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CONTRATO ne. 111 2017
presente Contrato, mediante as seguintes

as partes abaixo designadas celcbram

Pelo presente instrument,
declarases e clusulas:

LIcITAO:
lnexigibilidade n/ 0272017, Art. 25, 111,da Lei 8.666/93.
PROCEISO ADMINISTVTIVO: 150142017
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.1017.2020.33903900.00.
CONTRATANTE: M'Uxlciplo

DE LAURO

o? FREITAS,

praaJoo niagodos santos.centro,Lauro de Freitassa,
passos
cramacho.

inscrito no CNPJ: 13.927.219/0001-40, com sede na
sra,Moema Isabel

neste ato representado por sua Prefeita

CONTRATADO: A TAPA PRODUCOES ARTISTICASLTDA ME, inscritz no CNPJ! 12,340.257/0001-71, com
sede na Rua Pocgal, no 17, Edf Regente Feijo, Sala 3069 Comrcio, Salvador/BA, CEP: 40.015-000, firmm o
as quais aceitam, ratificam e outorgam:
ptesente contrato, mediante as seguintes clusulas e condies,
-

@

CLIUSULA

PRIMEIRA

-

OBJETO: Con%tao

da banda musical Orquestra de Pandtircs de Lauro de Freitas,

a%vs da empresa A TAPA PRODUCCES ARTISTICAS LTDA ME, para aqresentapo do :eu Show no dia
compondo a programaio do Projeto Trilha das Mes, que ser desenvolvldo no Parque Ecolgico Vilas do
01/10/2017,
-

Atlntico, no periodo dc 23/09 a 15/109017, aos sbados e domingos.
CLUSULA
SEGUNDA VIGZNCIA DO CONTRATO: o presente Contrato ter vigncia
contados a partir da assinatura d lermo.
-

CLUSULA
reais).

TERCEIRA

-

de 30 (trinta) dias,

PRECO: O presente Contrato tem o valor global estipulado em R$ 20.000,00 (vinte mil

FORMA DE PAGAMENTO: O valor serl pago 50% na aprcsentao e o reslnte em at
QUARTA
com a respectiva nota fiscal, que ser processada e paga ap6s a aprovaio pelo
30 (trinta) dias aps a aprcsentao,
setor competente da CONTRATANTE.
CLUSULA

-

CLUSULA QUINTA RESP-ON-SA-B-IL-IDADES:
tcnica e artfstica dos servios prestados, devendo atendr ao
5.1 A CONTRATADA scr responsvel pela qualidade
rigoroso padro de qnalidade, pontualidade e asslduidadc exigido pelo CONTRATANTE.
5.2
Os bcns particulares da CONTRATADA garantiro o presente contrato, bcm como qualquer indenizzo
decorrente de sua execupo.
5.3 A CONTRATADA dever responderpor quaisquer danos pessoais ou materiais causados pr seus prosssinnais
durante a execuo do contrato.
5,4 A CONTRATADA ser responsvel pelos encargos trabalhistas, previdencirios, fscais, comerciais e por todas as
demagsdespesas resultantes da execuo do objeto do presente CONTRATO.
5.5 A CONTRATADA dever manter, durante a cxecuo contratual, plena regularidade fiscal e perante a seguridade
social e FGTS.
-

-

i

-

@

-

-

-

CIAUSULA SEXTA FJSCALIZAC--O-: Os servios ora avenados sero fiscalizados pela Secretaria Municipal de
SEMARH.
Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hidricos
-

-

CIAUSULXStTIMA RECONHKCIMENTO-: A CONTMTADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operara resciso administrativa deste pacto, na-fcrma da Uei no. 2.666/93, art. 77.
-

RESCISO: Constitui motivo para a resciso administrativa deste contrato, a infrao
qualquer dt suas clusulas ou a ocorr:ncia das hipteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.
CLUSULA

OITAVA

-

a

CLUSULA
NONA MULTAS: A CONTRATADA arcaf ccm uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor
total do conkato no caso de descumprimento de qualquer das ccndies ou clusulas ora avenados.
-

LEGISLACXO PERTINENTE: Este contrato (
normas de direito administrativo peninentes.
CLUSULA

DACIMA

-

f-

>

regido

pela Lci n*. 8.666/93 e demais
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E p0r estarem assim justos e contratados assinam () presente em 05 (cinco) vias de igual teor e validade'juridica na
presena de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitgs como competente para decidir as questes
oriundas deste pacto.
Lauro de Freitas, 27 de setembro de 2017.
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CONTMTQ DE LOf ACO DE IMUVEL
Pelo presente ins%mento, f1-: celebradoCcntrato, mediantc as seguintes clusulas e declaraes.
CONTRATO-NO:

LICITACO:
LocA-rmo:

*

098/2017
Dispensa de Lieitao

N* 064/2017. art 24. lnciso X. Ixi 8.666193.

MUMCIIO DE LAURO DE FREITAS, pessoajurfdica de direito pblico, com sede e

foro na Praa Joo Thiago dos Santos s/no, Centro, Lauro de FreitaseA, inscrito no CNPJ/MF no.
13.927.219/0001-40,
ncstc ato represcntado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.
CORREIA SANTOS, CPF: 194.549.705-00, residcnte na Rua
no
36, Casa B, Lauro de Freita/BA, firmam o presente contato de
Amalilio Thiago dos Santos,
locao, em obcdincia Ixi 8.666/93
LOCADORA:

HELENA

MARIA

PRIMEIRA-DA FUNDAMENTAGO LEGAL
O presente Contmto celebrado fundamentado no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo com o
Prcesso Administrativo n*. 10496/2017.

cluustu

SEGUNDA-DO OBRTO
CLUSULA
O objeto dcsta locao tem por Gnalidade a Iocao do imvel situado na Rua So Jos Sobrinho, n 207,
Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, ara funcionamento do Centro de Confec o e
Recuperao
de Mobilirio
das Escolas Municipais. podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra

destinao de servio pflblico.

ctAustu

@

TERCEIRA

-pAs

oBmcAcEs

oo

LocAoolt

Constituem obrigacs
do LOCADOR:
I entregar o imvel ao LOCATXRIO, Iivre de qualquer nus, ou ao, em boas condies de asseio e
habitabilidade,sem qualquer defeito e com todos os acessrios em estado de uso;
11 no graticar,nem autorizar qtle se pratique qualqucr ato que perturbe o uso pacifico do im6vel pelo
LOCATARIO;
I11 garantir o LOCATXRIO contra atos de terceiros que se arroguem propridlrios do imvel Iocado ou
titularesrespectivos dos direitos de uso, usufruto ou habitao;
TV responder pelos vicios ou defeitos de imvel Iocado, ainda que evidenciados no curso da Locao,
desde que preexistentes a esta;
pelo LOCADOR, que no
V indenizmras bcnfeitorias realimdas pelo Locatrio, previamente autoriMdas
puderem ser levantadas por este sob pena de reteno
no caso de benfeitorias tteis e necessrias e
compensao em todos os casos;
VI pagar as taxas e impostos incidentes sobre o imvel;
VII
no se incluem qntreas benfeitorias que se incorporam ao imvel, e, por conseguinte, devero ser
retiradas pelo LOCATARIO ao Gnal da locao, os apartlhos eltricos, inclusive condicionadores de ar,
cortinasdivis6rias, moveis ou ouos que no afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utilizao
do imvel.
-

-

-

-

-

-

-

-
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CLUSULA

OUARTA-DAS

Q*>O%

CM

PQ*

OBRIGACOES DO LOCATARIO

Constituem obrigaes do LOCATARIO:
I utilizar o imvcl para o desenvolvimento de suas atividades espccifcas e correlatas, sempre com fiel
observncia s posturas determinadas pelas autoridades competentes;
II arcar com as despesas normais de Iocao como consumo de gua, luz, telefone e condominio, cabendoIhe efetuar diretamente estes pagsmentos nas devidas pocas;
11I efetuar no imvel locado, sc for de sua convenincia, as obras necessrias ao seu uso, desde que no
danifkuem a eskutura e a segurana do imvel, e scjam previamente autorizadas pelo LOCADOR;
IV permitir ao LOCADOKexaminar ou vistoriar o imvel locado, quandojulgar conveniente;
V no ceder em locao, dar em comodato o imvel, subloc-lo no todo ou em parte, salvo consentimento
por escrito do LOCADOR;
VI cuidar da preveno e pintura do imvel, providenciando o conserto de eventuais avarias que der causa;
de ftmcionamcnto, ressalvadas as
VI1 devolver o imvel no esudo em que recebeu, em plenas condies
-

-

-

-

-

@

-

-

deterioraes naturais ao uso regular;
VIIl zelar pelo combate a pragas que possam atingir o imvel, notadamente o cupim.
-

cLusru

OUINTA-DA

VIGENCIA

CONTRATUAL E PRolutoflAco

O presente instrumento de contrato ter vigncia pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a pardr da data
de assinatura deste termo, podendo ser prorrogado por convcno das partes, consubstanciadas em Termo
Aditivo.
Pargrafo Vnieo O Contrato poder ser prorrogado na forma prevista na Lei 8.666/93.
-

sExTA-oo
cluuslyt,A
PlzEco
O valor da presente locao
de R$ 4.663,80 (quatro miI seiscentos e sessenta e trs reals e oltenta
centavos) mensais, totalizmndoo montante de R$ 55.965,60 (cinquenta e einco mil novecentos e sessenta e
cinco miI e sessenta centaves).

tnico

O pagamento dever ser efetuado mensalmente ao LOCADOKatravs de Ordem
Bancria, pagvel em at 10 (dez) dias teis do ms subsequente ao periodo mcnsal da locao, valendo este
crdito como quitao efetiva do pagamcnto efctuado.
Pargrafo

cLustu

-

sETlm-oo

REAJUSTAMENTO

Os valores Gxados na Clusula Sexta, do presente instrumento contratual, sero reajustados anualmente com
ou critrio supcrvenicnte estabelecidos por

base no IGP-M acumulado, exceto na hipdtese de orientao
rgots) governamental (is) competentets).
CLUSULA

OITAVA-DA

As despesas decorrentes

ALOCACO

DOS RECURSOS

do presente Contrato correro

por conta da seguinte dotao

oramentria:

03.1001.2604.33903600.01) 03.1001.260433903600.04.
CLUSIJLA

NONA- DA FISCALIZACO

A Gscalizao e acompanhamento da execuo
do Contrato tkaro a cargo da Secretaria Municiyal (Ia
Educao, scm excluir ou rcduzir a rcsponsabilidade do LOCADOR na forma das disposies esculpldas na
Seo lV, Capftulo 111,da Lei n0. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
..po
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tnieo

O LOCATXRIO, atravs da sua fiscalizao,
executadosem desacordo com o ptevisto neste Coneato.
Pargrafo

-

CLWS-VLA D/CIMA-DO-INADIMPLEMENTO

rejei

E DA RESCISO

no todo ou parte os servios

CONTRATUAL

O presente cortrato set rescindlndo de pleno direito, independente de notifcao se:
a) O LOCATARIOinfringir obrigao Iegal op descumprir qualquer das Clsusulas do presente Contrato;
'
b) o imvel locado for dcsapropriado;
t) falncia, liquidao judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvncia do LOCADOR, requeridas ou

decretadas',

Primeiro
Rcscindindo o Contrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR ter direito
apenasao pagamento dos servios efetivamente prestados e aceitos.
Pargrafo Scgundo Ficar o presente Conato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso
ou interpelaojudicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sanes cabiveis nos casos enumerados nos arts.
72 e 80 da Lei nO. 8.666/93, altcrada pela Lei n0. 8.283/94.
Pangrafo

-

-

@

-DASALTERACIVS

DACTMA JmIm7mA

cl.l7sutzA

Este instrumento poder ser alterado em decofrncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n@.
8.666/93,alterada pela Lei n@.2.823/94, com as devid% justificativas.
SEGUNDA

DCJMA

CLUSIJLA

-

DO FRO
de juestes relativas a este Contrato,

Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para soluo

com expressa renncia das partes a qualquer ouko, por mais especial que sela.
E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumentoem 03 (cinco) vias de igual teor e forma.
Lauro de Freitas, 11 de setkmbro de z017.
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CONTRATO ne. 109/2017
Pelo presente instrumcnto, as partes abaixo designadas celebram

declaraes

o presente Contrato, mediante

as seguintes

e clusulas:

L1CITAO:
Inexigibilidadc no 024/2017, Art. 25, 111,da Lei 8.666/93.
PROCE*SO ADMINISTR/TIVO: 14314/201 7
DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.1600.2315.33903900.26.
CONTRATANTE:
M'UNICIIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na
Praa Joo Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitasa,
neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.

CONTRATADO: L.M.C DE MATTOS PRODUCES
ME, inscrita no C'NPJ: 27,522.380/0001-80, com sede na
tirmam0 presente contrato, mediante as scguintts
Rua Paulo Afonso, 94, Gleba As CEP: 42.800-970, CamaariA,
clusulas e condies,
as quais aceitam, l'atificam e outorgam:
-

@

PRIMEIRA
OBJETO: Contratapo do artista Sandro Nazireu e Banda, para a celebrao
Evanglico, no dia 29 de Setembro, no Centro.
CLUSULA

CLUSIJLA

-

SEGUNDA

VIGQNCIA

-

DO CONTRATO: o presente Contrato ter vigncia

do Dia do

de 30 (trinta) dias,

contados a partir da assinatura do termo.
CLIUSULA
miI reais).

TERCEIRA

-

PRECO: O presente Contrato tem o valor global cstipalado em R$ 50.000,00 (cinquenta

CLUSULA
QUARTA
FORMA DE PAGAMENTO: Ser pago 50% na data da assinatura e os demais 50% at 30
(trinta) dias aps a aprcscntao, com a rcspectiva nota fiscal, que ser processada e paga aps a aprovao pelo setor
competente da CONTRATANTE.
-

CIAUSULA QUINTA RESPONSABILIDADES:
5, 1 A CONTRATADA ser responsvel pela qualidade
tcnica e artistica dos servios prestados, devendo atcndtr ao
rigooso padro de qualidade, pontualidade e asslduidade exigido pelo CONTRATANTE.
5.2
Os bens particulares da CONTRATADA garantiro o presente contrato, bem como qualquer indenizao
-

-

-

decorrente de sua execuo.
5.3 A CONTRATADA dcver rcsponder por qtlaisqucr danos pessoais ou materiais causados por seus prosssionais
durante a execuio do contrato.
5.4 A CONTRATADA ser responsvel pelos encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais, comerciais e por todas as
demais despesas resultantes da cxccno do objtto do prescntc CONTRATO.
5.5 A CONTRATADA dever manter, durante a execuo contratual, plena regularidade 5sca1 e perante a seguddade
social e FGTS.
-

@

k

-

-

CLUSULA
SEXTA FISCALIZACO:
Cultura e Turismo SECULT.
-

Os servios ora avenados

sero

Gscalizados pela Secretaria Municipal de

-

CLUSULA
StTIMA
RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar a resciso administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, al4. 77.
-

CLUSULA

OITAVA

RESCISO:

-

qualquer de suas clusulas

ou a ocorrncia

Constimi motivo para a resciso administrativa deste contrato, a infrao
das hipteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93,

a

CLUSULA
NONA MULTAS: A CONTRATADA arcar com uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor
total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condies ou clusulas ora avenados.
-

LEGISLACRO PERTINENTE:
normas de direito administrativo pcrtinentcs.
ctalistTluA

l

t
!

DCIMA

-

Este

contrato

rcgido

pela Lei

nO.

8.666/93 e demjs
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E pr estarem assim justose contratados assinam o prcscnte cm 05 (cinco) vias de igual teor e validade juridicana
presena de duas tcstemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Frtitas como competente para decidir as questcs
oritmdas deste pacto.

U de setembro

Lauro de Freitasl

de 2017.

&

MUNICIPIO DE LAU O DE FREITAS/BA CO TRATANTE
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Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram
declaraes e elusulas:

o presente Contrato. mediante

as seguintes

LlCITAO:
lnexigibilidade no 025/2017, Art. 25, 111,da Lei 8.666/93,
PROCEISO ADMINISTVTIVO: 14319/2017
DOTACAO ORCAMENTARIA:
02.1600,2315.33903909.26.
CONTRATANTE: MUMCjPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com scde na
Praa Joo Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitasxa, neste ato rcpresentado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gramacho.
CONTRATADO: S.S PEREIRA PRODUCES
ME, inscrita no CNPJ: 20.775,742/0001-04, com sede na Rua
Francisco Dlumond, 41, Edf. Macedo, Centro, CEP:42.800-500, Camaari/BA, firmam o presente contrato, mediante as
seguintes clusulas e condies,
as quais aceium, ratificam e outorgam:
-

@

CLiUSULA PRIMEIRA
OBJETO: ContraVo
da alista Aline Barros e Banda para apresentao
Cultural CSDIA
DO EVANGLICO'' no dia 30 de setembro de 2017, centro, Lauro de Freitas (BA).
-

no evento

#

DO CONTRATO: o presente Contrato teri vigncia

CLUSULA
SEGUNDA
VIGNC-IA
contados a partir da assinatura do termo.
-

CLUSULA
mil reais).

TERCEIRA

-

de 30 (trinta) dias,

PRECO: O presente Contrato tem o valor global estipalado em R$ 80.900,00 (oitenta

CLUSULA QUARTA FORMA DE PAGAMENTO: Scr pago 50% na data da mssinatura e os demais 50% ati 30
(trinta) dias aps a apresentao,
com a respectiva nota sscal,que ser processada e paga aps a aprovao pelo setor
competente da CONTRATANTE.
-

.

CLUSULA
QUINTA RESPONSABILIDADES:
5. l A CONTRATADA scr rcsponsvel pela
-

qualidade
tcnica e artistica dos servios prestados, devendo atender ao
rigoroso padro de qualidade, pontualidade e aslduidade exigido pelo CONTRATANTE.
5.2
Os bens particulares da CONTRATADA garantiro o presente contrato, bem como qualquer indenizao
decorrcnte de sua execuo.
5.3 A CONTRATADA devcr responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais
durante a execuo do conkato.
5.4 A CONTRATADA ser responsvel pelos encargos trabalhistas, previdtnciirios, fscais, comerciais e por todas as
demais despesas resultantes da execuo do objeto do presente CONTRATO.
5.5 A CONTRATADA dcver manter, durante a execuo contraoal, plena regularidade Gscal e perante a seguridade
social e FGTS.
-

-

G.

-

@

-

-

CLUSULA
SEXTA FISCALIZACAO: Os servios
Cultura e Turismo SECULT.
-

ora avenados

fiscalizados pela Secretaria Municipal de

sero

-

CLUSULA
SQTIMA
RECONHECIMENTO: A CONTMTADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em
operar a resciso administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.
-

CLUSULA

OITAVA

RESCISO:

-

qualquer de suas clusulas

ou a ocorncia

Constitui motivo para a resciso administrativa deste contrato, a infrao
das hipteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8,666/93.

NONA MULTAS: A CONTRATADA arcar com uma multa de 20% (vinte por cento), sobrc o
total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condies ou clusulas ora avenados.
CLUSULA

-

CLiUSULA
DQCIMA
LEGISLACO
PERTINENTE:
normas de direito administrativo pertinentes.
-

Estc contrato

regido

pela Lei

nO.

Lean dr Santaoa
Muncipio
do
batlfo de reitas

Procurado

-

BA

a'

valor

8.666/93 e d V is

pjgjna 1 de
.

j,

%

..'t
g
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E por estarem assim justos c contzatados assinam o presentc em 05 (cinco) vias de igual teor e validade juridicana
presena de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questes
oriundas deste pacto.
.

Freitas,Di de setembro
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de 2017.
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DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridicade dkeito plblico interno, com sede e foro na

Praa J0r0 Tiago dos Santos
40, neste

!?l!'l?'lS

-

-

NO

(w?

A df Mar r rimn

No 001/2017
No 04956/2017
PROCESSO ADMINISTMTIVO
CONTRATO
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l

Sm

-

-

Centro

-

Lauro dc Frtitas/ Bahiw inscrita no CNPJ/MF sob o

NO

13.927.8 19/0001-

pelo Sra. Prefeita Moema lsabcl

representado

CONTRATANTE, e a empresa RSH CONSTRUTOM

Passos Gramacho, doravante denominada
LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o N0 01.099.606/0001-99,

sediada na Rua Antnio Fagundes Pereil'a, no 473,

QuadraC, Lote 08, Galpo

Lauro de Freitas/BA,

na forma dos scus cstatutos sociais, doravante dcnominada

neste

ato representado

11

-

Loteamento Miragem Buraquinho,

CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, mediante as Clusulas e
condies

a seguir enunciadas:

CLUSIJLA

PRIMEIRA

OBJETO:

-

1.0. O presente Contrato, resultante da Tomada de Precos
N@

04956/2017, tem por objeto

de Infraestrutura

Contratao

-

N* 001/2017, nos termos do Processo Administratlvo

de Empresa Especializada para execuo

Esportiva ntl Centro de Artes Marclais

no Munlcipio

Planilhas, Plantas e Projetos em CD anexo no Edital. Requisitado

das Obras de Implantao
.>'

de Lauro de Freitas/Bahia, conforme

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

1.2. O presente Contrato podcr sofrcr acrtscimos otl supresses em conformidade com o Artigo 65, da Lei
8.666/93, sendo que as supresses
preconiza o 20 do referido Artigo.

-

NO

podero exceder este percentual, caso haja acordo entre as pades, conforme

j

1

.3.

lntegram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital de Tomada de Preos

-

N@001/2017, seus

Anexos e a Proposta de Preos da CONTRATADA.

CLUSULA

SEGUNDA -PRAZO:

2.2. O prazo de vigncia deste contrato ser de

o8toito)
mcses.

contados a padir da data da assinatura.

2.2.3. O contrato poder ter o prazo de execuo pronogado, caso se
57 e seus itcns, bem como no 50 do Art. 79, da Lei
8.666/93.

j

CLUSULA

TERCEIRA

-

verifiquem

as condies

9 10do Art.

NO

REGIME DE EMPREITADA E REMUNERKAO:

3.1. O objeto do presente Contrato ser executado sob regime de empreitada por preo
' Planilha Oramentria apresentada pela CONTRATADA, em sua Proposta de Preos.
3.2. Os servios sero pagos

previstas no

mensalmente

pela CONTRATANTE, atravs da medio

global, confonne previsto na

com base nas quantidades efetivamente exccutadas c liberadas previamente

de Servios Executados.
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-

-

CLUSULA

e

QUARTA-VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1, Valor total pata execuo

do objeto deste Contrato

estimado em R$ 827.155,37 (oitocentos e vinte e sett

mii

cento e cinquenh e cinco reais e trinta e sete ccntavos).
contado a padir da data emisspo da ordem de scrvios, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, jj 10e 21 da Lei
8.666/93.
4.2. As despes% para pagamento dcste Cntraio correro

por conta dos recursos consignados no oramcnto Municipal

para o presente exercicio, confonnc rubrica:
SECRETARIA

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUM

Unidade
Programa/Ao

Oramentria

1l00

CLUSULA

0169/1401

Fiscalizao

Fonte de Recurso

44905100

010000

QUINTA MEDICIWS E FORMA I)E PAGAMENTO:
-

5.1. .Os pagamentos das obras/serviog e fomecimentos sero
medies,

Elemento Despesa

efemados em reais, mensalmente,

com base nos prcos unitrios propostos, e contra apresentao

da Nota Fiscal devidamcntc attstada pela

do MUNICIPIO formalmente designada, acompanhada do relatrio

respectivo Boletim de Medio

de acordo com as

dos trabalhos desenvolvidos e do

referepte ao ms de compet4ncia, observando-se o dispo'sto nos subitens seguintes!
*

5.1.1. Para efeito de pagamento ser observado o prazo de at 30 ttrintal
dias corridos, contado da data final do periodo
de adimplcmento de cada parcela estipulada.
5.1.2. O pagamento da instalao
proposta, respeitado

do canteko, mobilizao

e manuteno

o valor mximo

constante

e desmobilizao

da planilha de preos

unitrios

ser no valor apresentado na

que integram o Editl,

nos

correspondentes percentuais:
5.1.2.1. Instalao

e manuteno

5.1.2.2. Mobilizao:

do canteiro, de acordo com o cronograma financeiro proposto;

ser realizado medio

e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira medio.

Os 50% (cinquenta por cento) restantcs scro

medidos

e pagos aps

tfctiva

mobiliz-ao

de suas mquinas

e

equipamcntos;
*'

5.2. Desmobilizao:

aps a total desmobilizao,

comprovada pela Fiscalizao.

<.
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5.2.1. Administrao

Local (AL)

NO

001/2017
-

N 04956/2017

ser pago confonne o percentual de servios

-

,-

cxecutados no perjodo, conformc a

frmula abaixo, Iimitando-se ao recurso tota! destinado pat'a o item:
5.2.1.1. @AAL (Valor da Medio

W

Stm AL / Valor do Contrato (incluso aditivo fnanceiro) Sem AL).

=

5.2.1,1.1. Administrapo Local (AL) terpo como unitlad: na planilba oramentria
do percentual em nmero

ttglobal''

e ser pago o quantitativo

intciro em valor absoluto com no mximo duas casas decimais.

5.2.1.1.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pelo MUNICiPIO, ser pago o valor total da.
AdminiskaRo Local (AL) prevista no perfodo da medio.
5.3. O cronograma fisico-fmanceiro apresentado pela licitante devc atcnder as cxigncias do Edital e ser entendido
como primcira estimativa de evento dos servios objeto desta licio.
ajustado um cronograma de eyecuo

Com base nesse cronograma de licitao,

sers

de acordo' com a programaso flsica e tinanceiraexistente por ocasio da emisso

da ordem de servio, assinatura do contrato ou de outro documento hbil.
5.4. O pagamento rcfcrente a cada medio

ser liberado mediante comprovao

S.4.1. A fatul'a dever vir acompanbada da documcntao
faturado, indicando a data da aprovao
obrigao,

aprovaso por pm'te da Fiscalizao

relativa

do evento, que ser

das regularidades fiscais:

considerada

do servio

como data final de adimplemento

da

conformc cstabelece este Termo de Referencia.

6.4.1.1. O MIJNICjPIO considera como data fmal do periodo de adimplemento, a data dil seguinte
documento de cobrana

no protocolo da Secretaria de Infraestrutura

Freitasvconsidcrando a aprovao

da medio

-

por conta da Fiscalizao,

SEINFRA, na Prefeitura Municipal de Lauro de
a partir da qual ser observado o prazo citado

no subitem 10.1 do edital para pagamento, confonne estabelecido nas especitkaes
define os critrios de aferio

e aprovao

de medies

de entrega do

tcnicas das obras e servios, que

dos itens e subitens do contrato.

5.5. Somente sero pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto de uso pelo
tiscal do contrato.
5.6. As faturas s sero liberadas para pagamento depois de aprovadas pela rea gestora e devero estar isentas de erros
ou omisses,

sem o quc, scrRo, de forma imediata, devolvidas

licitante vencedora para correes,

no

se alterando a

data de adimplemento da obrigao.
5.6.1. Os documentos de cobrana

indicaro, obrigatoriamente, o nlmero da medio

e do ms de competncia

a que se

refere.
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5.6.1.1. Caso a CONTRATADA seja optame pelo Sistema Integrado dc Pagamento de Impostos e Contribuies
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
devida comprovao,
5.7.

a flm de evitar a reteno

de inteira responsabilidade

@

das

juntamentecom a Nota FiscaWatura, a

SIMPLES, dever aprescntar,

na fonte dos tributos e contribuies,

conforme legislao

em vigor.

da licitante vencedora a entrcga ao MUNICiPIO dos documentosde cobrana

acompanhados dos seus rcspectivos
desconsiderao

-

anexos de forma clara, objetiva c ordenada, que se no

atendido,

implica

pelo MIJNICiPIOdos prazos estabelecidos.

5.8. No constimcm motivos de pagamento pelo MIJNICIPIO de servios
obras e que forem realizados stm autorizaio prvia da Fiscalizao.

em excesso, desnecessrios

execupo

das

+.

No ter faturamento servio algum que no se

enquadre na forma de pagnmento cstabelccida neste Edital.
5.9. A CONTRATADA sc obriga a manter, durante toda a execuo
qualificao

exigidas, cm compatibilidade com as obrigaes

do contrato, todas as condies

de habilitapo e

por e1a assumidas.

5.9.1. Quaisquer
tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, aps a assinatura do contrato, de comprovada
repercusso nos preos contratuais, ensejari a reviso destes, para mais ou para menos, conforme o caso,
5.9.2. Ficam cxcluidos da hiptese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza

juridica

tributria (impostos diretos e/ou pessoais) no reflitam dirctamente nos prcos do objeto conaml.
5.10. Na presena da Fiscalizao

da CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuar medio

dOs

servios cxccutados

no periodo, para efeito de faturamento;
5.10.1. O pcriodo dc Medio

ser Mensal: a primeira e a ultima medio

podero ser feitas em periodo diferente do

#>

mensal.
5.11. A Iiberao

do pagamento da primeira fatura est condicionada a entrega de cpia

o Certificado de Matriula

junto ao INSS;
5.1 1.1. Nenhum pagnmento isentar a CONTRATADA
implicar em apiovao

das responsabilidades

contratuais, quaisquer que sejam, nem

definitiva dos servios executados parcialmente;

5.12. O prnyn para o pagamento das medies
pela CONTRATANTE a quem competir

ser de at 30 ttrintal
dias contados da entrcga e aceitao

providenciar sua aceitao

das mesmas

ou no, no prazo de 48 (quarenta t oito) horas do

rtcebimento,

.c..

5.13. No prazo de at 30 tlzrintal
dias de aprescntaio
enviar CONTRATANTE, as comprokaes

das faturas refcrcntcs

mcdiio

final, a CONTRATADA

dever

finais dos recolhimentos das importncias devidas ao JNSS, FGTS c ISS.
!
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CLiUSULA SEXTA-DA GARANTIA DE EXECUCXO CONTRATUAL E RETENCO:
6.1. Para Garantia do ;el e exato cumprimento de todas as obrigacs contratuais, a CONTRATADA ter que prcstar
garantia nos termos do j 10 do Art. 56 da Lei N@8.666/93, no percentlml dc 5.0 % (cinco por cento) do valor deste

.

Contrato;
6.2. A Cauo

em Dinheiro ser atualizda monetariamente. Cauo

Fizna Bancria, no rendero

juros ou correo

monetria,

em Titulos da Divida Publica, Scguro Garantiaou

ressalvado

os direitos inerentes aos

mpriosTimlos

depositados.
6.3. A CONTRATANTE podcr descontar do valor da Garantia Contratual a importncia que a qualquer titulo lhe for
devida pela CONTRATADA;
6.4. A Cauo

de Garantia de fiel cumprimento das obrigaes

lavratura do Termo de Encerramento das obrigacs
CLUSULA

S/TIMA

contratuais ser

devolvida

CONTRATADA

aps a

pactuadas.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

-

7.1. A Iicitante vencedora deveri apresentar ao MIJNICiPIO anles do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:
7.1.1.

Stay

Out'' do Canteiro de Oblas e identificao

da rea para construo

7.1.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizao
7.1

.3.

Cronograma fisice

-

do mesmo.

do MUNICIPIO,

financeiro detalhado e adequado ao item 5.3,

7.1.4. Relao dos servios especializados que sero subcontratados, considerando as condies
9. 1 e seus subitens

estabelecidas no ITEM

.

7.1,4.1. A CONTRATADA ao requerer autorizao
perantc ao MUNICiPIO a regularidade

pal'a subcontratao

juridico/sscale trabalhista de sua

de parte dos servios,
subcontratada,

dever comprovar

respondendo,

solidariamente

com estw pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsveis tcnicos ou scios no constm funcionrios,

empregados ou ocupantes dt cargo ou funo

gratifkada no

MUNICCPIO
7.1.4.2. Autorizao

dos rgos competentes para escavao/desmonte

de rocha com uso de explosivos, plano de fogo

assinado por tlm Engenheiro de Mirms, com a respectiva ART e projeto (Layout) do paiol.
7.2. Manter no local da obra durante todo o pertodo de execuo
segurana do trabalho, portador de comprovao

de

registro

em regime permanente no minimo um tcnico de

profissional

cxpedido pelo Ministrio

do Tl-abalho e
z'

Emprego e caso necessirio disponibilizar outros tcnicos conforme disposto na NR4.
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-

-

7.3. Atendimento s condicionantcs ambientais necessrias l obteno
rgo competente, relativas a execuo

das Licenas do Empreendimento, emitidas pelo

das obras;

7,4. Apresentar-se sempre que solicitada, atravs do seu Responsvel Tcnio

escritriosda CONTRATANTE em Lauro de Freitas

e Coordtnador dos trabalhos, nos

Bahia, cm caso de solicitao

-

da Mandatria

do Ministrio d0s

Esportes Caixa Superintendlncia Regional.
-

-

7.5. Providenciarjunto

ao CREA as Anotaes

de Responsabilidadt Ttcnica

ART'S

-

referentes ao objeto do contrato e

especialidades pertincntes, nos termos da Lei no 6.496/77.

e-

7.6. lnstalar e manter, sem nus para o MUNICIPIO, no cantciro dc obras, um escritrio
execuo

da

tiscalizzo

e medio

dos servios

e os meios necessrios

por parte do MUNICIPIO, para uso exclusivo da Fiscalizao

MUNICiPIO, com rea mfnima dc 25,00 m, intluindo brmheiro, contendo: mesa, cadeira, armrio,
ttlefone, 01 computador

desktop e 01 notebook

acompanhamento da obra, administrao

de escritrio

minima de 7.0 megapixel com

de mcmria

cartAo

com perifricos,
e comunicao,

do

ar condicionado,

hardware atual e soRware adequado

Internet, 01 cmera

dc 4 (Gb), materiais de escritrio

equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo correspondente ao da execuo

fotopfia

ao

digital (resoluo

necessrios

operao

dos

dos sel-kios e 01 aparelho de

ar-condicionado, sendo que ao final das obras todos os materiais npo utilizados e equipamentos

devolvidos

sero

contratada.
7.7. Todas as despcsas pal'a a realizao

dos servios de controle tecnolgico e medies,

tais como os equipamentos de

topogratia, dos laboratrios de contole tecnolgico de geotcnia c concrcto, inclusivc manuteno
execuo,

dcvero estar clmtempladas na proposta no preo estabelecido para a instalao

e pessoal de apoio e

e manuteno

do canteiro de

obras, sendo que ao final das obras todos os equipamentos sero devolvidos Contratada.
7.8. A CONTRATADA dever, sempre que necessri,
comunicacs

comunicar-se

formalmente com o MUNICfPIO. Mesmo as

via telefone n/', (7l ) 3288-8779, devem ser ratificadas formalmente akavs

Secretaria de Inaestrumra
Leite, s/n, bairro Centro

-

-

de protocolo encaminhado a

SEINFRA, na Prefeitura Municipal de Lauro de Freit%, simada na Rua Manoel Silvestre

Lauro de Freitas.

7.9. Assumir a inteira risponsabilidade

pelo

irnnqporteinterno

e externo do pessoal e dos insumos at

o local das

obras/servios e fornecimentos.
7.10. Utilizao
execpo

de pessoal experiente, bem como de equipnmentos, ferrnmentas e instnzmentos adequados para a boa

das obras/servios

e fornecimentos, priorizmndo nas contrataes

domiciliados preferencialmente momdos do Municfpio, respeitadas

de pessoal direto das obras profissionais

s exigncias

profissionais que o cargo fequerer.
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7.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados

-

'-J r)t0. ra
CJ
1

001/2017
NO
04956/2017

s estruturas, construes,

.

instalaes

clicas,

.

cercas,

equipamcntos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao MUNICiPIO e a terceiros, existentes nos locais o1$
decorrentes da execuo

das obras/servios

7.12. Exercer a vigilncia

e proteo

e fomecimentos objeto desta licitao.

+

de todos os materiais e equipamentos nos locais das obras/servios

e

fornecimentos.
7.13. Colocar tantas frentes de servios quantas forem necessrias
possibilitar a perfeita execuo
7.14. Responsabilizar-se

prvia da Fiscalizao),

(mediante anuncia

para

das obras/servios e fornecimentos no prazo contratual.

pelo fornecimento de toda a mo-de-obra,

MUNICiPIO, bem como todo ()material necessrio

execuo

7.15. Responsabilizar-se por todos os nus e obrigaes

sem qualquer vinculao

empregalicia com o

dos servios objcto d contrato.

oncernentes

legislao

tributria, trabalhista, securitria,

previdenciriw e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correro
por sua conta, inclusive o registro do scrvio contratadojunto
7.16, Todos os acessos necessrios

para permitir

ao CREA do local dc execuo das obras e servios.

+

chegada dos equipamentos e materiais no local de execuo

dos

servios deverpo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servio
para melhoria destes acessos correro

por contada Contratada.

7.17, A contratada dever manter um Preposto, aceito pelo MUNICIPIO, no local do servio,
execuo

para rcprcscnt-la

na

do objcto contratado (Art* 68 da Lei 8.666/93).

7.18. Responsabilizar-se, desdc o infcio das obras at o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas
do canteiro referentes a lgua, energia, telefonc, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados,
7.18.1. No momento da desmobiliz-xo, para liberaio da ultima fatura, faz-se necessria
quitao

de dbitos. referente

s despesas com

a apresentao

da certido de

gua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que

venham a ser cobrados,
7.19. Promover a substituio
supervenincia das situaes

dos prosssionais

integrantes da equipe tcnica

de caso fortuito ou fora maior, sendo que a substituio

de perfil tcnico equivalente ou superior e mediante prvia autorizao
7.20. A contratada responsabilizar-se

somente

quando caracterizada

a

dever ser feita por prosssional

do MUNICIPIO.

por todos e quaisquer danos causados s estruturas, construes,

instalaes

eltricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao MIJNICIPIO c a terceiros, existentes nos
locais ou decorrentes da execuo

das obras e/ou servios e fornecimentos, objeto deste Termo de Referncia.
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7.21. Durante a cxecuo

dos servios e obras, caber

7.21.1. lnstalar e manter no cantciro de obras l

emprcsa contratada as seguinlcs medidas:

tumalplaca de identicao

da obra) com as seguintes informaes:

nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respcctiva ART, no do Contrato e Cntratante
conforme Lei no 5.194/1966 e Resoluo
7.21.2. A placa de identificao

(Municipio),

CONFEA n@198/1971.,

das obras c sewios deve ser no padro definido pelo MIJNECIPIO, respeitado o

Manual de Identiticao

da Placa de Obra do Ministrio dos Esportes e da CAIXA e em local por ele indicado;

7.21.3. Obtcr juntoao

rgo responsvel

na forma das disposies
7.21

,4.

do Municipio o alvar de construo

o alvar de demolio,

legais em vigor;

Manter no local das obras/scrvios

um Dirio de Ocorrncias, no qual sero feitas anotaes

ao andamento dos servios, qualidade dos materiais, mo-de-obra,

dirias referentes

etc, como tambm reclamaes,

principalmcntc problemas de ordem tcnica que requekam soluo
rubricado pela Fiscalizao

e, se necessrio,

adverncias

e

por uma das partes. Este dirio, devidamente

e pela Conkatada em todas as vias, ficar em poder da Contratante aps

a concluso

das

de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurana

nos

obras/servios;
7.21.5. Obedecer s normas de higienc t preveno
acampamentos e nos canteiros de servios;
7.21.6. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos
catlsados Unio, Estado, Municipio ou terceiros, em razo da execuo
7.21.7. Fazer com que os componentcs da equipe de mo-de-obl'a
devidamente uniformizados, em padro

dos servios

operacional (operrios)

e

exeram

mico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurana

atividades desenvolvidas, cm observncia
7.22, Na execuo

das obras/servios;

Iegislao

as suas atividades,
requeridos para as

pertinente.

e obras de construo

objeto da presente licitao

a contratada dever atender

s

seguintes normas e prticmq complementares'.
a) Normas e Exig4ncias especiticadas na Lei Federal 8.666/93 e Suas Alteraes;
b) ProjetosvNormas Complementares e demais Especifkaes

Ttcnicas;

e) Cdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipaisv incltlsive normas de concessionrias

de

servios pblicos, e as nonnas tcnicas do Municfpio especifka pat'a obras;
d) lnstrues

e resolues

dos rgos do sistema CREA-CONFEA; e
f
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e) Normas tcnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resistncia e segurana.
f) Sistema Nacional de Pesquisa dc Custos e
g) Companhia Estadual de Habitao

Indicesda Construo

Civil

SINAPI;

-

e Obras Pblicas do Estado de Sergipe ORSE;
-

h) Cddigo de Obras e Lei de Uso e Ocupao do Solo;
i) Normas da Vigilncia Sanitria c Sccretaria de Meio Ambiente do Mtmicipio',
j) Normas das concessionrias

locais dc servis,

tais como Corpo de Bombeiros, Embasa, Coelba, etc.;

k) Normas, regulamentos e portarias do Ministrio do Trabalho t Emprcgo

-

MTE;

1) Nonnas, regulamentos do INEMA, SEMA;
'

m) Normas, regulamentos do DNPM;
n@307

n) CONAMA Resoluo
-

residuos da construo
o) Conveno

(05/07/2002),
que estabelece

diretrizes, critrios

civil;

Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condics

envolvidas na execuo
p) Manuais Tcnicos

trabalhistas das catcgorias dc emprcgados

do objeto;
-

Prescries

constantes dos manuais tcnicos dos fabricantes de equipamentos

e orientaes

eletromecnicos instrumentos de medio
montagem, instalao

e procedimentos pm'a a gesto dos

e mecanismos de automao,

no que tange a transporte, estocagems

e teste de operao;

CLWSULA OITAVA-OBRIGAXES

DA CONTMTANTE:

8.1.FISCALIZACO
*.l

do contrato, bem como a Fiscalizao
da execuo da obra ser realizada pelo MUNICiPIO, por
tcnicos designados na forma do Art.o 67, da Lci 8.666/93, a quem compete veriticar se a Licitante vencedora est
.l.

A coordenaio

executando os trabalhos, observando o Cronogruma Fisicoinanceiro
Tcnicas,

do conato, Termo de Referencia, Especiticaes

Memoriais Descritivos, Projetos Bsicos, elemcntos tcnicos e de acordo com os demais documentos que

integram o Contrato.
8.1.2. A Fiscalizao
Empresa

Poder designar o acompimhamento, gerenciamento, superviso

Especializada,

Denominada

mediante

procedimento de licitao

Gerenciadora, em atendimento

e

tiscalizao da

sua Conkatao,

especific

obra por uma

que passm

a ser

'

ao que determina o Manual Especifico da Portaria 164/2013 e suas

Alteraes.

8.1.3. A Fiscalizao

dever

vcrifkar,

periodicamente, no dccorrer da cxccuo

mantm, em compatibilidade com as obrigaes
Iicitao,

assumidas, todas as condics

comprovada mediante consulta aos Rcos

REspoNsAvEls,

do contrato, se a Licitante vencedora
de habilitao

CADI'N ou certides

e qlmlificao

exigidas na

comprobatrias.
/
'
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tcr poderes para agir e decidir pcrante a Contrtada, inclusive rejeitando sel-vios que estiverem

em desacordo com o Contrato, com as Normas Tcnicas da ABNT e com a melhor tcnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde j a Contratada a assegurar e facilitar o accsso da Fiscalizao, aos servios, e a todos os elementos
que forem necessrios
8.1.5. A Fiscalizao

ao dcsempenhe de sua misso.
ter plenos poderes para sustar qualquer servio que no esteja sendo executado dentro dos termos

do Contrato, dando conhecimento dos fatos autoridade compctentc, responsvel
8.1.6. Caber

Fiscalizao

contratual. A Fiscalizao

verificar a ocorrncia

execuo

e/ou omisso,

do contrato.

de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade

informar ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatrio

necessrios, e em caso dc multa, a indicao
8.1.7. A ao

pela execuo

*

com os documentos

do seu valor.

total ou parcial, da Fiscalizao
'

no eximiri a Contratada da integral responsabilidade

pela

do objeto deste contrato.

8.1.8. Fica assegurado aos ttcnicos do MUNICIPIO o direit de, a seu exclusivo critrio, acompanhar, fiscalizar e

diretamente
ou atravs de terceiros, da execuo ds servios prestados pela licitante
vencedora, com Iivre acesso ao local de trabalho para obteno
de quaisquer esclarecimentos julgadosnecessrios
participar, total ou parcialmente,

execuo

dos servios.

CLUSULA

NONA -TRANSFERVNCIA

DO CONTRATO E SUBCONTRATACO:

9.1. A CONTRATADA no poder transferir ou ceder o presente Contrato, podendo subcontratar parcialmente os
servios relativos ao mesmo desde que com prvio e expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE; sob

penado disposto no item 13.1

.3-,

9.2. Ser permtida a subcontratao
laboratoriais, ensaios, escavaes

dos servios de montagem mecnica,
por processos no des%tivos, escavao

contemplados e inclusos nas parcelas de relevncia

pertencentes

eltrica, detalhamcntos construtivos, estudos
de rocha a fogo e servios

ao objeto desta licitao,

que no estejam

com anuncia

prkia

do

MUNICtPIO.

9.3.A subcontratao

no

exclui a responsabilidade

9.4. Ser vedada a subcontratao
9.5. Caso ocorra

subcontratao

do contratado de suas

contratuais e legais.

responsabilidades

total do objeto.
citado no subitem 9.1, dever

ser observado

o privilgio

estabelecido

s

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do m4. 48, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
'
'

k-ew.oz.
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9.6. As empresas subcontratadas tambm devem comprovar,
esto em situao

juntoao

NO

ICIPIO, antcs do inicio dos trabalhos

iue

previdenciria e trabalhista, e que entre os seus diretores, rcsponsiveis tcnicos

regularjurfdico/sscal,

ou scios no constam funcionrios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no MUNICIPIO.
9.7. No ser permitida, na presente licitao,
CLUSULA

DCIMA

-

a participao

dc cmpresas em consrcio.

DAS MULTAS:

10.1. Ocorrendo atraso

injustifcado

execuo

na

do objeto

:

stm prcjuizo da utilizao

pela
10
CONTRATANTE da faculdade prevista na Clusula Dcima Terceira deste Contrato e disposto no Pargrafo
do
Artigo 86, da Lci Federal

8.666/93, a CONTMTADA aplicm

ND

contratual,

CONTRATADA

as seguintes multas:

1.1.1 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor do presentc Conlato, por dia de atrase, eln at 30 (trinta)dias,
,

em relao

ao inicio e/ou trmino de quaisquer das atividades constantcs da Autorizao

dos Strvios dtttrminados

pela CONTRATADA; e
10.1.2. 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de akaso, acima de 3ottrintraldias,
em rtlao

ao inicio e/ou trmino de quaisquer das atividades constantes da Autorizao

dos Scrvios

pela

dcteMinado

CONTRATADA;
10.2. Pela inexecuo

total ou parcial da Autorizao

de Servios, podcro scr aplicadas as seguintes multas:

10.2.1. 3% (trs por cento), sem prejuizo do disposto nos sub-itens 10.1

.1.

@

obrigao

e 10.1.2, sobre o valor total ou parcial da

no cllmprida; ou

10.2.2. A multa correspondcnte

diferena de preo decorrente de nova Licitao

l 0.3. Aplicadas as multas, a CONTRATANTE

as dtscontm no primeko pagamento que

aps sua imposio,

respondendo igualmente a cauo

prevista neste Contrato.

10.4. As multas

previstas nesta

tem carter

Clusula

para o mesmo flm.

no

compensatrio,

conseqaentemente, o pagamento delas no exime a CONTRATADA de reparao

szer

mas

CONTRATADA logo

meramente

moratrio

e,

de eventuais perdas e/ou danos que

do seu ato venham acarretar;
10.5. As multas so autnomas
10.6. A CONTRATANTE

e a aplicao

de uma no exclui a aplicao

poder descontar dos valores devidos

previstas neste instrumento e, no sendo estes suticientes, responder

de outra;

CONTRATADA,

para o pagamento das multas

a CONTRATADA pela diferena;
'
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10.7.A CONTRATANTEpoder, sem prcjuiz dos disposto no item 10,6., deste Contrato, descontar pagamento das
faturasreferentes aos servios, importncias que, a qualquer titulo, 1he sejam devidaspela CONTRATADA, em razo
desteou de outros Contratos;
10.8. As multas estabelecidas nesta clusula sero amalizadas at seu cfetivo pagamento;
10.9. As multas aplicadas no

excluem as sanes

que eventualmente

venham a ser impostos pelas autoridades

competentes;
CLUSULA

l)tcIMA

PRIMEIRA

-

DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

11.1. Conclufdos os servios, a Conkatada solicitar ao MUNICIPIO, atravs da Fiscalizao,

o seu recebimento

provisrio que dever ocorrcr no prazo de l 5 (quinze) dias da data da solicitao.
l 1.2. O MUNICIPIO ter at 90 (noventa) dias para, atravs de Comisso, verificar a adequao
com as condies

dos servios recebidos

contratadas) cmitircm partcer conclusivo e, no caso de projeto, aprovapo da antoridadc compctente.

11.3. Na hiptese da necessidade de correo,
prazo para que a Con%tada,

independente do previsto nos itens 11 1 e l l
,

s suas expensas, complemente ou

servio/projeto, o MUNICIPIO emitir

.

.4,

ser estabelecido um

os servios iejeitados. Aceito e aprovado o

refaa

o Termo de Recebimento Deinitivo dos Servios que dever ser assinado por

representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberao
l 1.4. O Termo de Encerramento Fisico do conato

da cauo

est condicionado

contratual.

*r!

de Laudo Tcnico pelo MUNICIPIO

emisso

sobre todos os servios executados.

11.5. A ltima fatura de servios

somente ser encaminhada para pagamento aps

Fisico do Conato, que dever ser anexado ao processo de liberao
l 1.6. A licitante

vencedora

emisso

do Termo de Encerramento

e pagamento.

entende e aceita que o pleno cumprimemo

do

estipulado

no subitem

ll

.3.

acima

t

condicionantc para:
11.6.1 Emisso, pelo MUNICiPIO, do Atestado de Execuo

das obras',

11.6.2 Emisso do Termo de Encerramento Fisico do Conato (TEFC);
11.6.2.1 Liberao

da Cauo

Contratual.

'

#
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11.6.3. Os resultadosdas obras, incluindo os dcserlhos originais e as memrias de clculo, as informaes obtidas e os
mtodos desenvolvidos no contexto das obras, stto de propriedade do MUNICiPIO, e seu uso por terceiros s se
realizar pr expressa autorizaio deste.
11.7. A ltima fatura somente ser encaminhada para pagamento aps emisspo do Termo de Encerramento Fisico do
Contrato, que dcvcr ser anexado ao processo de libcra
11.8- O recebimento provisrio ou definitivo n

SEGUNDA

civil pela solidez c scgurana

exclui a responsabilidade

servio, ntm (tico profissional pela perfeita execuo
CLAUSULA DCIMA

e pagamento.
da obra ou do

L

do Contrato, dentro dos limltes estabelecidos na Lei.

INCJIKNCIAS FISCAIS:

-

12.1. Os tributos,impostos, taxas, emolnmentos, contribuies

tiscaise para-fiscais, que sejam devidos em decononcia,

direta ou indireta, do presente Contrato, sero de exclusiva responsabilidadc da CONTRATADA;
12.1.1. A CONTRATANTE,

quando fonte retentora, descontnr, nos prazos da Lei, dos pagamcntos quc cfetuar, os

tributos a que estivcr obrigada a CONTRATADA, pela legislao
12,2. Se, durante o prazo de vigncia

vigente;

deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem moditicaes

alfqnotas atuais, de forma a comprovadamente

majorar ou diminuir o

respectivos valores, a fim dc adequ-los a essas modiscaes,

nus dos contratantes,

sero

nas

revistos os

compensando-se, na primeira oportunidadc, quaisquer

diferenas resultantes dessas alteraes.

ct,tlstrl,A otclMA

TERCEIRA

-

REsclso:

13.1. A CONTRATANTE poder rescindir, unilateralmente,

judicialou

este Contrato, independente de interpelao

extrajudicial, sempre que ocorrer:
13.1.1. O no cumprimento

ou o cumprimento

irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigaes

e das demais

clusulas contratuais;
13, l

.2.

A inobservncia, por parte da CONTRATADA, das especifkaes

13..1.3.A cesso e transferncia contratual ou a subcontratao

da CONTRATANTE;

do objeto contramal sem prvia e expressa

aprovao

escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clusula Nona deste Contrato;
13.1.4. Impericia, negligncia

ou imprudncia

por parte da CONTRATADA,

na execuo

das especiticaes

contratuais;
13.1.5. O desatendimento s determinaes

da Gscalizao

da CONTRATANTE;
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deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas em rcgistro

prprio pelo rcpresentante da CONTRATANTE',
13.1.7. A decreo

dc falncia,

insolv4ncia ou recupcrao

judicial da CONTRATADA durante

a execuc,

contratual;
13.1.7.1. No caso dc rccuperao

judicial facultado

controle de determinadas atividades necessrias
13.1

.8.

A dissoluo

13.1.9. A altcrao

CONTRATANTE

manter o Contrato, assumindo ou no

o

sua execupo;

da CONTRATADA;
social ou a modiscaso,

CONTRATANTE, prejudique a exccuo
13.2. A resciso cotramal

da fmalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

dcste Contrato;

poder scr:

13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos subitens 13.1

.1

.

13.1.9.,

13.2.2. Judicial, nos termos da lcgislaio em vigr;
13.2.3. Amigvel, por acordo entre as partes;
13.3. Em qualquer caso de resciso,

a CONTIIATANTE

*

poder dar continuidadt ao objcto contratual por execuo

direta ou indireta;
13.4. A CONTRATADA perder em favor da CONTRATANTE, o direito a

restituio

dc cauo

c das retenes,

rescindido este Contrato com base em qualquer das razes enumeradas no item l 3.1. 1. ao 13.1

.9;

ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos CONTRATANTES, dcvcr a
partc prejudicada ser indenizada, nos termos do disposto no jr do Art. 79, e nos lncisos 1l1 e IV do Art. :0 da Lei N0
13.5. Em caso de a resciso

8.666/93:
13.5.1. Dos servios corretamente executados e devidamente medidos;

13.5.2.Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda no indenizados. destinados aos servios e
atividadesconforme aj especifkaes
deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente atualizado, acrescido de
despesas de transportes, se houver;
13.6. A CONTRATANTE aps notificar a CONTRATADA da resciso

contratual, tomar posse imediata das parcelas

efetivamente
j executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais

existentes, devendo, porm, no
f

Pgina 14 de 16

y

PREFEITURAMUNICIPALDE
.
.,,.-.,-,- GURO DE FREITAS
.

TOMADA DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
-

jl.f

:1!*-----.---:414*
I5-'-,,'
.-.'

lr

-,'

..z

jllk,-...;

,,;,.

--

.-kk--

001/2017

NO

-

NO

04956/2017
eIv

prazo mximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notitkao,

apresentar

tlm rclatrio

completo e avaliao

detalhada, historiando as razes da rcsciso;
13.6.1. A avaliao,

acima citada, dever scr feita por uma Comisso a ser designada pela CONTRATANTE, composta

de 03 (trs) Membros, sendo

l!m

escolhido entrc as pessoas da CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o

terceiro, que a presidirs entre pessoas alheiask
13.6.2. A Comisso ter um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituio,

de seu relatrio

para apresentao

conclusivo, o qual servir para o acerto dt coctas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;
13.7. No caso de resciso

do Ctmtrato,a CONTRATADA far

amigvel

jus apenas pagamentos

mencionados

nos

subitens 13.5.1 e 13.5,2;
13.7.1. Degta forma, far-se- o pagamento final com mltu

plena e geral quitao

no ato da assinatura do Distrato;

13.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA ter um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de contas, para
desmobilizar o canteiro e deix-lo inteiramente livrc c desimpedido',
13.9. Constituem tambm,

motivos para resciso

contramal por partt da CONTRATANTE,

alm

dos casos

j

remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 c 78 da Lei Federal N@8.666/93.
13.10. Caracterizam-se, tambmv como motivo pa'a resciso contraal, nos termos dos lncisos l ou X1I do Art. 78 da
Lei N0 8.666/93, o caso em que, na prestao dos servios continuos contratados, deixem, confonne o caso, de serem
mantidas as condies

vantajosas que dctcrminaram o dimensionamento do prazo vigencial deste Contrato;

13,11. Em qualquer caso dc resciso

contratual, sero assegurados
CONTRATADA os direitos de defesa e de
N@
recursos prcvistos no Art. 78, Pargrafo nico, e no Art. 109 da Lei
8.666/93.
CLUSULA

D/CIMA

QUARTA

14.1. Na forma da Iegislao

-

REAJUSTAMENTO:

em vigor, os preos

contratados permanecero

tixos e irreajustveis pelo prazo de

12

(doze) meses, contados da data da assinattu'a deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os preos serao reajustados nos
termos do INCC/FGV, a pedido da CONTRATADA,
14.2. O termo inicial para a aptlrao

do primeiro percentual de reajuste ser

Preo oconida na Sesso Pblica dejulgament

data da apresentao

da Proposta de

da Licitao.

e
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GERAIS:

l 5.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a cle
vinculados, no podero, sob nenhum ftmdamento ou prctexto, ser negociados, dados cm garantia ou caucionados;
15.2. Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios,

mapas,

dcsenhos, diagramas, planos

estatfsticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela;
15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execuo

deste Contrato, qlmndo

necessirio a convenincia dos servios, respeitados os limites legais e os dircitos assegurados CONTRATADA;
15.4. A legislao
alteraes

execuo

aplicvcl

do Contrato e especialmente aos casos omissos

a Lci

NO

8.666/93 com suas

posteriores.

CLAUSULA DCIMA

SEXTA

16.1. As comunicaes

COMUNICAOES:

-

reciprocas,

somente

sero

consideradas quando efehlndas

corrcspondncia, ou documento de transmisso mcncionando-se
devendo ser protocoladas, datadas e endereadas
CLAUSULA DCIMA

SQTIMA

17.l As partes signatrias
.

-

o nti mero

por escrito,

atravs

dc

e o assunto relativos a este Contrato,

conforme o destinatrio.

FORO:

deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia, com

renncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinnm o presente Contrato, em 05 (cinco) vias de igual teor e nico efeito, na
presena das testemunhas abaixo.

Lauro de Frcitas, 22 de setembro de 2017.
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CONTRATON* 119/2017
O MUNICiPIODE LAURODE FREITAS,pessoa juridicade direito pblico intemo, com sede e foro na Praa
N* 13.927.819/0001-40,
Joo Tiago dos Santos S/N Centro Lauro de Freitas/ Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o
qeste ato representado pelo Sra. Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denorninada CONTRATANTE,e
NQ 03.174.004/0001-84,
a empresa PJ CONSTRUCES E TERRAPLANAGEM LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o
sediada na Rua das Mangueiras, n* 166, Novo Horizonte, Salvador/BA, CEP: 41.218-097, neste ato representado na
-

)*

-

-

forma dos seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas,
celebram o presente Contrato, mediante as Clusulas e nties a seguir enunciadas:
PRIMEIRA OBJETO:

cl-usuG

l

-

NO
002/2017, nos termos do Processo Administrativo
Pblica
1.1. O presente Contrato, resultante da Concorrnia
N@
das Obras de Ampliao
de Empresa de Engenharia para Execuo
04597/2017, tem por objeto Contratao
-

do Sistema de Drenagem Urbana dos segulntes Canais: Lote l Canal dos lrmos
conforme Planilhas, Termo de Referenciaj
Municipio de Lauro de Freitas/BA,
--

Projetos

sofrer acrscimos

1.2. O presente Contrato poder
I

podero

8.666/93, sendo que as supresses
preconiza o 2* do referido Artigo.

!@

CLUSULASEGUNDA

-

e

ou supresses

em conformidade com o Artigo

65I

da Lei Ne

szessemparte.

o Edital de Concorrncia

Ptiblica

-

N* 002/2017,

PaA20:
de 04

(quatrol

meses. contando

a partir da data de emisso

da ordem

;

2,2. O Contrato poder
NQ

Tcnicas

da CONTRATADA.

2.1. O prazo de vigncia do Contrato, ser
de sewio

Lote 11 no

exceder este percentual, caqo haja acordo entre as pades, conforme

1.3. lntegram o presente Contrato, como se dele
seus Anexos e a Proposta de Preos

Especificaes

-

Municipal de Infraestrutura.

pela Secretaria

em CD anexo neste Edital. Requisitado

e Carnal Horto

ter

0

prazo de execuo

previstas no Arl. 57 da Lei

prorrogado, caso se verique as condies

'

8.666/93.

cuusun

TERCEIRA-

REGIME DE EMPREITADA E REMUNERACAO:

3.1. O objeto do presente Contrato ser executado sob regime de empreitada por preo
apsentada pela CONTRATADA, em sua Proposta de Preos.
Planilha Oramentria

3.2. Os servios
previamente pela

sero
CONTRATANTEI

pagos

mensalmente

com base

atravs da medio

nas quantidades

Slobal, conforme previsto na

efetivamente

executadas e Ii eratas

de Servios Executados.
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CGUSULA QUARTA- VALORDO CONTRATORECURSOS:
4.1. Valor total para execuo

do objeto deste Contrato

estimado em R$2.001.669,50

hum mil

( dois milhes,

-

seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta tentavos).
4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correro por conta dos recursos consignados no oramento
'
para o presente exercicio, conformerubrica:

Municipal

02.09.2183.44905100.24 Convnio
-

0j.09.2183.44905100.00

-

Tesouro

QUINTA- MEDICES E FORMA DE PAGAMENTO:

CGUSULA

5.1. Os pagamentos das obras/servios

e fornecimentos sero

efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as

medies' com base nos preos unitrios propostps. e contra apresentao da Nota Fiscal devidamente atestata pela
Fiscalizao do MUNICIPIOformalmente designada, acompanhada do relatrio dgs trabalhos desenvolvidos e do
respectivo Boletm de Medio referente ao ms de competncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:
5.1.1. Para

efeito de pagamento ser observado o prazo de at 30 (trinta) dias crridos, contado da data 5naI do periodo

de adimplemento de cada parcela estipulada.
5.1.2. O pagamento da instalao
na proposta, respeitado

e manuteno

do canteiro, mobilizao

e desmobilizao

o valor mximo constante da planilha de preos

ser no valor apresentado

unitrios que integram o Edital, nos

correspontentes percentuais:
5.1.2.1. Instalao

do canteiro, de acordo com o cronograma

e manuteno

5,1.2.2. Mobilizao:

ser

realizada medio

e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira medio.

Os 50% (cinquqnta por cento) restantes sero
equpamentos, conforme programado

nanceiro proposto',

medidos e pagos aps

efetiva mobilizao

no Plano de Trabalho, exigido na alinea

HbH

de suas mquinas

e

do subitem 16.1 do Termo de

Referncia;

5.1.2.3. Desmobilizao:

aps a total desmobilizo,

5.2. AdministraNoLocar (AL)

-

ser

comprovada pela Fiscalizao.

pago conforme o percentual de servios

executados no periodo, conforme a

frmula abaixok Iimitando-se ao recurso total destinado para o item:
5.2.1. %AL

=

(Valor da Medio

Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo finaoceiro) Sem AL).
e sr

pago o quantitativo do

por motivos ocasionados pelo MUNICIPIO, ser

pago o valor total da

Mglobaln

5.2.1.1. Administrao

Local (AL) tero como unidade na planilha oramentria

percentual em nmero

inteiro em valor absoluto com no mximo duas casas decimais.

5.2.1.2. Caso haja atraso no cronograma,
Administrao

Loca (AL) prevista no periodo da medio.
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5.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela Iicitante deve atender as exigncias do Edital e ser entendido
como primeira estimativa de evento dos servios objeto desta Iicitao. Com base nesse cronograma de Iicitao, ser
emisso da ordem de servio, assinatura do Ontrato

@

$
l

vir acompanhada da documentao

obrigao,

relativa

do evento, que ser

faturato, indicando a data da aprovao

da

ou de outro documento hbil.
das regularidades fiscais;

ser Iiberado mediante comprovao

5.4. O pagamenlo referente a cada medio
5.5. A fatura dever

fisica e financeira existente por ocasio

de acorto com a psogramao

ajustado um cronograma de execuo

do servio

por parte da Fiscalizao

aprovao

considerada como data 5nal de adimplemento da

conforme estabelece este Termo de Referncia.

5.5.1. O MUNICIPIO considera como data final do periodo de adimplemento, a data
no protocolo da Secretaria de Infraestrutura

documento de cobran

Freitas. considerando a aprovao
define os critrios de aferio

e aprovao

5.6 Somente sero pagos os mateais

de entrega do

SEINFRA, na Prefeitura Municipal de Lauro de

a padir da qual ser observado o prazo citado
tcnicas das obras e servios. que
Conforme estabelecido nas espedcaes

da medio

no subtem 3.1.1, para pagamento.

-

til seguinte

por conta da Fiscalizao,

de medies

e equipamentos

dos itens e subitens do contrato.
instalados, assentados

e utilizados, mediante atesto de uso pelo

fscal do contrato.
5.7 As faturas s sero
erros ou omisses,

Iiberadas para pagamento depois de aprovadas pela

sem

que, sero,

de forma imediata, devolvidas

estar isentas de

rea gestora, e devero

Iicitante vencedora

para correest

no se

alterando a data de adimplemento da obrigao.

@

1'

5.8 Os documentos de cobrana

indicaro, obrigatoriamente, o nmero

da medio

e do ms

de competncia a que se

refere.
5.8.1. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

devida comprovao,

a m de evitar a reteno

-

das

SIMPLES,dever apresentar, juntamentecom a Nota Fiscal/Fatura, a
na fonte dos tributose contribuies,

conforme legislao

5.9. Z de inteira responsabilidade da Iicitante vencedora a entrega ao MUNICIPIO dos
acompanhadosdos seus respedivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
desconsiderao pelo MUNICIPIOdos prazos estabelecidos.

em vigor.

documentos
se no

de cobrana

atendido, impli

execuo
das
5.10. No constituem motivos de pagamento pelo MUNICIPIOde servios em excesso, desnecessrios
No ter faturamento servio algpm que no se
prvia da Fiscalizao.
obras e que forem realizados sem autorzao

enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

i

5.11. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuo
qualificao exigidas, em compatibilidade com as obrigaes

do contrato, todas as condies

de habilitao

e

por e1aassumidas.
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5.11.1. Quaisquertributos ou encasgos legais criados, alterados ou extintos, aps a assinatuta do contrato, de
ensejar a reviso destes, para mais ou para menos, conforme o
comprovada repercusso nos preos Ontratuais.
caso.
5.11.2. Ficam excluidos da hiptese referida no item anterior,tributos ou encargos Iegais que, por sua natureza juridica
tributria (impostos diretos e/ou pessoais) no reflitamdiretamente nos preos do objeto contratual.
do pagamento da primelra fatura est condicionada a entrega de cpia o Certificado te Matrlcula junto

5.12. A Iiberao
ao INSS;

@

5.12.1. Nenhum pagamento isentar
implicar em aprovao

a CONTRATADA das responsabilidades

definitiva dos servios

contratuais, quaisquer que sejam, nem

executatos parcialmente;

de at 30 (trinta)dias contados da entrega e aceitao das
otl no, no prazo de 48 (quarenta e oito)
mesmas pela CONTRATANTE a quem competir providenciar sua aceitao

5.13. O prazo para o pagamento das medies

ser

horas do recebimento.
medio
inal, a CONTRATADA dever
5.14. No prazo de at 30 (trinta) dias de apresentao das faturas referentes
finais dos recolhimentos das importncias devidas ao INSS, FGTS e ISS.
enviar CONTRATANTE, as comprovaes

CGUSULA

SEXTA

-

CONTRATUAL E RETENCAO:
DA GARANTIA DE EXECUCM

6.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigaes

@

contratuais, a CONTRATADA ter que prestar

garantia nos termos do j 1* do Art. 56 da Lei N0 8.666/93, no percentual de 5.0 % (cineo

por cento) do valor deste

Contrato',

6.2. A Cauo

em Dinheiro ser

Fiana Bancria,

no rendero

juros ou correo

em Ttulos da Divida Publica, Seguro Garantia ou
menetria, ressalvado os direitos inereotes aos prbprios Titulos

descontat do valor

ta

atualizada monetariamente.

Cauo

depositados.
6.3. A CONTRATANTE poder

Garantia Contratual a impodncia

que a qualquer titulo ihe fQr

devida pela CONTRATADA;
de Garantia de fiel cumprimento das obrigaes

6.4. A Cauo

Iavratura do Termo de Encerramento das obrigaes
CLUSULA

SITIMA-

Hl-ay

Out*

devolvida

CONTRATADA apds a

pactuadas.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1. A Iicitante vencedoca deue
7.1.1.

contratuais ser

'

apresentar ao MUNICIPIO antes do inlcio dos trabalhos, os seguintes documentos:

do Canteiro de Obras e identificao

da

rea para consto

d mesmo.
03
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7.1.4. Relao

-

002/2017

NO

04597/2017

-NO

do MUNICIPIO.

7.1.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizao
7.1.3. Cronograma fisico

221711

.'.,..-OURO DE FREITAS

A;5*O

financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido no item 16.1.2.

dos servios especializados que sero subcontratados, considerando as condies

estabelecidas no

item 15 e seus subitens.
7.1.4.1. A CONTRATADA ao requerer autorizao para subcontratao de parte dos serkios, dever comprovar
'
perante ao MUNICIPIO a regularidade juridico/fiscale trabalhistade sua subcontratada, respondendo, solidariamente
com esta, peto inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus detores.
respensveis tcnicos ou s6cios.no constam funcionrios,

empregados ou ocupantes de cargo ou funo

gratificada no

MUNICIPIO
7.1.4.2. Autorizao dos rgos competentes para escavao/desmonte

de rocha com uso de explosivos, plano de fogo

assinado por um Engenheiro de Minas, com a respectiva ART e projeto (Layout) do paiol.
em regime permanente no minimo um tcnico de
7.2. Manter no local da obra durante todo o perodo de execuo
segurana do tfabalho, podador de comprovao de registro profissional expedido pelo Ministrio do Trabalho e
Emprego e caso necessrio

7.3. Atendimento

disponibilizar outros

s condicionantes

tcnicos conforme disposto na NR4.

ambientais necessrias

pelo rjlo competente, relativas a execuo

obteno

das Licenas

do Empreendimento,

emitidas

das obras;

7.4. Apresentar-se sempre que soliciKda, atravs do seu Responsvel Tcnico e Coordenador dos trabalhos, nos
escritrios da CONTRATANTEem Lauro de Freitas Bahia, em caso de solicitao da Mandatria do Ministrio das
-

Cidades

-

Caixa Superintendncia Regional.
-

7.5. Providenciarjunto ao CREAas Anotaes

de Responsabiiidade Tcnica

-

ART'S

referentes ao objeto do contrato e

especialidades pedinentes, nos termos da Lei n@6.496/77.
nus para o MUNICfPIO,no canteiro de obras. tlm escritrio e os meios necessris
do
e medio
dos servios por parte do MUNICIPIO,para uso exclusivo da Fiscalizao
execuo dq fiscalizao
MUN#CIPIO, com rea minima de 25,00 mQ, incluindo banheiro, contendo: mesa, cadeira, armrio, ar condicionado,
telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com perifricos, hardware atual e software adequado ao

7.6. Instalar e manter, sem

acompanhamento da obra, administrao
minima de 7.0 megapixel com cado

de escritrio

e comunicao,

Intemet, 01 cmera fotogrfica

de memdria de 4 (Gb), materiais de escritrio

necessrios

digital (resoluc
operao

dos

equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo correspondente ao da execuo dos servios e 01 aparelho
de ar-condicionado, sendo que a final das obras todos os materiais no utilizados e equipamentos sero devolvidos
contratada,

7.7.Todas as despesas para a
de topogra'fia, dos Iaboratrios

realizao

dos servios

de

tais como os equipamentos

ntrole tecnolgico e medies,

de controle tecnolgico de geotcnia e concreto, inclusive manuteno

e pessoal de
1
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estar contempladas na proposta no pre

apoio e execuo, devero

-

002/2017
04597/2017
e manuteno

estabelecido pasa a instalao

canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos os equipamentos sero devolvidos

do

Contratada.

7.8. A .CONTRATADA dever. sempre que necessrio, comunicar-se formalmente com ao MUNICIPIO.Mesmo as
comunicaes via telefone ne: (71) 3288-8779, devem ser ratificadas formalmente atravs de protocolo encaminhado a
Secretaria de Infraestrutura
Leite, s/n, bairro Centro

-

-

SEINFRA,na Prefeitura Municipalde Lauro de Freitas, situada na Rua Manoel Silvestre

Lauro de Freitas,

7.9. Assumir a inteira responsabilidade

e externo do pessoal e dos insumos at

pelo transpode intern

o Iocal das

obras/servios e fornecimentos.
7.10. Utilizao

para a boa

de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados

das obras/servios e fornecimentos. Priorizando nas contrataes de pessoal direto das obras profissionais
domiciliadospreferencialmente morados do Municipio,respeitadas s exigncias profissionais que o cargo requerer.

execuo

7.11. Responsabilizar-se

por todos e quaisquer danos causados

s estruturas, construes,

eltricas,

instala#s

cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao MUNICjPIOe a terceiros, existentes nos Iocais
das obras/sewios e fornecimentos objeto desta Iicitao.
ou decorrentes da execuo
7.12. Exercer a vigilncia

e proteo

de todos os materiais e equipamentos

nos Iocais

das obras/servios

e

fornecimentos.
'

7.13. Colocar tantas frentes de servis
poss ibilitara pedeita execuo

quantas forem necessrias

prvia

para

da Fiscaliza,

das obras/servios . fornecime'ntos no prazo contratual.

7.14. kesponsabiliza-se pelo fornecimento

de toda a mo-de-obra,

MUNICIPIO, bem como todo o material necessrio

7.15, Responsabilizar-se

(mediante anuncia

por todos os

execuo

nus e obrigaes

sem qualquer vinculao

empregaticia

com o

dos servios objeto do contrato.

concernentes

Iegislao

tributria, trabalhista, securitria'

previdenciria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente,
correro por sua conta, inclusive o registro do servio contratado junto ao CREA do Iocal de exectlo 'das obras e
servios.
dos
7.16. Todos os acessos necessrios para permitir chegada dos equipamentos e materiais no Iocal de execuo
servios devero ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer sewi,o

para melhoria destes assos

correro por conta da Cootratata.

7.17.A contratada dever mantet um Preposto, aceito
execuzo do objeto contratado (Are 68 da Lei 8.666/93).

pelo MUNICIPIO,no local do servio,

para represent-la

,

y

.

na

yy j; a
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o incio das obras at o encercamento do contrato, pelo pagamento integral das
despesas do canteirc referentes a gua, energia, telefone, taxas. impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
7,18. Responsabilizar-se,

desde

cobrados.

7.48.1.No momento da desmobilizao, para
de quitao de dbitos, referente s despesas
quevenham a sr cobrados.

da ultima fatura, faz-se necessria

liberao
com

da cedido

a apresentao

gua, energia, telefone.taxas, impostos e quaisquer outros tributo's

a
integcantes da equipe tcnica somente quando carcterizada
supervenincia das situaes
de caso foduito ou fora maior, sendo que a substituio dever ser feita por profissional
de perfiltcnico eqtlivalente ou superior e medianteprvia autorzao do MUNICIPIO.

7.19, Promover a substituio

dos proissionais

instalaTes
T.20, A contratada responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados s estruturas, cnstrues,
'
eltficas. cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que v ier causar ao MUNICIPIO e a terceiros,existentes
nos Iocais otl decorrentes da execuo das obras e/ou servibs e fornecimentos, objeto deste Termo de Referncia.
7.21. Durante a execuo

dos servios e obras, caber

empresa contratata

as seguintes medidas:

d@ obra, com as seguintes informaes:
nteiro de obras 1 (uma) placa de identificao
nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n; do Contrato e Contratante (Municpio), conforme
Lei n0 5.194/1966 e Resoluo CONFEA no198/19/1,,

7.21.1. lnstalar e manter no

7.21.2, A placa de identificao das obras e servios deve ser n: padro definido pelo MUNICIPIO,respeit4do o Manual
de Identificao da /laca de Obra do Ministrio das Cidades e da CAIXA e em Iocal por eIe indicado;
7.21.3. Obter junto ao

Urgo responsvel

na forma das disposies

do Municipio o alvar

de construo

e, se nessrio,

'o alvar

de demolio,

Iegais em vigor;

um Dirio de Ocorrncias, no qual sero feitas anotaes dirias referentes
advertncias e
ao andamento dos servios, qualidade dos materiais, mo-de-obra, etc, como tambm reclamaes,
principalmente problemas de rdem tcnica que requeiram snltlo por uma das pades. Este dirio, devidamente

7.21.4, Manter no Iocal das obras/servis

rubricado pela Fiscalizao

e pela Contratada em todas as

vias,

scar

em poder da Contratante aps

a concluso das

obras/sqrvis;
?.21,5. Obedecer s normas de higiene e preveno

de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a seguranD

nos

acampamentos e nos canteiros de servios;
7.21.6, Responder financeiramente. sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos
causados

Unio, Estado, Municpio ou terceiros, em razo

da execuo

das obras/servios;

e
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NO

-

operacional (operrios) exeram as suas'atividadesj

nico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurana

devidamente uniformizados, em padso

Iegislao

as atividades desenvolvidas, em observncia

e obras de construo
seguintes normas e prticas complementares:

7.22. Na execuo

001741

dos servios

pedinente,
objeto da presente Iicitao

requeridos para

'

a contratata dever

atender s

a) Normas e Exigncias especificadas na Lei Federa! 8.666/93e Suas Alteraes',
b) Projetos, Normas Complpmentares e demais Especificaes

Tcnicas;

c) Cdigos, leis; decretos, podarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionrias de
servios pblicos. e as nerinastcnicas do Municipioespecifica para obras;
e resolues

d) instrues

dos rgos do sistema CREA-CONFEA; e

e) Normas tcnicas da ABNT e do INMETRO,e principylmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resiqtncia e segurana.
f) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indicesda Construo

Civil SINAPI',

SICRO',
g) Sistema de Custos de Obras Rodovirias
h) Companhia Estadual de Habitao e Obras Pblicas do Estado
i) Cddigo de Obras e Lei de Uso e Ocupao do Solo',

te Sergipe ORSE',

-

-

-

j) Normas da Mgilncia Sanitria e Secretaria de Meio Ambiente do Municipio;
k) Normas das ncessionrias Iocais de servios, tais como Corpo de Bombeiros, Embasa; Coelba. etc.;
1) Normas, regulamentos prtarias do Ministriokdo Trabalho e Emprego MTE;
-

m) Normas. regulamentos do INEMA, SEMA',
n) Normas, regulamentos do DNPM)
n@307 (05/07Q002), que estabelece diretrizes, critrios e procedimentos para a gesto
0) CONAMA Resoluo
.

dos

-

residuos da construo

civil;

p) Conveno Coletiva de Trabalho vigente, qtle estabelece condies trabalhistas das categorias de empregados
envolvidas na execuo do objeto',
constantes dos manuais tcnicos dos fabricantes de equipamentos
Prescries
e orientaes
q) Manuais Tcnis
-

eletromecnicos instrumentos de medio

de automao,

no que tange a transporte, estocagem,

e teste de operao;

montagem, instalao
CGUSULA OITAVA

e mecanismos

-

OBRIGACES

DA CONTRATANTE:

8.i. FISCALIMCAO
da obra ser realizada pelo MUNICIPIO por
da eyecuo
do contrato, bem como a Fiscalizao
Ad.l
67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Licitante vencedora est
tcnicos designados na forma do
executando os trabalhos, observando o cronograma fsico-financeiro do contrato, termo de referencia, especificames

1 1 A coordenao

Tcnicas,

memoriais descritivos, Projetos bsicos,

elementos tcnicos e de acordo com os demais documentos que

integram o Contrato.

#na
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da obra por tlma

Poder; designar o acompanhamento, gerenciamento, superviso e fiscalizao

que passar a ser
sua Contratao,
Empresa Especializata, mediante procedimento de Iicitao especifica,
Denominada Gerenciatora, em atendimento ao que determina o Manual Especifico da Podaria 164/2013 e suas
Alteraes.

8.1.3. A Fiscalizao

dever veriicar, periodicamnte. no

mantm, em compatibilidade com as obrigaes
naIicitao, comprovada mediante consulta aos
,

tqcorrerta execuo

do contrato, se a Licitante vencedora

exigidas
e qualiicao'
RGAosR'ESPONSAVEIS, CADINou certides comprobatrias.

assumidas.'todas as condies

de habilitao

I

.

ter poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servios que estiverem
com o Contrato, com as Normas Tcnicas da ABNT e com a melhor tcnica consagrada pelo uso,
em desardo
obrigando-se desde j a Contratada a assegtlrar e facilitar o acesso da Fiscalizao ! aos servics, e a todos os

8.1.4. A Fiscalizao

esementos que forem necessrios ao desempenho de sua mi4so.
B.1.5. A Fiscalizao

ter plenos poderes para sustar qualquer

seNio

que no esteja sento executado dentro ds

autoridade competente. responsvel

termos.de Contrato, dando conhecimento dos fatos

pela execuo

do contrato.

E

8.1.6. Caber

Fiscalizao

contratual. A Fiscalizao

a ocorrncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
informar ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatrio com os documentos
vercar

necessrios, e em caso de multa, a indicao
8.1.7. A ao
execuo

do seu valor.

e/ou omisso, total ou parcial, da Fiscalizao

no eximir a Contratada da integral responsabilidate

pela

to objeto deste contrato.

e
8.1.8. Fica assegurado aos tcnicos do MUNICIPIOo direito de. a seu exclusivo critrio, acompanhar, sscalizar
pela Iicitante
participar, total ou parcialmente, diretamente ou atravs de terceiros,da execuo dos serkios pstados

vencedora. com livre acesso ao Iocal de trabalho para obteno
execuo

de quaisquer esclarecimentos

julgados necessrios

dos servios.

CLVSULA

NONA- TRANSFERENCIA DO CONTRATOE SUBCONTRATACXO:

poder transferir ou ceder o presente Contrato, podendo subcontratar parcialmente os
servios relativos ao mesmo desde que m prvso e expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE'r sob pena
9.1. A CONTRATADA no

do disposto no item 13.1
9.2. Ser

permitda

.3',

a subcontratao

estudos Iaboratoriais. ensaios, escavaes

dos servios

de mntagem

mecnica,

eltrica, detalhamentos

por processos no destrutivos, escavao

no estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevncia

pertvncentes

construtivos,

de rocha a fogo e servios

ao objeto desta Iicitao,

que

com anuncia

prvia do MUNICIPIO.
9.3. A subcontratao

no exclui a responsabilidade

do contratado de suas rsponsabilidades contratuais e legais.

Ba
L'e'd
IIICCPI
Proturado do
BA
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total do objeto.

9.4. Ser vedada a subcontratao
9.5.

2217(C

subcontratao

citado no subitem 9.1, dever

o privilgio estabelecido

ser obseado

s

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termosdo ast. 48, inciso 11da Lei 123/2006.

tambm devem comprovar, junto ao MUNICIPIO.antes do iniciq dos trabalhos qtle
regular juridico/fiscal,previdenciria e trabaliista, e que entre os seus diretores, responsveis

9,6. As empresas subcontratadas
esto

em siiuao

missionado no MUNICIPIO.

tcnicos ou s6cios no constam funcionrios,

empregados ou.ncupantes de cargo

9.7. No ser permitida, na presente Iicitao,

a padicipa#o de empresas em consrcio.

cuusuG

DECIMA

-

SANCES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Ficar impedida de Iicitar e contratar com o Municipio,sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominaes referidas no apitulo IV da Lei N0 8.666/93, no que couber, garant.ido o direito prvio da ampla
defesa, a licitante que:
a) Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta,
falsa',
b) Apresentar documento falso ou szerdeclaraWo
c) Ensejar o retardamento da execuo

0o

assinar o Contrato',

do objeto desta Concorrncia Pblica;

d) No mantiver a Propota, injustifiodamente;
e) Falhar ou fraudar na execuo
9

do Contrato',

Compodar-se de modo inidneo;

g) Cometer fraude fiscal.

total ou parcial do objeto da Concorrncia Pblica, a Adminisirao

10.2. Pela inexecuo

garantida a defesa prvia, aplicar

Lauro de Freitas. poder

da Prefeitura Municipal de

Iicitante vencedora as seguintes sane;

a) Adverncia',
b) Multa moratria

por cento) por dia de atraso na execuo

de 0,2% (dois dcimos

do Contrato, tomando por base o

valor global do respectivo Iote;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16@(dcimo sexto) dia, at o 300 dia de atraso',
d) Multa compensatria

de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respedtivo Iote;

e) Suspenso

temporria de participao

superior a dois

(02)anos',

f) Declarao

com Administrao

por periodo no

do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poder

ensejar a resciso

em Iicitao

e impedimento de contratar

de lnidoneidade para licitar ou contratar com Administrao

10.2.1. O atraso injustificado na execuo

Pblica.

do Contrato;
10.3. As multas aplicadas sero

descontadas

at 15 (quinze) dias, da data da comunicao

dos crditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de
oficial e, caso no cumprida, sero

cobradas

judicialmente;

,
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das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, Alineas

''c*, ''d'

i'b'',

te advedncia, prevista no item 10.2. alinea ''a''. facultada a defesa do interessado,

''eD

no prazo de 05

(cinco) dias teis, contados da notiscao;
recurso, no prazo de 05 (cinco) dias

da penalidade prevista nos Rens 10.1 e 10,2 caber

10.5. Da aplicao

teis,

dirigido autoridade superior. por intermdio da que praticou o ato, a qual poter
reconsiderar a sua deciso, ou, faz-lo subirdevidamente informado;

contados da notijcao,

@

10.6. As sanes

que ser

previstas no item 10.2, Alineas

Ab''

11

''cm
e

MdN
1

podero

penalidades previstas neste Edital:
10.7. O Contrato ser
apurao

de responsabilidade civil,administrativa e criminalquando a contratada:

t) Transferir, no todoou em pade, as obrigaes
cLusuG

provisrio que dever

!

estabetecidas no Contrato',

decorrentes do Contrato.

DCIMA PRIMEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:
a Contratada solicitar

11.1. Concluidos os servios.

I

judicial ou extrajudicial para

rescindido de pleno direito independentemente de interposio

a) Recusar-se a prestar os servios de acordo com as especiticaes
b) Falirotl dissolver-se;

l1.

ser aplicadas conjuntamente com as demais

ao MUNICIPIO, atravs

da Fiscalizao,

o seu recebimento

ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitao.

11.2.O MUNICIPIOter at 90 (noventa) dias para, atravs de Comisso, verificar a adequaNodos servios recebidos
comas condies contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto. aprovao da autoridade competente.
11.3. Na hiptese

da necessidade

de correlo,

independente do previsto nos itens 1 1

.1

e

11.4. Ser estabelecido um prazo para que a Contratada. s suas expensas, complemente

ou refaa

os servios

rejeitados. Aceito e aprovado o servio/projeto. o MUNICIPIOemitir o Termo de Recebimento Desnitivo dos Servios
que dever ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberao da cauo contratual.
11.4. O Termo de Encerramento Fisico do contrato est

condicionado

emisso

de Laudo Tcnico pelo MUNICIPIO

sobre todos os servios executados.
11.5. A ltima fatura de seios

somente ser

encaminhada para pagamento aps

Fisico do Contrato, que deeer ser anexado ao processo de Iiberao

11.6. A Iicitante vencedora

emisso

do Termo de Encerramento

e pagamento.

entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado

no subitem 11

.3

acima

condicionante para:
11.6.1 Emisso,

pelo MUNICIPIO, do Atestado de Execuo

das obras;
t'andr

Pe'
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do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEFCI',

11.6.2.1 Liberao

Contratual.

da Cao

obtidase os
mtodos desenvolvidos no contexto das obrasj sero de propriedade to MUNICIPIO,e seu uso por terceiross se
11.6.3. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originaise as membrias de cllculo, as informaes
deste.

realizar por expressa autorizao

11.7. A ltima fatura somente ser encaminhada para pagamento aps emisso
Contrato, que dever

ser anexado ao processo de Iiberac

do Termo de Encerramento Fisico do

e pagamento.

11,8. O recebimento provisrio ou definitivo n0 exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurana da obra eu do
servio, nem tio profissional pela perfeita execuo do Contrato, dentro dos Iimites estabelecidos na Lei.
CLAUSULA DCIMA SEGUNDA INCIDNCIAS FISCAIS:
-

12.1. Os tributos, impostos, taxas, emlumentos,

fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em decorrncia,

Ontribues

direta ou indireta, do presente Contrato, sero de excluslva re'sponsabilidade da CONTRATAUA;
12.1.1. A CONTRATANTE,quando fonte retentora, descontar, nos prazos da Lei, dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela Iegislao vigente;
12.2. :e, durante o prazo de vigncia

deste Contrato, frem criados tributos novos, ou ocorrem modiscaes

nas

aliquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o nus dos contratantes, sero revistos os
compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer
respedivos valores, a 5m de adequ-los a essas modificas,
diferenas resultantes dessas alteraes.
CGUSULA

DECIMA TERCEIRA

13.1. A CONTRATANTE poder
j udicial, sempre que ocorrer:
13.1.1. O no

-

RESCISXO:

judiciaiou extra

rescindir, unilateralmente, este Contrato. independente de interpelao
'

cumprimento ou o cumprimento

irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigaes

e das demais

c Iusulas contratuais',
13.1.2. A inobseNncia,

por parte da CONTRATADA, das especificaes

13.1.3. A cesso e transferncia contratuaj ou a subcontratao

da CONTRATANTE',

do objeto contratual sem prvia

e expressa aprovao

escrita da CONTRATANTE. nos tefmos da Clusula Nona deste Contrato;

13.1.4.Impericia,

negligncia

13.1.5. O desatendimento

ou imprudncia

por parte da CUNTRATADA, na execuo

das especificaes

contrat ais'.

/
s determinaes

da fiscalizao

da CONTRATANTE;
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13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execuo
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-
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deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas em registro

prprio pelo representante da CONTRATANTE;
13.1.7. A decretao

1a1 7 1. so caso

de falncia, insolncia ou recuperao

judicial

de recuperao

facultado

controle de determinadas atividades necessrias
13,1.8, A dissoluo
13.1,9. A alterao

ta

judicialda CONTRATADA durante a execuo
CONTRATANTE manter o

contratual;

assumindo
contrato,

ou no

o

sua execso;

CONTRATADA;

social ou a modificao,

r'

CONTRATANTE,prejudique a execuo

a juizo da
da inalidyde ou da estrutura da COQTRATADA,que
'

deste Contrato;

13.2. A resciso contratual poder ser:
13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da
13.2.2. Judicial, nos termosda Iegislao

casos previsto nos sub-itens 13,1

CONTRATANTE.nOS

13.1.9.,
.1.

em vigor;

13.2.3. Amigvel, por acordo entre as pades;

13.3.Em qualquer caso de
diretaou indireta',

resciso,

13.4. A CONTRATADA perder

a CONTRATANTE poder

dar continuidade ao objeto contratual por execuo

em favor da CONTRATANTE, o direito a restituio

e das retenes,

'de cauo
a 13.1.9.,

rescindido
este Contrato com

base em qualquer das razes

13.5.Em caso

ser resultante de inadimplementb contratual por qualquer dos CONTRATANTES,dever

de a resciso

enumeradas no item 13.1

parte prejudicada ser indenizada, nes termos do disposto no Pargrafo

.1.

a

2* do Art. 79, e not Incisos. l1l e IV do Art. 80 da

Lei N@8.666/93:

13.5.1. Dos servios corretamente executados e devidamente medidos',
13.5.2. Dos materiais e equipamentos
atividades conforme as especificaes

previstos nas Planilhas, ainda no
deste Contratop estocados,

indenizados,

destinados

aos servios

e

pelo seu custo devidamente atualizado. acrescido de

despesas de traqsportes, se houver',
*13.6.

A CONTRATANTE aps

notscar

a CONTRATADA d resciso

contratual, tomar posse ilmediata das parcelas

efetivamente j executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais existentes, devendo, porm,
no prazo mximo de 20 (vinte) dias. contados a partir da notificao,
'
de talhada historiando as razes da resciso'
,

apresentar

um relatdrio completo e avaliao

,

Leaodro

tana

e
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13.6.1. A avaliao,

acima citada, dever

04597/2017

-

ser feita por uma Comisso a ser designada pela CONTRATANTE, composta

de 03 (trs) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas da CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro,
que a presidir, entre pessoas alheias',
13.6.2. A Comsso
J

ter um prazo de 20 (vinte) dins a partir de sua constituio,

para apresentao

de seu relatrio

para o acerto de contas entre a CONTRXTANTE e a CONTRATADA',

cenclusivo, o qual seNir

amigvel do Contrato, a CONTRATADA far jus apenas pagamentos

13.7. No caso de resciso

mencionados n0s

subitens 13.5.1 e 13.5.2;

!
@

I
I

43.7.1. Desta forma, far-se- o pagamento flnalcom mtitua, plena e geral quitao
13.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADAter um prazo de 10
desmobilizar o canteiro e deix-lo inteiramente Iivre e desimpedido',
13.9. Constituem tambm, motivos para resciso
remunerados,

totos os

13.10. Caraderizam-se,

contratual

(te2) dias, a

Lei N0 8.666/93, o caso em que, na prestao

contar do acerto de contas, para

por parte da CONTRATANTE, alm

demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal

tambm, como motivo para resciso

no ato da assinatura do Distrato;

NQ

contratual, nos

dos casos j

8.666/93.

termos dos Incisos I ou X1Ido

78 da

AI1.

dos servios contfnuos contratados, deixem, conforme o caso, de serem

mantitas as condies vantajosas que determinaram o dimensionamento do prazo vigencial deste Contrato',
13.11. Em qualquer caso de resciso
recursos previstos no Art. 78, pargrafo
CGUSUG
f

@

DCIMA QUARTA

14.1. Na forma da Iegislao

-

assegurados

contsatual, sero

nico, e no Art 109 da Lei

NQ

CONTRATADA os direitos de defesa e de

8.666/93.

REAJUSTAMENTO:

em vigor. os preos

contratados permanecero

fixos e irreajustveis

(doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os preos

pelo prazo de 12
sero

reajustados

nos termosdo INCC/FGV, a pedido da Contratada.
14,2. O termo inicial para a apurao

!!

Preo ocorrida na sesso
ct-usul-A

de

do primeiro percentual de reajuste ser

da Proposta de

julgamentoda Licitao.

D*CIMA QUINTA- CONDICES GERAIS:

15.1. O presente Contrato ou os direitos e
vinculados, no podero,
15.2. Sero

a data da apresentao

vantagens

de qualquer natureza. nele previstos, dele derivados ou a ele

sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados;

de propriedade

exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios,

mapas,

desenhos,

diagramas,

planos

estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela:
15,3. A CONTRATANTEreserva-se

o direto de suspender

temporariamente a execuo

necessrio a convenincia dos servios, respeitados os Iimites Iegais e os direitos assegurados

deste

Uontrato,quando

CONTRATADA;

L:/pzf
pand;q

-or

pna

do'
njcyj
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15.4. A 'legislao
alteraes

aplicvel

execulo

do Contrato e especialmente

'

a Lei N0 8.666/93 com suas

posteriores.

CLAUSULA DICIMA SEXTA

correspontncia,

COMUNICACGES:

-

reciprocas, somente sero

16.1. As comunicaes

ou documento

de transmisso

devendo ser protocoladas, datadas e endereatas

cnusum

aos casos omissos

DECIMASTIMA

-

consideradas

mencionando-se

quando efetuadas por escrito, atravs

de

e o assunto relativos a este Contrato,

o nmero

conforme'q destinatrio.
l

FORO:

17.1. A> partes signatrias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia, com
renncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e nico efeito,na
presena das testemunhasabaixo.
E por estarem

Lauro de Freitas.

o (s

de

ooyu s

A

o

de 2017.
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