
c A o PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
TOMADA DE PREÇOS-N°010/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO -N'07598/2018

CONTRATO N° 146/2018

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS pessoa juridica de dire to oublico interno com sede e foro
na Praca João T:ago das Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitas; Bahia insenta no CNPJ/MF sob o N=

13927 819/0001-40. neste ato representado peo Sra Prefeita Moema IsaDel Passos Gramacho doravante
denominada CONTRATANTE e a empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA insenta no

CNPJ/MF sob o N°
D3 174 004/000tB4 seolada ra Rua das Manguerras 165 Novo Honzonte.

SalvadonBA CEP 41 218-Ü97 neste ato recresentado na forrna aos seus estatutos sociais doravante
denominada CONTRATADA perante as testemunhas abaixo firmadas celebram o presente Contrato.
mediante as Cidasalas e condições a seguir enuncladas

CLÂUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Tomada de Preços - N3 010/2018, nos termos do Processo
Administrativo - N°07598/2018 tem por obieto Contratação de Empresa Especializada para Execução
das Obras de Construção do Centro de Referència Especializado em Assistência Social - CREAS -

Contrato de Repasse n° 348.92645/2010, no Bairro do Centro, no Municipio de Lauro de Freitas/Bas
Conforme Planiihas. Termo de Referencia. Especificaêóes Técnicas e Projetos em CD anexo neste
Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de lofraestrutura.

1.2. O presente Contrato podera sofrer acrescenos ou supressões ern conforrnidade corn o Ango 65 da Le:
N° 8 66693 senoo Gue as suoressões poderác excede' este percertuaL caso haja acorco entre as partes
conforme preconiza o §

2* do referido Artigo.

1,3, Integrarn o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital de Tomada de Preços -
N°

010/2018, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA

CLÀUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. PRAZO DE EXECUÇÄO DAS OBRAS:

2.1.1. O prazo maximo para execuÇão das obras e sereços objeto do presente Projeto castco será de 05

(cinco) meses contado a pætir da data da assiriatura do contrato de err preitada, podenco ser pronogado
nos termos do art 57 §§ 1" e 2" da Lei 8 666:93

2.2; PRAZO DE GARANTIAS:

2.2:1. O Prazo de Garantia dos serviços prestados è o previsto na leg:slação v:gerte e efin:do. no C cogo
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22:2, Todos os serviços licitados devern atender às recomendagóesda Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT (Lei n, * 4150 de 21AL62), no que couber a principalmente no que diz respeito aos

requisitos minirnos de qualidade, utilidade, resisténtia e segurança,

CLÀUSULA TERCEIRA -- REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇÀO:

31 O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, conforme

previsto na Planilha Orçamentára apresentada peia CONTRATADA. em sua Proposta de Preços.

31. Os serviçús serdo pagos mensalmente com base nas qüantidades efetivamente executadas e liberadas

previamente pela CONTRATANTE, atravésda medição de Serviços Executadoa

CLÁUSULA QUARTA -VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para e×ecuçëo do ob¡eto deste Contrato e estimado em R$710.386,85 - (Setecentos e dez

mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

41. As despesas para pagamento deste Contrato correrão por conta dos recursos consignados no

orgarnento Municipal para o presente exercicio, conforme rubrica:

UNIDADE DESCRIÇÃ FONTE DE
ORÇAMENTÁRIA ATIVIDADE ELEMENTO

O RECURSO
1200 SOCIAL 1019 :

44905100 00

1200 SOCIAL 1019 44905100 24

CLÃUSULA QUINTA - FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

5.1. Os pagamentos das ourastserviços e fornecimentos serão efetuados em reais, mensatrnente, de acoroo

com as medições, com base nos preços urntanos propostos, e contra apresentaçäo da Nota Fiscal

devidamente atestada pela Fiscahzação do MUNIClPIO formalmente designada acompanhada do relatono

dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao més de competència

observando-se o disposto nos subitens seguintes

5.2. Para efeso de pagarnento sera observado o prato de ate 30 (tr ntal dias corados contauo da data final

do perloco de adimplemento de cada parcela estipulada

5.3. O pagamento da instalaçåo e manutenpäo do canteiro mobozacho e desmobiuzaçäo será 65 or

apresentado na proposta valor má×imo constante da planilha de oreços unitános que integram o Pro eto

Básico, nos correspondentes percentuais:

5.3;1. Instalação e manutenção do conteiro, de acordo com o cronograma financetreggqwm mna
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5.3.2. Mobil zaçâo será rea zado mediçâo e pagamento de 50% do valor proposto para o stem na prime:Pa

medição Os 50% (cinquerta por cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas

máquinas e equipamentos

5.3.3, Desrrobilização acos a tota: desmoolitzaCäo comprovada pela F ScalzaÇão

5.4. Administração Local (AL) - será paga conforme o percentuas de serviços executados no período,
conforme a fórmula abai×o. umstando-se ao recurso total destinado para o item

5.4.t %AL = (Valor da Medipäo Sem AL / Valor do Contrato Oncluso aditivo financeiro) Sern AL)

5.4.2. Admirnstração Local (AL) terão como unidade na pianiiha orçamentana "global e sera page o

quantdativo do percentual em rumero inteiro em valor absoluto com no rnáximo duas casas decimais

5.4.3. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pelo MUNICIPIO, será pago o valor total

da Administração Local (AL) prevista no periodo da mediçäo

5.6. O cronograma fisico-ftnanceiro apresentado pela licitante deve atender as exigencias do Projeto Basico

e ser entendido como primewa estimativa de evento dos serviços objeto desta licitaçào Corn base nesse

cronograma de licitação. sera ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação fisica e

financera existente por ocastäo oa emissäo da ordem de serviço assinatura do contrato ou de outro

documento hábil

5,6. O pagarnento referente a cada mediÇào sera liberado mediante correrovapäo das regu andades fisca=s

5.7. A fatura devera vir acomoanhada da documentação relativa a aprovacho por parte da Fiscalização do

serviço faturado. Indicando a data da aprovaçâo do evento que sera considerada como data final de

adimplemento da obngação conforme estabelece este Projeto Bássco

5.7.0 O MtJNICIPIO consicera como data final do penodo de adtmplemento a data uti seguinte a de

entrega do documento de cobrança no protocolo da Secretana de Infraestrutura - SEINFRA na Prefettura
Municipa; de Lauro de Freitas, considerando a aprovaçäo da medição oor conta da Fiscabzapäo, a partir da

qual sera observado o prazo ceado para pagamento Conforrne estabelecido nas espectBcaÇões tecnicas

das obras e serviços que define os caterios de afenção e aprovaçào de mediçôes dos itens e subitens do

contrato

5.8. Somente serão pagos os materials e equiparnentos instalados assentados e utilizad diante

atesto de uso pelo fiscal do contrato

' Leandre tana
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5.9. As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar

tsentas de erros ou omissões sem o que serão, de forma tmediata, devolvidas a IIcitante vencedora para

correções não se alterando a data de adimplemento da obrigação

5.10. Os documentos de cobrança iridicarão. onngatonamente o numero da mediçäo e do mès de

competência a que se refere

5401 Caso a CONTRATADA seja ogante pelo Sistema Integrado de Pagamento de impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES deverá apresentar,

untamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retengéo na fonte dos tributos

e contribuições, conforme legislaçëa em vigor.

5.11. E de inteva responsabilidade da licitante vencedora a entrega ao MUNICÍPlO cos documentos de

cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara. objetiva e ordenada, que se nåo

atendido implica desconsioeraÇàopelo MUNICIPlO cos prazos estabelecidos

5.12. Não constituem motivos de pagamento pelo MUNICIPIO de serviços em e×cesso, cesnecessanos a

execução das obras e aue forern reabzados sem autonzação prèvia da Fiscalização Não terá faturamento

serviço algum Que näo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Projeto Básico

5.13. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de

habilitação e quahficaçãoex:gidas, em compatibilidade com as obagações por ela assumidas

5.14. Quaisquer tributos ou encargos legais enados, alterados ou extmtos, após a assinatura do contrato de

comprovada repercussão nos preços contratuais ensejara a revisâo destes. para mats ou para menos

con'orme o caso

5.15. F cam excluidos da hpotese refende no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua

natureza juridica tnbutana ·:IPipostos diretos e/ou pessoais; não reflaam diretarnente nos preÇos do objeto

contratuat

OLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÄO CONTRATUAL E RETENÇÃO:

6.L Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obagações contratuats. a CONTRATADA terá

que prestar garantia nos termos do § 1" do Art 56 da Lei N° 8.666/93. no percentual de 5.0 % (cinco por

cento) do valor deste Contrato

6.2. A Cauçåo em Dinheiro sera atualizada monetanamente Cauçäo em Titulos da Divida a Seguro

Garantia ou Franca Bancar a náo renderão juros ou correçâo monetána ressalvado os d reltos ineren

aos propnos Taulos depositados
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6.3. A CONTRATANTE codere descontar oc valor da Garantia Contratual a importânc a que a qualquer

titulo the for devida pela CONTRATADA.

6.4. A Caução de Garantia de fiel cumpnmento das obr gaÇÕes contratuas sera devolvida e CONTRATAOA

apos a laviatura do Termo de Ercerramento das obngações pactuadas

CLÂUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1. A licitante vencedora devera apresentar ao MUNICÍPIO antes ao inicio dos trabaihos os seguantes

O documentos

7.1.1. Lay Out do Cante ro ce Obras e tdertificaçáo da área para constração do rnesrio

7.1.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fisca zação do MUNICÍPIO

7.1.3. Cronograma fisico - financeiro detalhaco e adequado ao stem 5 5

7.1.4. Relaçào dos serviços especializados que serâo subcontratadas. considerando as condiçöes

estabelecidas no ITEM 9 2 e seus subitens

7.1.4.1. A CONTRATADA ao recuerer autorizaçác para subcontratação de parte dos serviços, deverá

comprovar ao MUNICIPIO a regulandade jurid:co/fiscal e trabethista de sua subcontratada, respondendo,

solidanernente com esta. pelo inadimplernento cestas quando relacionadas com o objeto do contrato e que

entre seus diretores responsavels tecnicos ou sócios não constam funcionanos empregados ou ocupantes

de cargo ou função grattficada no MUNICÍPIO

7.1.4.2. Autonzação dos orgãos competentes para escavaçäoldesmonte de rocha com uso de explosivos.

plano de fogo assinado por urn Engenheiro de Minas, corn a respectma ART e projeto (LayodU do patal

7.2. Manter no local da obra durante todo o penodo de execuçáo em regime permanerte no minimo urr

tecntco ce segurança do trabalho, ooriador de comprovação de registro profissional e×pedido peso Mirusteno

do Trabalho e Emprego

7.3. Atendiriento as canuscionantes ambientais necessanas a obterçáa das Licenças Ambientais do

Ernpreendmento emitidas pela orgão competente. relativas à todo o periodo da execação das obras E

como tarrbem obaga - se á obtençào de novas I cenças ambientais necessánas para todas as fases da

execução da obra até a sua conclusão O näo cumpamento dessas obagacòes acarretara na suspenção

dos pagamentos dos baletins de medição da contratada ate a corrpleta regulanzação das cor icronantes

e/ou dos licenciamentos ambientais
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7.4. Apresentar-se sempre que solicitada atraves do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos

trabalhos nos escritónos da CONTRATANTE ern Lauro de Freitas - Bahia, ern caso de solicitaÇáo da

Mandatana do Ministena das Cidades - Caixa Económica Federal - Supenntendencia Regional

7.5. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Tecn:ca - ART s referentes ao objeto

do contrato e especialidades pertinentes nos termos da Lei n° 6 496/77

7.6. Instalar e manter sem ânus para a MUNICÍPIO, no canteiro de obras urn eser tor oe os meios

necessános a execução da fiscalização e rnedição dos serviços por parte do MUNICIPIO para uso

exclusivo da Fiscalizaçåc do MUNICIPIO com area rmruma de 25.00 m inclwndo banneiro contendo

mesa, cadeira armano ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com perifencos,

hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra. admimstraçâo de escritóno e

cornunicaçào internet 0 i cámera fotográfica dig·tal (resolução maruma de 7 O megapixel com cartão de

memória de 4 (Gb) matena s de esentono necessanos a operação dos equipamentos e desempenho das

atividades pelo periodo carrespondente ao da execuçåo dos serviços e 01 aparelho de ar-condicionado

sendo ouè ao final das obras todos os matersais não utilizados e equipamentos serão devolvidos à

contratada

7.7. T odas as despesas para a realizaçåo dos serviços de controle tecnológico e medições tais corno os

equipamentos de topografia dos laboratónos de controle tecnológ:co de geotecnia e concreto. Inclusive

manutencho e pessoal de apoio e execução deverho estar contempladas na proposta no preço

estabelecido para a instalação e manutenção do cante:ro de obras. sendo que ao final das obras todos os

equipamentos serão devolvidos à Contratada

7.8. A CONTRATADA deverá sempre que necessar:o comurnear-se formalmente com ao MUNICÍPIO

Mesmo as comurucações via telefone n" 171: 3288-8779 devem ser ratificadas formalrnente atraves de

protocolo ercaminhado a Secretana de Infraestrutura - SEINFRA, na Prefeitura Mun c-pal de Lauro de

Freitas situada na Rua Manoel Silvestre Leite, sm baino Centro - Lauro de Freitas

7.9. Assumîr a inteira responsabdidade pelo transporte intemo e externo do pessoal e dos nsumos ate o

localdas obradserviços e fomecimentos

7.10. Utilizacho de pessoal expenente, bern como de equipamentos fenan'entas e instrumentos adequados

para a boa execução das obras'serviços e fornecimentos Pnonzando nas contratações de oessoal diseto

das obras p-ofissionais dom coados preferencialmente morados do Municipio, respeitadas as exigências
profissionais que O Cargo requerer

7.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construç s, instala des

eletrtcas cercas. equipamentos, etc bem como por aqueles que vier causar ao MUNICIPIO e a tere

existentes nos locats au decorrentes da execuçäo das obrastserviços e fornecimentos ob
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7.12. Exercer a vigilância e proteçâo de todos os roateriais e equ=pamentos nos locais das obras/serviços e

fomecimentos

7.13. Cotocar tantas frentes de serviços quantas forern necessarias imediante anuencia prèvta da

Fiscalização para possibilitar a perfeita execuçâo aas obrasiserviços e fomecimentos no prazo contratual

7.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão~de-obra, sem qualquer vinculaçäo empregaticia

com o MUNICIPIO. bem comc todo o matenal necessário à execuçào aos serviços objeto do contrato.

7.15. Responsabili2ar-se car tooos os önus e obngaçòes concernentes à legislação inbutana trabalhista,

secuntar a previdenciana e quaisquer encargos que incidam sonre os materiais e equipamentos os quais,

exclusivamente correräo por sua conta, melusive o registro do serviço contratado Junto ao CREA do local de

execução das obras e serviços

7.16. Todos os acessos necessános para permitir à chegada das eau:Damentos e matenais no local de

execuçâc dos serviços deverão ser previstos avallando-se todas as suas dtficuldades pois os custos

decorrentes de qualquer serviço para melhona destes acessos correlho por conta da Contratada

7.17. A contratada deverá manter um Preposto. aceito pelo MUNICÍPIO. no local ao serviço, para

representa-la na execução ao objeto contratado ;Art 68 da Lei 8 666/93i

7.18. Resoonsabilizar-se, desde o inicto das ooras ate o encerramento do contrato pelo pagamento mtegral

das despesas do canteiro referentes a água erierg a telefone taxas impostos e Quaisquer outros tributos

que venham a ser cabrados

7.18.1. No roomento da oesmobmzação, para liceração da ultima fatura faz-se necessária a apresentacho

da cedidão de quitaçåo de déb.tos referente às despesas com água energia telefone taxas impostos e

quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados

7.19. Promover a suostituiçáo dos profissionais integrantes da equipe técnica some te quando

caracterizada a superveniència das situaÇões dé caso fortuito ou força maior sendo que a substituiçåa
devera ser feita por proftsssona de perfil teen co egulvalente ou supenor e mediante prévia autonzaçáo do

MUNICIPlO

7.20. A contratada responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas construçðes

instalações eletacas, cercas. equipamentos etc bem como por aqueles que vier causar ao MUNICIPIO e a

terceiros existentes nos locais ou decorrentes da execuçäo das obras e/ou serviços e fornec.mentos, objeto

deste Proleto Básico

7.21. Durante a execuçäo dos serviços e obras cabera à empresa contratada as seguintes



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREÇOS-N"010/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N" 07598/2018

7.21.1 Instalar e manter na canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação da obra com as seguintes

inforrnações nome da empresa contratada: RT pela otxa com a respectiva ART. n° do Coritrato e

Contratante iMunicipiot conforrne Lei n°5 194/1966e Resolucão CONFEA n°198/1971

7.21.2. A placa de identificaçâo das obras e ser viços deve ser no padrho defoldo celo MUNICÍPIO

respeitado o Manual de Identificaçäo da Placa de Obra do Ministeno das Cidades e da CAIXA e em local

por ele indicado;

7.21 3. Otter junto ao Òrgão resoonsável do Municimo o alvarà de construção e, se necessáno o alvará de

O demoliçåo na forma das dispcstçöes legais em vigor

7.21.4. Manter no local das obrastserviços um Diar o de Ocorièncias no qual seräo feitas anotações dianas

referentes ao andamento dos serviços, qua .dace dos materiais. mão-de-obra, etc como também

reclamações advertências e pancipalmente problemas de ordem tecnica que requeiram soluçåo por uma

das partes Este diáno devidamente rubncado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias. ficará

em poder da Contratante após a conclusão das ooras/serviços

7.21.5. Obedecer as normas de higiene e preverçào de acidentes a f,m de garanta a salubndade e a

segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.

7.21.6. Responder financeiramente sem cre) Jazo de medidas outras que possam ser adotadas por

qualsouer danos causados a Umâo Estado Municipio ou terceiros, em razão da execução das

obrasiserviços. e

7.21.7. Fazer com que os componeriles da equipe de mão-de-abra operaconal (operários) exerçam as

suas atividades, devtdamente uniformizados em padrAo unico (fardai e fazendo uso dos equipamentos ce

segurança requendos para as atividades desenvoiv-das em observância a legislação pertmente

7.22. Na execuçáo dos serv pos e obras de constru;ào objeto da licitaçäo a contratada devere atender as

seguintes normas e práticas complementares

a) Normas e Exigéncias especdcadas na Let FerJeral 8 666/93 e Suas Alterações

b) Proletos Normas Complementares e demals Escecificações T ecrocas

c) Ccdigos less, decretos. portanas e normas federats, estaduais e mumcypais inclusive normas de

concessionanas de serviços pubbcos, e as norrnas teen cas do Municipio especifica para obras

d) Instruções e resoluções dos orgâos do sistema CREA-CONFEA e

e) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO. e pnncipalmente no que diz respe to aos requis tos mínim

de qualidade. utilidade resistencia e segurança

f) Sistema Nacional de Pescuisa de Custos e Indices da Construçâo Cwil - SINAPI Leand Sa aba
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g) Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo,

h) Normas da Vigiláncia Samtana e Secretaria de Melo Ambiente do Municipio

i) Normas das concessionanas locais de serviços tais como Corpo de Bombeiros. Embasa Coetba, etc

j) Norrnas, regulamentos e portanas do Ministeno do Trabalho e Emprego - MTE
k) Normas, regulamentos do INEMA SEMA

I) Normas, regulamentos do DNPM

m) CONAMA - Resoluçëo n" 307 (05/07/2002) que estabelece diretnzes, critérios e procedimentos para a

gestâo dos res duos da construçâo civil

n) Convençâo Coletiva de Tracalho vigente que estabelece condições trabalhistas das categonas de
empregaaos envolvidas na execução do objeto

o) Manuais Técnicos - Presenções e orientaçðes constantes dos manuals tecnicos dos fabricantes de

equipamentos eletromecámcos instrumentos de mediçâo e mecarasmos de automaçào, no que tange a

transporte, estocagem, rnontagem, metalaçãoe teste de operaçáo

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE:

8.1. FISCALIZAÇÃO

8.1.1. A coordenaÇ.äo do contrato, bem como a Fiscalizaçäo da execução da obra será reahzada pelo

MUNICIPIO. por técnicos designados na forma do Art ° 67 da Lei 8 666/93. a quern cornpete verificar se a

Licitante vencedora está executando os trabalhos. observando o Cronograma Físico-Financeiro do contrato

Projeto Basico. Especificaçöes Tècmcas Memona.s Desentivos Projetos Básicos. elementos técnicos e de

acordo com os demals documentos que integram o Contrato

8.1.2. A Fiscalzação Podera designar o acompanhamento, gerenciamento supervisão e fiscahzaçâo da

obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de Ucitação especifica a sua Contrataçâo

que passara a ser Denom:nada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manual Especifico da

Portar a 154.'2013 e suas ARerações

8.1.3. A Fiscallzação devera venficar penodicamente no decorrer da execuçäo do contrato se a Ucitante

vencedora mantem, em cornpatibihdadecom as oorigações assumidas. todas as condiçóes de habshtação e

qualf:caçâo exigidas na licitacho comprovada mediante consulta aos ÒRGÄOS RESPONSAVEIS CADIN

ou certidões comprobatorias

8.1.4. A Fiscahzaçâo terá coceres para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeita serviços que

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABN Te com a melhor tecnica

consagrada Delo uso, obngando-se desde ja a Contratada a assegurar e faciWlar o acesso da Fiscaliz &4

aos serviços, e a todos as elementos que forem necessanos ao desemoenhede sua rnissão
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8.1.5. A F scahzação tera olenos poderes para sustar qualquer sereço que náo esteja sendo executado
dentro dos termos ao Contrato dando conhec-mento aos fatos a autor dade cornpetente responsavet pela

execucác do cortrato

814. Caberà à Fiscalização verificar a ocorrância de fatos para os quais baja sido estipulada qualquer

penalidade contratual A Fiscalização informarà ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatório com os documentos necessários e em caso de multa; a indicação do seu valor.

BA7. A açâo e/ou omiss&o, total ou parcial, da FiscalizaÇ O Déc eglinifŠ a Contratada da integral

responsabilidade pela execução do objeto deste contrato,

818, Fica assegurado aos técnicos do MUNICIPIO o direito de a seu exclusivo criteno acompanhar,

fiscalizar a participar, total ou parciatrnente, diretamente ou através de terceiros da execução dos serviços
prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer

esclarecimentosjulgados necessários à execuçâo dos serviços.

CLÃUSULA NONA - TRANSFERÉNCIA DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:

9.L A CON TRATADA näo pooera transfenr ou ceder a presente Contrato podendo subcontratar
paraalmente os serviços relativos ao mesmo desce que com previo e expresso consert:mento por escrito

do CONTRATANTE son pena do disposto no item 13 1 3,

9.2. Será permitida a subcontratação dos serviços de rnantagem mecânica, elétrica, detalhamentos

construtivos estudos laboratoriais, ensaios, escavaçóss por pro¢essos no destrutivos, escavaçào de rocha

a fogo e serviços que não estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevância pertencentes ao

objeto desta ficitaçâo, com anukncia prévia do MUNICIPIO,

9.3. A subcontratação näo exclu a responsabihdade do contratado rJe suas responsabahdadescontratuais e

legass

9,4. Sera vedada a subcontrataçào total do objeto

9.5. Caso ocorra e subcontrataçáo. deverà ser observado o pnvilégio estabelectdo às microempresas e

empresas de pequeno porte quanto ao hmete de até 30% (tonta por centol do valor contratado nos termos

do an dB irasc U da Les 123/2006

9.6. As empresas subcontratadas tambem devem comprovar junto ao MUNICÍPIO antes do micin dos

trabalhos que estäo em situação regular jurídicoifiscal previdenclária e trabalhista e que entre os seu

diretores responsáveis técnicos ou sóctos nào constarn funcionaros empregados ou ocupantes de car

com ss anado no MUNICIPIO Leandr tana

lu
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9.T Nâo sera Dermitica na presente belaÇäo a part cipaCäo de eropresas em consoreto

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÒES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Ficarà imped da de citar e centratar com o Municipio sem preja:zo das multas previstas neste Edwal

e das cemais cominações 'efendas no Capítu o IV da Lei N°
8 666:93 no que couber garantido o direito

prévio da arrpla defesa a licitante que

a) Convocada dentro ao prazo de validade de sua Proposta não assinar o Contrato

b) Apresentar documento falso ou tizer declaração falsa.

O c) Ense;ar o retardamento da execução da oojeto desta Tomada de Preços

d) Não rnantiver a Proposta injustificadamente

e) Falhar ou fraudar na execução ao Contrato

f) Comportar-se de modo inidóneo

g) Cometer frauce fiscal

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da Tomada de Preços a Admarustraçäo da Prefedura

Municipal de Lauro de Freitas podera garantida a defesa previa apucar a licitante vencedora as seguintes

a) Adverténcta

b) Multa moratória de 0.2% idois décimos por cento por dia de atraso ra execução do Contrato tornardo

por case o valor global oc respectivo fote,

c) Multa de 2% {dois por cento) a partir do 16* (décimo sexto}dia, até o 30*dia de atraso;

d) Malta compensatória de 10% (det por cento) sobre o valor global do respectivo late;

e) Suspensde temporária de participaçáo ern licitação e impedlinento de contratar com Admirtistração por
penodo não supericr a dois 102) anos

f) Oedaraëâo de Inidoneidade para oc tar ou contratar com Adm nistração Publica

10.2.1. O atraso injustificace na execucho ao Contrato Dor perioco supenor a 3D str nta) d s poderà

ensejar a rescisão do Contrato

10.3. As rnultas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade recolhida

no prazo de até 15 ¡quinze: Glas da data da cornunicacho ofinal e caso não cumpnda serão cobradas

sudiciairnente

10.4. Campete o Prefeito Munietoal a aplicaçåo das penalidades previstas nos itens 10 1 e 10 2 Alineas b"

c' d e eT as penaldades de advertencia prev:sta no item 1D 2 a inea "a facuitada a Defesa do

interessaac no prazo de 05 .cincol dias uteis contados da notificaçäe
Leandro Santal

I \
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10.5. Da ap cacão da pena4dade prevista nos itens 'O 1 e 10 2 cabera recurso. no prazo de 05 (cincoi dias

ute s contados da notificação Que sera d ngido a autor dade supenor por irterrnédio da que prabcou o ato

a Qual podera recons derar a sua decisão ou faze-la subir deviaamerte informado

10.6. As sanções previstas no lem 10 2. Alineas b ced poaerão ser aphcadas conjuntamente com as

dernais penalidades premstas reste Edital,

10.7. O Contrato sera rescandido de pleno dire:to trdependenternente de interposição judiciai ou extrajud:cial

cara apuração de responsabthcadecivil, admirustratrva e comina¾ quando a contratada

O a) Recusar-se a prestar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato

b) Fahr ou dissolver-se,

c) Trans'era no todo ou em parte. as obagações decorrentes do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVlÇOS.

11.1. Concluidos os serviços a Contratada solicitarà ao MUNICÍPtO, atraves da Fiscalização o seu

recebimento provisór a que devera ocorrer no crazo de 15 :quinze) d'as da data da sobc:tação

11.2. O MUNIClPlO terà ate 90 inoventa) dias para atravès de Com:ssäo, venfacar a adequação dos

serwços recebidos com as condições contratadas. emitirem carecer conclusivo e no caso de projeto

aprovação da autoridade competente

11.3. Na hipótese da necessidade de correção independente do prev sto nos itens 11 1 e 11 4 Sera

estaDefectoo um orazo para que a Cont-atada as suas expensas complemente ou re'aça os serviÇos

rejeitados Acedo e aprovado a serviçolprojetc o MUNICIPIO emitra o Termo de Recetumento Definitivo

dos Sereços que oevera ser assinado por representante autor>zado da Cortratada possibilitando a

Itberação da cauçào contratual

11 4. O Termo de Encerramento Fisico do contrata está condeanado a emissão de Laudo Tecnico pelo

MUNICIPlO sobre todos os serv ças executados

11.5. A uhma fatura de serviços somente será encam nhada para pagamento após emissâo do Termo de

Encerrarnento Fisico do Contrato que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento

11.8. A bitante vencedora entende e aceita que o pieno cunipnmento ao estipulado no subite'Ti 11 3 ac rnacon1diciontepa
MUNICiPIO do Atestado de Execação das abras

Leandro Sa ana
11 6.2. Em ssão do Termo de Encerramento Fisico do Contrato :TEFCi

L
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11.6.2.1, Liberaçào da Caução Contratual

11.6.3. Os resultados das obras incluindo os desenhos onginais e as memonas de cálculo, as infonnaçóes

obtidas e os metodos desenvolvidos no contexto das obras serdo de propnedade do MUNICÍPIO, e seu uso

por tercecos so se realizara por expressa autonzaçäo deste

11.7. A ultima fatura somente será encaminhada para pagamento apas em.ssäo do Termo de Encerramento

Fisico do Contrato. que aeverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INCIDÉNCIAS FISCAIS:

12.1. Os tributos impostos, taxas emolumentos contnbuições tscais e para fiscals que sejam rJevidos ern

decorréncia. direta ou indireta do presente Contrato, serào de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA.

12.1.1. A CONTRATANTE quando fonte retentora descontara. nos prazos da Lei dos pagarnentos que

efetuar os tnbutos a que estiver oongada a CONTRATADA, pela legislação vigente,

12.2. Se, durante o prazo de vigencia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem

modificações nas aliquotas atuais, de forma a comprovadamente rnajorar ou diminuir o õnus dos

contratantes seråa revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a essas modificaçðes,

compensando-se, na pritneira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas4terações.

CLÀUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISÃO:

13A A CONTRATANTE poderà rescindit; unilateralmente, este Contrato iridependente de i pelação

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:

t3.M. O nao cumprimento ou o ¢umprimento irregular pela CONTRATADA, de suas obngações e das

demais cláusulas contratuals;

13.1.2. A nobservância por parte da CONTRATADA das especificaçöes da CONTRATANTE.

13.1.3. A cessão e transferencia contratual ou a subcontratação do obieto contratual sem previa e expressa

aprovação eser ta da CONTRATANTE, nos termos da Clausula Nona deste Contrato

13.L4. impencia neg4gencia ou imprudencia por Darle da CONTRATADA na execu ãc das especifica ðes

Contratuais:

13.1.5. O desatendimento as aeterrninaÇðesda f scalização da CONTRATANTE, Leandru Mana
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13.1.6. O cometimento reiterado de falhas na execução deste nstrumento pela CONTRATADA anotadas

em realstro propno pelo representante da CONTRATANTE.

133,7. A decretação de falencia,insolencia ou recuperação judicial da CONTRATADA durante a execuçëo

contratual;

13.1.7.1. No caso de recuperaçác judicial é facultado à CONTRATANTE manter o Contrato assumindo ou

não o controle de determinadas atividades necessarias a sua e×ecução.

13.1.8. A cissoluçâo da CONTRATADA.

13.1.9 A alteraçâo socia, ou a moo;ficaçäo. Da f nallade ou da estrutura da CONTRATADA que a uiza aa

CONTRATANTE, prejudique a execuçào deste Contrato,

13.2. A rescisho contratual poderá ser

13.2.1. Aaministrativa, por ato anilateral da CONTRATANTE ros casos previsto nos subatens 13 1 1 a

13 1 9

13.2.2. Judeal nos termos da leg stação em v gar

13.2.3. Amigavel por acordo entre as partes

13.3. Ern qualquercaso da rescis&o, a CONTRATANTE podera dar continuidade ao objeto contratual por

execuçâo direta ou indireta

13.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE. o diretto a restituaçâo De caucâo e uas

retenções rescindido este Contrato com base em qualquer das razöes enumeradas no itern 13 1 1 ao

1319

13.5. Em caso de a rescisäa ser resultante de madimplemento contratual por cualquer das

CONTRATANTES. deverá a parte prejudicada ser indenizada nos termos do disposto no §2° do Art 79 e

nos Inctsos Ill e IV do Art 80 da Lei N°8 666/93

13.5.1. Dos serviços corretamerte executados e devicamente medioos

13.5.2. Dos matenals e equ;pamentos previstos nas Plandhas, ainda nào mdenizados destmados aos

serviços e atividades conforme as especificações deste Contrato, estocados pelo seu custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver.

13.6. A CONTRATANTE apos notificas a CONTRATADA da resc,são comratual tomara posse rned ata das

parcelas efetivamente ja executadas, decorrentes deste Contrato bem como oe todos og
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ex stentes devendo, porem no prazo máximo de 20 (vtrde:= dias contados a cart r da notificaçáo
apresentar um relatona completo e avaliação detalhada histonando as raz0es da rescisão,

13.6.1. A avaliaçào acima citada deverá ser feita por uma Comissåo a ser designada pela

CONTRATANTE composta de 03 (tres. Membros sendo um escoln:da entre as pessoas ca

CONTRATANTE. outro da CONTRATADA, eo teree:ro. que a presidirá entre pessoas alheras

13,6.2. A Com-ssão tera um orazo de 20 Dentel d:as a partir de sua constnuição para acresentação de seu

relatono conclusivo o qual servira cara o acerto ae contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,

13.7. No caso de rescisäo amigavel do Contrato a CONTRATADA 'ara jus apenas capamemos

mencionacos nos subitens 13 5 1 e 13 5 2

13.7.1, Desta forma far-se a o pagamento final com mutua, plena e geral quitação no ato da assinatura do

Distrato

13.8. Rescindindo o Contrato a CONTRATADA tera um prazo de 10 idez; dias, a comar oc acerto de

contas para desmobilizar o canteiro e del×a-lo inteiramente livre e desirnpedido,

13.9. Constituern tambem motivos para rescisão contratual cor patie da CONTRATANTE além dos casos

ja rernunerados todas os demais elencados nos Artgos 77 e 7ô da Le Federal N° B 666/93

13.10. Caracter zam-se também corno rnotivo para rescisäo contratual nos termos dos Incisos I ou XII do

Art 78 da Lei N" 8 666/93 o caso em que, na prestaÇáo dos serviços continuos contratados deixem

conforme o caso de serem mantidas as cono!ções vantajosas que determinaram od mensionamento do

prazo vigencial deste Contrato

13,tt. Em qualquer caso de rescisão contratuat ser&o assegurados à CONTRATADA os d te tas de defesa

ede recursos previstas no Art 78 parágrafo único, e no Art 109 da Lei N 8,666/93.

CLÀUSULA DÉCIMA QUARTA - REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legislaçâo em vigor, os preços contratados permanecerho fixos e irrea ustaveis pelo

prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato, Caso ultrapasse esse prazo os

preços sereo reajustadosnos termos do INCctFGV, a pedido da Contratada,

14.2. O termo inicial para a aputação do prirneif0 percentual de taajusta será a data da apresentação aa

Proposta de Praço ocorrida na sessho de julgarnento da Ucitaç

CLÀUSULA DÈCIMA QUINTA - CONDiÇÕES GERAIS:
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15.1. O presente Contraio ou os direitos e vantagens de qualquer natureza nele previstos dele denvados

ou a ete vinculados não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados dados em garantia

CU C3U 003008

15.2. Serac de propnedade e×ciusiva da CONTRATANTE os relatonos, mapas cesenhos diagramas

planos estatist:cos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA. referente ao objeto

execulaco por ela,

15.3. A CONTRATANTE reserva-se o diretto de suspender temporanamente a e×ecução deste Contrata

quando necessaria a conveniéncia dos serviços respeitados os limites legais e os direitos assegurados a

CONTRATADA

15.4. A egislação ap icevel a execucho do Contrata e especialmente aos casos omissos e a Les N° 8 666/93

com suas alterações postenores

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - COMUNICAÇÖES:

16.1. As comunicações reciprocas, somente seráo consideradas quando efetuadas por escato. atravès de

correspondencia ou documento de transmissâo mencionando-se o número eo assunto relativos a este

Contrato devenda ser protocoladas. datadas e endereçadas conforme o destmatano

CLAUSULA DÉCtMA SÉTIMA - FORO:

17.1. As cartes signatar<as deste Cortrato elegem o Foro CoWarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia

com reruncia expressa a qualquer outro, por mais pnvlegiado que seia

E por estarem justas e contratadas assinam o presente Contrato em 04 (quatroi vias de igual teor e unKo

efeito ne cresenca das testernunhas abance

Lauro de Freitas 27 de novernbro de 2018

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

M ICIPIO DE LAUR DE FREITAS PJ CONSTRUÇÒES E TERRgLANAGEM LTDA
Pr feita Moema Isabe assos Gramacho

TESTEMUNHAS:

NO
R.G. R.G- Leandrr ruan


