e<tmtos, aoos a assinatura dG contrato. de comprovada
repercussáo nos preços contratuais, ensejara a revisäo destes, para mais ou Dara menos, conforme o caso.
4.11. F carn e×cluidos da hipótese refenda no ttern antenor, tnbutos ou encargos legais que, por sua natureza lundica
tnbutána Omoostos diretos e ou pessoais) nao refutam diretarnente nos preços do ob3eto contratual

05 - DEVERES DO CONTRATAD9

5.1. A liatante vencedora devela apresentar do MUNIOPIO antes do inico dos trabahos, os seguintes documentos.

5.1.1. "Lay Out" do Canteiro de Obras e identificação da area para construçáo do mesmo
5.1.2. Bano de Trabalho a ser aprovado pela fiscahzaÇän do MUNKIPIO
5.1.3. Cronograrca físico - financeiro detalhado e adequado ao stem 3.3 3 do Termo de Referènaa.
5.1.4. Relação dos serviços especablados que serbo subcontratados, canaderanrio as condicoes estabeleadas no ITFM

O 8.2 e seus subitens.

5.1.4.1. A CONT PATADA ao recuerer autoezaçào para subæntratar;ao de parte dos serviços, devera omprovat perante ao
MUNIOPIO a regdandade jurdKO nstal e trabalhista de sua santuntrataca, rescondendo, soudanamente a:orn esta, Delo
inadimplemento destas quando relaconadas con- o ob;eto do contrato, e que enne seus dirmores, responsavels tecotces
ou 5 005 nao constam furaonáHos, empregados on ocacantes de i ange ou íun so gratifrada 10 MUMCPIO
5.1.4.2. Autonza;ào dos orgäos co-npetentes para escavaÇào desmonte de rocha com uso de exolos:vos, plano de fogo
assinado po urr Fngenheiro de Minas, com a respectiva AUT e projeto (Layout) do Daiot

5.2. Manter no local da obra durante todo o periodo de execução em regime permanente no minimo um técnico de
seguranr.,a do trabalho, podador de comorovâção de registro pronss;onal expedido pelo Ministerio de Talbano e Emprego.
5.3. Atendimento as condiconantes ambientais necessanas a obtenção das Licenças Ambientais da Empreendimento,
emit;das pela örgoo competente, relatvas à todo e penodo na execução das obras. E corno tambèm obaga - se à obtençåo
de novas acenças ambientats, netessanas para todas as fases da execu äa da abra ate a sua condusão. O não
curnprirnento dessas obngacões acarretará na suspenÇao dos pagamentos dos boletins de medição da contratada ate a

completa regularizacán das condiconantes e|ou dos licenciamentos aminentas.
5.4. Apresentar-se sempre eue soliatada, atravès do seu Responsavel Tècnico e Coordenador dos t-abalhos, nos escntõrios
da CONTRATANTE em Lauro de Freitas Bahia, e-n case de soliataçäo da Mandatana do Ministeno do Tunsino - Gud
Económica Federa: - 5upermtendë,ca Regional

5.5. Providenaar junto ao CREA as Anotações de Resoonsabildade Técnica - AP Ts referentes ao objeto do contrato e

especahdades pertinentes, nos terrnœ. da
I
ei N° ó 496 //

5.6. Instalar e manter, Serr önus para o MUNICÍPio, no canteiro de obras, um escutóno e os meios necessänos a

execução da fiscali:ação e medição dos serviços por parte ao MUNICIPIO, para uso e«dusivo da hscalização do
MUNICIPIO, cani ärea minima de 25,00 m2, indondo banheiro, contendo mesa, cadeira, armano, at condiconado,
relefone, 01 comoutador desktop e 01 notebook com periërtos, hardvvare atual e software adequado ao acompanhamento
da otva, adminstrat,ão de eeritöno e comunicaÇäo, Intemet. 01 cämera fotografica digual (resolução minima de 7.0
megapixel com cattbo de memona de 4 (Gb), matenais de esentono necessanos à aperação dos equipamentos e

desempenho das ativ,dades pelo periodo correspondente ac da execúçäo dos servgos e 01 aparelho de ar-tondiacnado,
sendo que ao final das obras todos os materiais ado utihzados e eqwpamentos ser o devolvidos à contratada.
5.7. Todas as despesas para a realzaÇão dos servicos de controle tecnologico e mediçoes, tais como os equipamentos ce
topograña, dos lanoratónos de controle tecnologico de geotecnia e concreto, indusive manutencäc e pessoal de apoio e

execução, deverão estar contempiadas na proposta no preço estabeleado cara a mstalapäo e manutenção do cantetro de
obras, sendo que ao final das ooras todos os equipamentos setän devolvidos a Eortsatada.

5.8. A CCATPATADA deverá, sempre que necessánc. Comunicar se forma-rnente com ao PAUNICÍPIO. Mesmo as

comunicaÇòcs via telefone r* 91) 3288 8779, devern ser raefcaeas formalmente atraves ne protocato encammhado a

Secretana de Infraestrutura - SEINFRA, na Prefeitura Menapal de Lauro de Frenas, situada na Rua Manoel silvestre Leite,
S|N, bairra Centro - L auro de Freitas.












