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CONTRATO NO 103/2017

O MUMC9IO DE LAIJRO DE FREITAS, pessoa jurfdica de direito pblico, inscrito no CNPJ/MF sob o nO,

l 3.927.819/0001-40,com sede na Praa Joo Thiago dos Santos, NO 25 - Cenko, nesta Cidade, representada nete ato pow. .

sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema lsabel Passos Gramacho, doravante denominado CONTRATANTE e de
outro lado a empresa CONSTRUTORA L'USTOZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nC'. l ,785.355/0001-04,

estabelecida Rua A 593, Lotcamenyo Chcara CIAMAKArtia Branca, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.70-000, ncstc ato

representada na forma dos seus estatutos sociais ou procuraos doravante denominada CONTRATADA, com base nos
.

termos do Processo Administrativo NO :12946/2017 tem entre si justo t acordado o presente Contrato, observadas fs

clusulas e condies a seguir:

CLUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO DO CONTMTO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATACO DE EMPRESA PAltA EXECUGO DE SERVKOS
DE MANWENCO (CONSERVAGO/ MANUTENGO) DA MALHA VIA'RIA URBANA NOS
LOGMDOUROS DESTE MUMCNO. CONFORE TERMO DE REFERQNCIA E PLANILHA EM ANEXO

NESTE EDITAL REQUISITADO PELA SECRETARIA MIJMCIPAL DE INFMESTRUTURA.

PAltcltxFomlco

Passam a fazer parte interante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de interesse da
SecretariaMunicipal de Infraestrutura - Processo Administrativo - N 012946/2017, com todas as instrues e documentos, 5

e, em especial, o Edital e seus ancxos, complementando o presente Contato para todos os fins de direito e obrigando as 7

partes ao scu cumprimento em todos os seus termos, inclusiv: a Proposta de Preos da CONTRATADA, naquilo que no

contrariar este instrumento.

*.,.

claustlluA sEctlxpA-oo VALOR

2.1, Peio objdo do presente negbcio juridico, a CONTRATANTE pagar CONTRATADA o Valor Global dc

182.618.3#4,28 - (dois milhes, seiscentos c dezoito mil. trezento: e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos);

2.2. Esto inclusos no valor previsto nesta Clusula, todos os tributos, contribuies e encargos trabalhistas incidentes sobre

o objeto deste Contrato, de acordo com a Iegislao em vigor;

2.3. As despesas decorrcntes da execuo dos servfos, obleto da presente licitao, estaro incluidas nos preos propostos,*

sendo dc inteira responsabilidade da contratada.

g t-1 'j' 7.( 2%<
.

CLUSULA TERCEmA - DAS OBRIGACES DA CONTRATANTE ''<

3.1. Exercer a liscalizao dos scrdos por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei no
. 6 3:

Leand' la
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Lau: Teitas - l1A



j
.

(
. w.. jzjsk Nkj j UjW jVjU jd jG jWU (J N

LAURODEFREITAS
;$ C-KZMDM'!

PREGXO PRESENCIAL -
N@029/2017

eu

PROCESSO ADMINISTRATIVO-
N0 12946/2017

3.2. Responsabilizar-sepela comunicao, em tcmpo hbil, de qualquer fato que acarrde em interrupo na execuo

do Contrato;

3.3, Efetuar o pagamento nas condies e preos pactuadosno Contrato;
3.4. Notificar a CONTRATADA, por cscritov sobre imperfeies, falhas ou irregularidades constatadas na execuo do

:

servio para que sejam adoudas as medidas corretivas necessrias; ' '

3.5, Fornecer por escrito as informaes ncccssrias para o desenvolvimentodos servios objeto do contrato;

3.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigats assumidas pela CONTRATADAS de acordo com as clusulas

contratuaise os termos de sua proposta;

3.7. Zelar pelo cumprimento das obrigaes da CONTRATADA relativas observncia das nonnas ambientais

vigentes;

3.8. Proporcionar todas as condies para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servios de acordo com as

determinaes do Contratoj do Edital, especialmcnte do Termo de Referncia, Memorial Descritivo e seus anexos;

3.9. Zelar para que durante toda a vigncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigaes

assumidaspela CONTRATADA, todas as condies de habilitao e qualifcao exigidas na licitao.

3.10. A Ordem de Servio ser emitida pelo Fiscal do Contmto, designado pela SEINFRA, instruindo a execuo

progressivados tl-abalhos.

3.,11. Os scrvios devero ser executados de acordo com as EspeciGcaes Tcnicas consGntes em anexo do TK
..

planilhasoramentrias e Normas Tcnicas da ABNT, 'NR 18 e normad cspecifcas da legislao em vigor.

CGUSULA QUARTA -DAS OBRIGKES DA CONTRATADA
k4.1. A CONTRATADA, obriga-se a fornecer mo-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensfllos

necessrios para a pcrfeita execuo dos servios e demais atividades correlatas, conforme servios relacionados na

Planilha Oramentria.

4.2. Rigistrar este Contrato no CREA e apresentar ao CONTRATANTE o comprovante de ANOTACXO DE

RESPONSABILIDADE TECNICA correspondente, antes da emisso da primeira fatura. A inobservncia desta exigncia

.e

implicar m reteno do pagamento correspondente,

4.3. Conduzir os trabalhos com estrita obsewncia s normas da legislao pertinente, cumprindo as determinaes dcps

Poderes Pblicos, mantendo o local dos servios sempre Iimpo e nas melhores condies de segurana, higiene e disciplina.

4.4. Elaborar o Dirio de Obra, incluindo diariamentex pelo Engenheiro preposto responsvel, as informaes sobre 0

andamentoda obrw tais como, nmero de funcionrioss de equipamentos. condies de trabalho, condies meteorolgicas,

servios executados, registro de ocorrncias e outros fatos relacionados, bem como os comunlcados Fiscalizao e

situo da obra em relao s ordens parciais de servio expedidas.

4.5. Refazer, s suas expensass os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido

especificaes constantes no Memorial Descritivo c seus anexos. bem como substituir aqueles

neste instrumento e as

rcalizados co matctiais

Leandr
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defeituosos ou com vicio de construos pelo prazo de (% (seis) meses, contado da data de emisso do Termo de
Recebimcnto Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

4.6. Cumprir, alm dos postulados legais vigentes de mbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurana do

Trabalho;

4.7. Manter no local da obra durante todo o perfodo de execuo em regime permanente no minimo um tcnico de
segurana do trabalho, portador de conprovao de registro prosssional expedido pelo Ministrio do Trabalho e Emprego.

4.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuo dos servios, por uso indevido de patentes registradas

em nome de tcrceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de fora maior, por qualquer causa de destruio,

danificao, defeitos ou incorrees dos servios ou dos bensda CONTRATANTE, de seus funcionrios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via pblicajunto obra.

4.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrncia anormal ou acidente

que se verifique no local dos sefvios.

4.1. Prestar todo esclarecimento ou informao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servios, bem oomo aos documcntos relativos execuo da obra.

4.11. Paralisar, por dderminao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que no csteja scndo cxccutado de acordo

com a boa tcnica ou quc portha em risco a segurana de pessoas ou bens de terceiros.
4.12. Promovera guarda, manuteno e vigilncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for ncccssrio exccuo dos
servios, durante a vigncia da obra.

4.13. Manter seu pessoal devidamente identificado atravs de crachs, com fotogratia recente, e provendo-os dos
Equipamentos de Proteo Individual -

EPl>s;

4.14. Prestar os servios dentro dos parmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade,qualidade e tecnologia adequads, com a observncia s recomendaes aceitas pela boa tcnica,
normas e Iegislao;

4.15. Realizar, conforme o caso, por meio dc laborat6rios previamente aprovados pela Escalizao e sob suas custas, os

testes, ensaios, exames e proyas necessrias ao controle de qualidade dos npteriais, servios e equipamentos a serem

@

aplicadosnos trabalhos;

4.16. Regularizar, quando notificada pela COINTRATANTE, as eventuais falhas na execuo dos servios fora das suas

.'e

espccificaes;

4.17. Responder por qualquer prejufzo ou danos causados dirctamente Administrao ou a terceirosvdecorrentes de

sua culpa ou dolo na execuo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizaes cabiveis e assumindo o

nus decorrente;

4.18. Manterj durantc o pcriodo de vigncia do contrato, tod% as condies que ensejaram a sua habilitao e

qualificao no certame Iicitatrio;

4.19. A CONIXATADA dever cumprir os procedimentos de proteo ambiental, responsabilizando-se pelos danos

causados ao meio ambiente, nos tcrmos da legislao pertine e, independentemente do detalhamento e/ou da es cificao

do projeto.
Leand enm '
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4.20. As Iicens ambientais existentes para a obra, no dispensam nem substituem a obteno pela contratada, de
certides, ou outras licenas, de qualquer natureza, exgidas pela legislao federal, estadual ou municipal no decorrcr do
contrato.

4.21, Os materiais resultantes de restos dos servios devero descadados em local apropriado, devidamcnte licenciadodo
ponto de vista ambiental, de acordo com a oricntao da Fiscalizao.

*l-

CLiUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO
A Contratante ter o prazo de 05 (cinco) dias teis, contados a partir da data da apresentao da medio, para

aprcvar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medio prvla relatada pela.contratada, bem como para avaliar a conformidadc

dos servios executados, inclusive quanto obrigao de utilizao de produtos e subprodutos florestais de comprovada

procedncia legal.

5.2. A Nota Fiscal/Fatura ser emitida pela Contratadade acordo com os seguintes procedimentos:

a) A Ordem de Servio seri emitida pelo Fiscal do Contrato, designado pela SEINFILA, nstruindo a execuo progressiva

dos trabalhos e far pal'te da documentao de comprovao dos servios realizados, juntamente com o Boletim de

Medio, a Memria de clculo dos quantitativos e o Relatrio fotopfico dos locais antes e depois da realizao dos
servios,

b) Ap6s a aprovao, a Contratada emitiri Nota Fiscalgatura no valor da medio deflntiva aprovada.

@

O prazo para pagamento ser de 30 (trinta) dias, contados a padir da data da apresentao da Nota Fiscalgaturw

acompanhadados demais documentos comprobatrios do cumprimento das obrigaes da Contratada.
5.2.2. O ttatesto'' da Nota Fiscalgatura fka condicionado veriscao da conformidade da Nota Fiscalgatura

apresentada pela Contratada com os servios efetivamente executados, bem como s seguintes comprovaes, que devero
obrigatoriamenteacompanh-la:

a) As comprovaes relativas ao INSS. FGTS a serem apresentadas devero corresponder competncia anteriormentc

ao do ms da emisso da NF, quanto aos empregados diretamente vinculados execuo contratual, nominalmerte

identificados;

b) Da regularidade fiscal, aavs das documentaes mencionadano alligo 29 da Lei no 8.666, de 1993;
.

-
c) Do cumprimento das obrigaes trabalhists. correspondentes ltima nota fiscal ou fatura que terlha sido paga pela

'

Administrao.

5.2,3, O pagamento somente ser efetuado aps o tsatesto'', pelo servidor compdente, da Nota Fiscalgatura apresentada

pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

Havendo erro na apresentao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstncia que

impea a liquidao da despesa. o pagamento ticar pendente at que a Contratada providencie as medidas sancadoras,

Nesta hiptese, o prao para pagamento iniciar-se- aps a comprovao

qualquer nus para a Contratante.

da regularizao da situao, no acarretando

Quandodo pagamcnto, ser efduada a reteno t ' utria revista na Iegislao aplicvel.
Lean Santana
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5.2.6. Quantoao Imposto sobre Servios de QualquerNatureza (ISSQN), ser observado o disposto na Lei

Complementar no 116, de 2003, e legislao municipal aplicvel,

5.2.7. Contratanteno se responsabilizar por qualquer despesaque venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura
no tenha sido acordada no contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica expressamente estabelecido que os preos propostos pela CONTRATADA sero reajustados conforme clusula 9.1

deste contrato.

PARAGRAFO sEcrNoo

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir iualquer disposio contratual e se o fato for dcvidamente comprovado, os

pagamentosdevidos ficaro retidos at que a pendncia seja resolvida definitiva e integralmente, sem prjuizo de quaisqucr
'

medidas punitivas, em consonncia com a Lei NO 8.666/93.

CLXUSULA SEXTA - DA RUBRICA ORCAMENGRIA

6 1 . As despesas deste Contrato sero pagas com recursos consirados no oramento do MUNICIPIO DE LAURUDE
'

FREITAS,por conta das seguintes rubricas oramentrias:

SECRETARIA MUNICIPAI, DE INFRAESTRUTURA
Unidade Gesyora Pro rsms/A o Elemento Des esa Fonte de Xecurso

900 3421/1320 33903900 010000

CLiUSULA SWIMA - DO PIIAZO DE ENTREGA/ DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E DA

FISCALIZAGO

7.l . 0 prazo de vigncia contratual fxado em 08 (oito) meses, contados a partir da data da %sinatura do contrato,

podendo taI prazo ser prorrogado nas hipteses elencadas no pargrafo primeiro do artigo 57 da Lei n' 8.666, de 1993.
'

7.2. O prazo para infcio de execuo dos scrvios licitados de 02 (dois) diass contados a partir da emisso da ordem de

servio ou documentoequivalente.

@

7.3. O Prazo de Garantia dos servios prestados o previsto na legislao vigente e definido no Cdigo Civil Brasileiro;

7.4. Todos os servios licitados devem atender s recomendaes da Associao Brasileira de Normas Tcnicas - ABNT

(Lei n. o 4.150 de 21 .1 l .62), e s Especiscaes Tcnicas deste Termo de Referncia no que couber e, principalmente no '

que diz respeito aos requisitos mfnimos de qualidade, utilidade, resistncia e segurana.

CLUSULA OITAVA- DO ADITAMENTO

8.1. O presentc Contrato poder ser alterado ou prorrogado mediante a celebrao de termos aditivosv desde que presente

alguma das hipteses previstas nos Arts. 57 65 da Lei N0 8.666/93.

CLXUSULA NONA - DO REAJUSTE d antanaLea
Pfoce d: M.tW.itigio
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9.1. Os valores so fixos e irrea'justveis, nos termos da Iegislao vigente.

9.1. Os valores sero reajustados em observncia ao SINAPI, a padir de 12 (doze) meses da apresentao da proposta;

CLiUSULA DCIMA -DA FUNDAMENTAGO
10.1. O presente instrument decorre do procedimento licitatrio, cpntido no Processo Administrativo de interesse da

Secretaria Municipal dc lnfraestrutura - Processo Administotivo -
N0 012946217, na modalidadc PREGO

PRESENCIALtipo MENOR PRECO GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei N0 8.666/93 e alteraes, Lei Federal
NO 10.520/02, Lei ComplementarNb 123/06 c Alteraes e demais disposies contidas no Edital.

clatTsllt,A DtclMA PRIMEIRA - DAS SANOES E PXNALIDADES e'd'Y'Y

11,1. Ficar impedida de licitar e contratar com o Municipio de Lauro de Freitas, sem prejufzo das multas previstas ncstc

Edital e das demais cominaes referidas no Capftulo IV da Lei NO 8.666/93, no que couber garantido o direito prvio da
:

, w*-.

ampla defesa, a licitante que:

a) Apresentar documentofalso ou emitir declarao falsa;

b) Ensejar,ordardamento da execuo do objeto do Conkato;

c) Falhar ou fraudarna execuo do Contrato;
d) Comportar-se de modo inidneo;

e) Cometer fraude flscal.

l 1.2. Pela inexecuo parcial ou total das condies pactuadas, erro ou mora na execuo dos gervios, garantida prvia e

fundamenuda defesa, ficar a licitante sujeita s jeguintes sanes:

11-2.1.Adveljncia;

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

11.2.3. Suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Lauro'

de Freitas, por prazo de at 02 (dois) anos; e

11.2.4. Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administno Pblica, enquanto perdurarem os motivos

@

determinantesda punio ou at que seja promovida a reabilitao, perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ser

concedida gempre que a lictantc ressarcir a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas pelos prejufzos resultantes e depois de

decorrido o prazo da sano aplicada com base no subitem anterior;

11.3. As snles prevista nas alineas 11.2.1, 11.2.3 e 1l .2.4, podero ser aplicadas juntamentecom a do subitem 11.1 .2,

facultada a defesa prvia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias flteis a contar da comunicao

formal;

11.4, A sano estabelecida na alinea 1l .2.4 dc competncia exclusiva da Senhora Prefeita, facultada a defcsa do

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vists, podendo a reabilitao er requerida

aps 02 (dois) anos de sua aplicao;

keandr nt al zPtncurad
Lauro e r'ettas - BA
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11.5. Na hiptese da aplicao das penalidades previstas nas alineas l 1,2.3 e l l .2.4, fica a licitante sujeita a inativao de

seu cadastro no SistemaUnifkado de Cadastramentode Fornecedores - SICAF;

1.1.6.Caber ao responsvel pela fiscalizao, denunciar o no cumprimento das condies pactuadas, para fins de adoo

das penalidades prevists no Termo de Referncia e no Edital.

PARGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execuo do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poder ensejar a resciso do
Contrato.*
CLUSULA D:CIMA SEGUNDA- REclsAo CONTRATUAL

12.1. A inadimplncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA,das clusulas e condies estabelecidas no presente

CONTRATO, assegurar CONTRATANTE o direito de di-lo por rescindido, mediante notificao, atravs de ofcio,

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critrio da CONTRATANTE declarar

rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clusula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e a.s

demais penalidades previstas na Lei N0 8.666/93;

12.2. O presente CONTRATO poder, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos prcvistos no Artigo 78 da Lci NO

8.666/93',
12.3. No caso de resciso por razes de intcresse pblico, a CONTRATANTE enviar CONTRATADA aviso prvio, com

antecedncia de 30 (trinta) dias;

12.4. A resciso se dm de pleno direito, independentementcdc aviso ou intcrpelao judicialou extrajudicial, nos casos

previstosnos lncisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei N0 8.666/93:

12.5.Em qualquer caso de rcsciso ser observado o Pargrafo nico do Artigo 7: da Lei N9 8.666/93;

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administrao, em caso de resciso administrativa prevish no Art. 77 da

Lei N 8.666/93.

@'

'W

pARcluFo mlco
O Contrato ser rescindido de pleno direito independentementede interposio judicialou extrajudicial para apurao de

responsabilidadccivil, administrativa e criminal quando a cohtratada:

n) Recusar-se a prestar os servios de acordo com as especiGcaes estabelecidas no Contrato;

b) Falr ou dissolver-se;

c) Transferir. no todo ou em parte, as obrigaes decorrentesdeste Contrato.

CLUSULA DQGMA TERCEIRA - FISCALIZAGO

13.1. A CONTRATANTE fiscalizar como Ihe aprouver e no seu exclusivo interessc o exato e fiel cumpri o tas
clusulas e eondies cstabclecidas no presente CONTRATO. Lea o Santana

Rroc '' J4llniclpjo
La Frejtas - BA
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!
CLUSULA DCIMA QIIARTA - FORO
14.1. Fica.eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer dtvidas deste Contrato com cxcluso cIe ,

qualqueroutro, por mais privilegiado qe seja.

E para finpeza e validade, e como prova de ssim haverem entre si, ajustado e contratado, expedido o presente Contrato

em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, assinado pelas partes contratantcs e pelas testemunhas abaixo

identiscadas.

Lauro de Freits, 19 dc setembro d 017.

o W
MUN iPIO PE LAURO EITAS CONSTRU ORA USTOZA LTDA
Moe a Isab Passos Gra

.

ch - Prefeita CONTM DA
CON RA* NTE

@

*

TESTEMUNHAS:

NOME:
Wl. G t o -

$**S - X SCPF:
NOM

.gg:5CPF: e
.

1

tean r
. antana

Procur r o Munlciplo
Laelg h- BA

tzn74 S


