CADO

L

PRFFEITURA MUNICIPAL

DE

LAURO DE FREITAS
I

E

MO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, as pades abaixo designadas celebram
seguintes declarações e clâusulas:

o

presente Contrato

mediante

as

CONTRATŒ; NO 022/2019

LICHACÄO; carta convite
V

-

007/2018.

N

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: N°02.0900.1320.33903900

O

24

-

Transferência

de Convënio

-

Outros

19.776/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:

CONTRATANTE:

-

DE LAURO DE FREITAS, pessoa jundica de direto publico, com sece e foto na Prat;a
Centro - Lauro de Freitas/BA, msalto no CNP1 MF N° 13 927.819 000140, representado
S-a Moema lsabel Passos Grantscho

MUNICÍPIO

Jaño TNaigo dos Santos

5 W'

neste ãto pelo seu Prefeito

-

Ulu Hall-½
sediada:ia Rua
2U \"
CONTRATADO: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, inwrita no ( NPI N11 <boN
do DNF R km '2 t entro Nm os
neste ao ry,ic-uimdo na larma dos seus estelules ,oaar,
Gho B\ (
P Ji 3MI Illill
dar,narie duiminimda
UN lR \l \\]\
abaiw irnudas eclchrain a pre ents anti 110 medonle
per mie as testsmunha
crunciads,
as t lausulas e ,.ondras a aqui
i

I

(

i

CLÁUSULAS:
01

O

OB3ETO:

-

Contratacät; de Einpresa de Engenhana para Execu äo nas Chras de Construcäa da 23 Etapa do Termtnal Rodovaar o no
Baarro de Portän, rio Muntúpio de Lauro de Freitas! Ban a, conforrrie Terrno ne Referenaa e Planilha Disenminativa ern
ane<a no Editat Requisatada pda Secretana Muniapal de Infraestrutura.

02

-

PERÍODO DO CONTRATO:

O presente

03

-

CONTRATO tera

vig

PREÇO: Valor Total de

nna de 02

(dois)

meses,

R$145.177,09 (Cento
-

e

a

Dartir da assinatura

quarenta

e

cinco mil cento

e

setenta

e

sete reais

e nove

centavos).
04

-

FORMA DE PAGAMENTO:
Dagamemos das obras

fo-neamenna sera:, efet adas een rea
de acordo com as
:nensamente,
propostos,
et orea apresente 2: da Nota Fisco dev dan'ente atestada
os unitános
ela
roediÇões
base
F:scaliza no de MUNKUPTO formalmente desisglada acompanhada do relatono dos trabalhos deseñvolvidos e ao respect io
Boleum de Meci 50 referente ao ros rie competern ia. onse vando-se a dap,sto ruas suheens seguintes

4.1,

Os

corn

nos pre

ervgca

e

.

:

41JL Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do periodo
de adimplernento de cada pattela estiputada.
O µagamento da instalaçao e manutencão do Laoteiro, mobinzaÇao e desmobellaa(ao sera no valor apresentado na
proposta, respeitado o valòr maemo constante da plandha de preÇos oratanos coe integrarn o Termo de Referência, nos
correspondentes µeræntuais

4.1.2.

Pagina 1 de

8

PREFFITURA MUNICIPAL

DE

LAURO DE FREITAS
4,1.2.1. Instalação e manutenção do canteva, de acordo com o cronograma fmanceiro proposto;
4.1.2.2. Matuilzação sera realizado mediÇAo e pagamento de 50% do vaior proposto para o item na primeira
medição Os 50% (anqueñta por cento) restantes setäo medidos e pagos após efetiva mobilizaçäo de suas
máqumas

equipamentos

e

4.1.2.3. Desmobilização- após

a

total desmobthração, comprovada pela Fiscahzaçâo.

4.2. Administraçao Local (AL)
sera pago conforme o percentual de serviços
abaixo, I:mitando-se ao recurso total destinado par a o item
-

4.2.1. loAL

=

[valor

da

Medi;än Sem

At

executados no periodo, cordorme

financero) Sem

valor do Contrato (induso aditivo

fðrmula

a

AL).

agiobat" e serå pago a
AdministraÇàc Local (AL) terão como unidade na planilha orcamentána
quantitativa do percentual em número Inte.ro em valor absoluto com no mãximo duas casas deomals.
4.2.1.1.2. Caso haja atraso no cronograma, po motivos ocasionados pelo MUNICÍPIO, sera paga o valot total ca
AdministraÇào Local (AL) prevista no periodo da mediÇão.

4.2.1.1.1.

4.3. O cronograma nnæ-finanteiro apresentada pela letante deve atender as exigünoas
enterddo como pnmetra e mativa de eventa cos ser gos coleto desta liataçac. Com base
sera alustado um cronograma de execuÇão de acordo com a programaçäo fisica
em ssao da ordern de servig assnatura do contrato o: ce outro ducanerto hAosi

4.3.1.

O pagamento

referente

a cada

ferma de Referänaa e or
nesse cronograma de Data;äo

do

nnanœtra

e

emtente

reediçäo sera hoerado mediante comoravação das regdandades

por utastão

da

fiscais

4.3.1.1.

A fatura devera vil acocipanhada
da documentação relanva a aprovação por parte da FiscalcaÇäa do sereço
faturado. indicando a data da aprovação do evento, que serà considerada como data final ce adimplemento da obagação,
conforme estabelecc este f ermo de Referänoa.

4.3.1.1.1.

O

MUNIOPIO orsidera

corno data nua; 00 pe-iodo de adimdementa,

a

data ut

i

seguinte

a

de entrega

do documento de cobrant,a no protocolo da Secretana de Infraestr/wa
SFlNFRA, Da Prefedura Munopal de
Laura de Freitas considerando a aprovaÇao da medição por conta da Fiscahzação, a Damr da qual sera observado
Conforme estabeleado nas espeaficações tècnicas das abEas e
o pra20 ataco no subitern 4.1.1, para pagamento.
-

que define os entenas de afenção

sereço

O

4.4. Sornente serão pagos

e

aprovação de medi;öes dos itens

as matenais e equipamentos

:estalados, assentados

e

e sub

tens do contrata

utihzados, mediante atesto de uso pelo

flScal do contrato.

4.5.

As faturas sö serão hberadas para pagamento denots de aorovadas pela area gestora, e deverão estar isentas de erros
ce 'omrâ imediata, devoNicas a batante ven<:edora para correçöes, não se alterando a

ou omissöes, sem o que, serän,

data de admiplemento da obngaçao.
4.6. Os documentos de cobranca reewäo, obugatonamente

o

numero ca rnedu;ào

e ao

mes de cornoctónaa

a

que

se

refere

4.6.1.

Caso a CONiRATADA

Mooempresas

seja optante pelo Sistema integrado de Pagamenta de impostos e Contabuiçöes cas
corn a Nota
Empresas de Pequeno PO'te
SIMPLE5 devera apresentar, junternente
deaca comprovaÇao, a fim de ev tar a retenção na fonte dos tnbutos e contnboçàcs, conforrre
gor.
e

M/Fatura,

a

legolaÇao em

v

4.7. È de nteira responsabihdade da heitante venadora a entrega ao MUNICÍPIO das documentos de cobrança
acompanhados dos seus respecevas anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica
desconsideraÇäo pelo Mt IN1CIPIO das prazos estabeleados.
4.8. Não constituem mot vos de pagamento pelo MUNIOPIO de serplÇos eni excesso, desnecessanos a execucão das ooras
Não terá faturamento servico algum que não se enquadre
e que terem realizados sem autonzaçäo previa da Fiscahzaçao
na forma de pagameñto estabeleada neste 1ermo de Referènna.
A CONTRATADA se obnga a manter, durante toda a e ecuçäo do contrato,
quauficação enoidas, em compat'behdade com as obngaÇões por ela assumidas

4.9.

todas as cand:çöes de habihtação

e
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