
PRI El llfRA MUNIClPAl I

LAURO DE FREITA
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER OS

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato mediante as
seguintes dedaraçöes e clåusulas:

CûHMT_O; N°120/2018

LICITACÃO:Carta Convite - N° 002/2018.

DOTACÄO ORCAMENTARIA: N= 0900.1174.44905100-00 - Recursos Ordinários - Seinfra

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°00872/2018.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito publico, corn sede e foro na PraÇa
Joao Thiago dos Santos - 5/ND - Eentro -

L auro de Fretas BA. inscrito no CNP ¡MF N° 13 927ßi9 0001 40, representado
,este ato pelo seu Prefeito - Sra Moema :sabel Passos Grar,acno

CONTRATADO: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ,iMF, sob o N°
2L763.372 000MC, core sede Rua ose Clemente. 297. Centro, Teof änd:a BA, CEP: 1L763.372 0001A0, neste à:O
representäco na 'orma dos seus estatutos socais

CLÁUSULAS:

01 - OBJETO:

Co,catacho de Emµtesa de Enye har a µara Revnen:adoe Urbanizaçao oc Lanteiro Central da E3trada ao Coco, trecho
entre o Qunometra 6,42 e 7,oli deste Muniopio, conforme Terrno de Referència e Plandha Discriminanva em anexo na
Fdital Pequisitado oeia Secretana Muricipal de Infraestrutula
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02 - PERIODO DO CONTRATO:

O presente CONTRATO tera vigènaa de 03 (três) meses, a partir da assinatura

03 - PRECO: valor Total de R$148.278,21 - (Cento e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte
e um centavos).

04 - FORMA DE PAGAMENTO:

4.1. Do Pagamento das Medições:

4.1.1. A Contrata e tera a prazo de 05 (ance:i d:as ate.s, contados a came da data da apresentação da med:çäo, para
aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a rredição previa relatada pela Contratada, bem æmo para avakar a

c.onform:dade das serviÇos exet.madas, intlusive quaato a obngaçào de utdização de produtos e subprodutos florestats de
comprovada prnœdéncia legal

a) A Nota Eiscal/Fatura será emit da pela Contratada de acordo com os seguintes prixedimentos
b) Ordens de Scavtços Parcais serbo emitidas pelo Fiscal co contrato, designada oela SFINFRA, eastnando a execuçao
progresseva aos traba hos e 'arão parte da docun,entaÇëo de C.omprovaçao dos serv:ços realizados, untamente cora o
Boletm ce Medição, a Memona de calcio dos quant tativos eo Relatóno fotográfico dos locais antes e depo s da realiza;äc
dos serviÇos.
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c) A Eontratada tarnbem apresentara, a cada medição as docurnentos comprcbatonos da protecenoa legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso,
d) Apes a aprovação, a Contratada en'itirá Nota F:scal Fatura no valor da medição dennitiva aprovada

4.1.2. O prazo para pagamento sera de 30 (tnnta) dias, contados a parur da data da apresentação da Nata Fiscal.!Fatura,
acompanhada aos demais docurnentos comprobatónos do cumpnmento das obogagöes da Contratada,

4.1.3. O 'atesto" da Nota Oscal/Fatura fica condiconaco a ver fKação da conformidade da Nota FiscavFatura apresentada
pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como as seguintes comprovações, que deverào
obngator amente acompanha-ta.

a) As cornprovações relativas ac INSS, FGTS a serem apresentadas deveräo corresponder a competenaa antenormente ao
do mës da emissão da NF, cuanto aos empregados doetamente vinculados a execução contratual, nominalmente
identificados;
b) Da Pegulandade Fiscal, através das documentações mennonada no Arago 29 da Lei N° 8.666, de 1993;
c) Do cumpnmento das abogações trabalhistas, correspondentes a última nota 55cal ou fatura que tenha sido paga peia

3
Administraçäo.

4.1.4. O Dagamento somente sera efetuado apos o 'atesto', pelo servidor competente, da Nota Fiscal Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos engidos neste Projeto Báco.

4.1.5. Havendo erre na apresentaÇäo de qualquet dos documentos exigidos ncs subdens arter<ores ou alcunstànc.ia que
in peÇa a Uquidação da cespesa, a pagamento ncata pendente ate que a Contratada providenae as medidas saneadoras
Nesta hipotese, o prazo para payamento incar-se-a anos a comprovaÇáo da -egulanzação da situação, não acarretando
qualquer ó,as para a Contratante.

4.1.6. Quanco do pargamento, sera e'etuada a retentäe troutaria prevsta na lepsiação apuchvel

4.L7. Quanto ao Irnposto sobre Serviços de qualquerNatureza (ISSQN), será bservado o disposto na i
el comosementar

N 116, de 2003, e legislaç$o inunicipal aplicávet

418; Contratante niio se responsabihaará por qualquer despesa que venha a ser efetuada aela Contratada, que
porventura não tenha sido acordada no contrato.

05 - OBRIGAÇÖES
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5.1. Deveres do Contratado

5.1.1. A CONTRATADA, ohnga-se a fornecer mão-de-obra, matenais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessários
para a Derfeita execução dos seniços e demas atwidades correlatas conforme servl¢os relaconados na Pianilha
Orçamemana,

5.1.2. Registrar este Contrato no CREA e apresentar ao CONTRATANEE o comprovante ce ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADF TECNlCA corespondente, antes ca emissão da pnmeira fatura A tuobservânaa desta exigënoa
iroplicata em retenção do pagar,ento correspondente

5.1.3. Condazir os trabalhas com estata observânaa as normas da legislaçäo certinente, cornprindo as determinaÇôes dos
Poderes Publ cos, mantendo o local dos serrÇos sempre hmpo e nas melhores cordignes de segurança, higiene e disachna

5.1.4. Elaborar o Diâno de Obra, inouinda dianamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informaçöes sobre o
andamento da obra, tais como, numero de funacnános, de equioamentos. condiçöes de trabalho, condiçñes
rneteorologr.ag serviços executados, registro de acorrencas e outros fatos relaconados, tem como os comunicados a

FiscanzaÇão e situaçon da obra em relação as ordens parc als de serviço expedidas:
5.1.5. Refazer, às suas expersas, as trabalhos executados em desacordo com o estabeleado neste instrumento e as
espeaficacöes constantes no Mernorial Descritivo e seus anexos, hem como substituW aqueles realizados com matenals
defeituosos ou cor, vloo de corstrução, poic prazó de 05 (anco) anos, contano da data de emssäa do f ermo de
Recebimento Def nitivo, ou a qualcuer tempo se constatado µeFD fiscal da CONTRATANTF,
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5.1.6. Compru. alem dos postaados legais vigentes de aribito federal, estacual ou munsppal, as normas de seguran<;a do
Trabalho;

5.1.7. Manter no local da obra durante todo o penodo de execuçào em regime permanente no minir,o urn tecnico de
segurança do trabalho, portador de comprovaÇâo de registro profissional expedido pelo Ministèno do Trabalho e Emprego,

5.1.8. Pesponder por qualquer aadente de trabalho na execução dos servtgos, por uso indevido de Datentes registradas
em nome de terreiras, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruiçào,
danificaçäo, defeitos ou incorre;öes dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funconános ou de terceitos,
ainda que ocorndos em via pubbca junto a obta;

5.1.9. Comunirar ao Fiscal ao contrato, no pra:o de N (vne e quatroi ,oras, qua:Guer ocorrènaa anormal ou aodente
que se verifiobe no foral dos serviços,

5.1.10. Prestar todo esciareamen:o ou informação sonatada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
o acesso, a qualques tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos a execugäo oa reforma,

3 5.1.11. Paransar, por determinaçäa de CON TRA T ANl E, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com
a boa tecn ca ou que ponha em risco a segurança de oessoas ou bens de terceiros;

5.1.12. Adotar as providências e precauçoes necessanas, indusive consulta nos respectivos òrgãos; se necessário toi, a

firn de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias elétricas e telefônk:as;

5.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário execução
dos serviços, durante a vigência da obra;

5.2,14. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachés, com fotografia recente,. e provendo-os das
Equipamentos de Proteçäo Individual · EFl's;

5.1.15. Manter sediado :onto a AdministraÇáo. durante os turnos de tracalho, preposto capaz de tomar deasöes
inmpanveis com os cornprarussas assumidos,

5.1.16. Prestar os seroÇos dentro dos parametros e rot oas etaaeleados, fornecendo todos as mater am, equicamentos e

utensillas eni quantidade, cualdade e tecnologia adecuadas, com a observäraa as recomendações ace tas cela boa
te::nka, ruarrias e legislaçäo,
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5.1.17. Peacar, conforme o caso, por meio de laborata,es previamente aprovados pe:a fiscabraçäo e sah suas costas, c÷·

testes, ensacs, exames e orovas recessanas ao contro e de qualidade dos materims, serviços e eq parrentos a serem
aplicados nos trabalhos;

5.1.18. Requianzar, quando notificada pela CONTRATANTE as eventuais falhas na execução dos servKos fora das suas
espeaficaÇões;

5.1.19, Responder por qualquer prejuzo ou dancs causaoos airetamente a Adm rostraÇão ou a terreiros, decarrentes de

sua culpa ou dolo na execugäo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou incentzaÇões cabiveis e assumindo
o õnus deconente;

5.1.20. Manter, durante o periodo de vigënoa do contrato, todas as condiçöes aue ensejaram a sua habilitação e

quahficação no certame llatatono;

5.1.21. A CONTRATADA devera curopnr os procedimentos de proteção amotentat responsab ando-se pelos danos
causados ao meio ambiente. "os termos da legislaÇão pemnente, incependentemente do detalhamento e|oo na

espeafkaç3e 00 projeto,
5.1.22. As licenças ambientaes existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtençao pela contratada, de

cerbdoes, ou outras bcenças, de qualquer natureza, eng:das pela legislação federal, estadual ou muniacal no decorrer do
contrato.

5.1.23. Os materiais resultantes de restos dos serv:ços deveräo descartados em local aproptiado, devidamente licencado
da ponto de vista ambiental, de acordo com a onentaçän da F scah2ação.



PRMEll ERA Ml NICIPAL DE

3 LAURO DE FREITAS

5.2. DEVERES DA CONTRATANTE

5.2.1. A CONTRATANTE abn-ga-se a.

5.2.L Exercer a fiscalização dos serviços por servidores espeddmente designados, na forma prevista na Lei N° 8,656/93)

5.2.2. Responsabilizar-se pela comunicaÇão, em tempo hábH, de qualquer fato que acarrete em interruprþona execução
do Contrato;

5.2.3. Efetual o pal3amento nas condicóes e preços partuacos no Contrato.

5.2.4. Nubfiter a CONTRATADA, por escnto, sobre impertesÇões, falhas au .rreguiarulades constatadas na e×ecução do
serv:ço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessanas,
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5.2.5. Farnecer por escrito as informações necessárias para o desenvol imento dos serviços objeto do contrato;

5.2.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as dáusulas contratuais
e os tarinos de sua proposta;

5.2.7. Zelar pelo cumpamento das abogações da CONTRATADA relativas a ooservanca das normas amolentais vigentes;

5.2.8. Proporconar todas as condiÇões para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serrços de acordo can' as
determinaÇacs do Contrato, do Ed:tal, especialmente do Projeto Bastco, Memonal Descntivo e seus anexos;

5.2.9. Zeias para que durante toda a vigénaa do contrato sejam mantidas, em compat;bilidade com as ob,gações
assumidas cela CONTPNADA, todas as condições de habihtação e quahfk.aÇäo exegidas na bataÇäo,

5.2.14 A ativação ou desativag o do contrato dar-se-á medante a emissão, pelo Secretário da Infraestrutura,do
instrumento de Ordem de Serviço que estabelecerá expressamente a relação dos serviços atorizados e prazos para
execuçìo;

5.2.11. As Ordens de 5erviços Pataals serão emicas pelo Escal do Contrato, designado pela SEIWRA, instruindo a

execuÇào progressiva dos trabainos e farão parte da arramentaçäo ce comprovaçäo dos servlÇos reahzados, pntamente
com o Boietim de MediÇäa, a Memóna de cálculo dos cuanatat;vos eo Relatóno fotografico dos locais antes e depois da
reali2ação dos wrviços,

5.2.12. Os serviços deverão ser executados de acordo com as Espeaficaçöes Técnicas em artexo ao Edital, planthas
orçamentánas e Normas Técnicas da ABNT, NR 18 e normas específicas da legislação em vigor.

06 - RESPONSABILIDADES:

5.1. A CONTRATADA se obnga a prestar serviços pactuados, entregando os produtos de boa qualidade e em
conforrnidade com a legislação pertmente;

6.2. Os soaos da CONTRATADA, bem como seus bens µarticulares serão sohdaremente responsavels pela boa e fiel
execugäo do presente CONTRATO;

6.3. A CONTRATADA se compromete a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compavbadace com as
ohngações por ele assurnidas, todas as condições de Habthtaçào e qualificaÇào evigidas na LicitaÇão;

6.4. A CONTRATADA responde por cuaisquer danos cessoats ou matenais causados por seus µrofissionais durante a

execuÇao do contrato,

6.5. A CONTRATADA será congada a reparai corngit remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do presente CONTRATO, caso se venfiquem vtaos, defeitos ou incorreções resultantes da e.ecu o ou de matenais
e peÇas utilizados
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6.6. A CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, pievidencianos, hscals, comeraais e por todas as
demais despesas resultantes da execução do presente CONTRATO;

6.7. A CONTRATADA deve atender com presteza as redamações sobre a quahdarle clos serviços executados,
providenaando sua imediata correÇ C, sem önus para o CONTRATANTE,

6.8. A CONTRATADA deve respetta' e fazer com cue seus empregados resoettem as notrnas de segulanÇa do trabainc,
disciphna e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem <omo atentar para as regras de cortesia no loca:- ande
serão emutados os servgos,

6.9. A CONTRATADA deve providenaar e manter atuatzadas todas as :cenças e alvaras junto as repart aes
competentes, necessarios a execuÇàc dos serviços;

6.10. A CONTRATADA deve adimplir os forneamentos engidos pelo instrumento convocatöno e pelos coals se abriga,
visanoo a Derfeita e ecuçäo deste CONTRATO.
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07 - FISCALI2AÇÃO: Preposta da 5ecretana Municoal ca Infraestrutura, devera fiscahzar a cuantidace e qualdace dos
Serviços ora pactuados, e atestar, para fins de pagamento, as quantadades forneadas

08 - RECONHECIMENTO: A CONTRATAOA -econhece os direitos do CONTRATANTE em operar a re
adntnistrativa deste pacto, na forma do Art. 77 da Lei N 8.666/93.

09 - RESCISÃO: Constitui motivo para a resosao admmistrabva deste CONTRATO, a nirm,so a coaktuer ce was
dáusulas, ou a ocorrênaa das ADoteses previstas no Alt 78 da Lei Na 8.666/93.

10 - PENALIDADES:

10.1. Pelo descurnprimento total ou parcial de qualquer obngação prevista neste CONTRATO, aplicaose à

à CONTRATADA inadimplente, sern preiuizo da dausula antenor, bem como de oueras penalidades prev stas em tegislaÇäo
espeafica, as seguintes sanÇões:

10.1.1. Advertenaa;

10.1.2. Multa de 0,2% {zero virguia dois por cento) sobre o valor do presente CONTRATO. por dia de atraso, em até 30
(trinta) dias, em relação ao inico e ou termino de quaisquer das atividades constantes da Autonzação dos Serviços
determinados pela CONTRATADA
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10.1.3 Mutta de 0,4% (zero virgula quatro por cento) sobre a valor do presente CONTRATO, por dia de atraso, aama de
30(tnota) dias, em reiaÇào ao iniao e/ou término de quaisquer das ahvadades constantes da Autonzação dos ServiÇos
deterrnaado pela CONTRATADA;

10.1A Multa de 10% (dez por œnto), sem prejuizo do disposto nos subitens 10.L2. e 10.1 sobre o valor total ou
parcial da obrigação não cumprida;

10.2. A CONTRATANTE poderà descontar diretamente Gos valores devidos a CONTRATADA para o pagamento das

multas Darventura impostas e, näo sendo estes sunctertes, responderà a CONTRATADA pela diferença;

10.3. As muitas p<evistas nesta cláusula nào têm caráter compensatóno e o seu pagamerto não eximirà
a CONTRATADA da responsabadade por perdas e danos decorrentes das infraçöes cometidas.

10.4. As muitas previstas nesta clausula säo independentes e serão aplicaoas cumulativamente.

10,5. A CONTRATANTE, para imoosgaa ce qualquer perahdade, deve garanbr o direito de deffid d CONTRATADA.

11 - LEGISLACÄO PERTINENTE: Este Contrato e Teg co pela Lei N 8.666/93, com a redação da Le, N° 8.883/94 e
derrais normas de direito adsmrerativa pertinentes

/
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E po' estarem assim iustos e contratados assinam o presente ern 04 (quatro) vias de igual teor e vaildade jundica na
presenÇa de duas testemunhas abano, elegendo o Faro de lauro de Freitas como competente para ceciair as questöes
onardas deste Dacto

Lauro de Freitas/BA, 24 de Setembro de 2018.

CONÌRAŸAME
MUNId(PÍODE LAURO DE PREITAS

Moemalsabef Passos Gramacho

CONTRATADA
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS:

}


