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CONTRATO N° 160/2018

O MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS pessoa juridica ce direito público interno com sede e foro

na Praça Joác Tiago dos Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitas eam insenta no CNPJ/MF soo o N°

1392.7 819 0001-40. neste ato representaco pelo Sra Prefeita Moema Isabel Passos Grarnacho doravante
denominada CONTRATANTE e a empresa G3 POLARIS SERVlÇOS EIRELI insenta na CNPJ MF. sob o

N 20 155 999/0001-55 sediaca na Rua do Dner. Km 22. Centro Sir,ões Fiiho/BA. neste ato representado
na forma dos seus estatutos socials daravante Genorn nada CONTRATADA perante as testemunhas
abai×o t'madas. celebram o presente Corteato r,edtarte as Ceausu as e conotcões a sega = enunciadas

CLÀUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1, O presente Contrata resultante da Tomada de Preços - N° 011/2018. nos terrnos do Processo
Administrativo - N°12501/2018 tem por objeto Contrataçäo de Empresa Especializada para Execuçäo
das Obras de Construção de Escola de i Grau com 06 (seis) Salas de Aula, objeto do Termo de
Compromisso no 0352.730-61/2011, na Comunidade do Jambeiro/Capiarara, no Municipio de Lauro
de Freitas/Ba, Conforme Pianilhas. Termo de Referencia. Especificaçòes Técnicas e Projetos em CD

anexo neste Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

1.2. O cresente Contrato poder sofrer acrèscirnos ou supressões em conforrnidade com o Artigo 65. da Lei
N°

8 656/93. sendo que as supressões poderho exceder este percentual caso haja acordo entre as partes,

conforme preconiza o §
2° do refendo Artigo

1.3. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte. o Edital de Tomada de Preços - N°

011/2018 seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. PRAZO DE EXECUÇÄO DAS OBRAS:

2.L1. O prazo ria mo para execução das obras e servicos obieto do presente Proseto Basico sera de 08

(oito) meses. contado à partir da data 08 assinatura 00 contrato ae empreitada podendo ser crorrogado
nos terrnos do art 5T §§ 1" e 2" da Lei 8 666/93

2.2. PRAZO DE GARANTIAS:

2.2.1. O Prazo de Garantia dos serviços prestados eo previsto na eoislaçäo vigente e oefinido no Coctgo
Otvil Brasi etro
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2 2.2. Todos os serviços licitados devem atender as recomendações da Associação Brasileira de Norrnas
Técnicas - ABNT (Lei n a 4 150 de 21 11 62L no que couber e, principalmente no que diz respeito aos

requisitos mirumos de qualidade, atilidade resisténcia e segurança

CLÀUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇÃO:

3.1. O objeto do presente Contrato sera executado sob regime de empreitada por preço global. Contorrne

previsto na Plandha Orgamentána apresentada oela CONTRATADA em sua Proposta de Preços.

3.2. Os serviços seråo pagos riensalmente com base nas quantidaces efetivamente executadas e hberadas
previamente pela CONTRATANTE atraves da medição de Serviços Executados

CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4 1. Valor total para execuçào do objeto deste Contrato e estimado em R$t285.906,22 - (um milhão
duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e seis reais e vinte e dois centavos).

4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correräo por ecnta dos recursos consignados no

orçamento Municipal para o cresente exerciclo, conforme tubnca

Unidade Atividade Elemento Despesa Fonte de RecursoOrçamentåria
1001 2604 44906100 24

CLÁUSULAQUWTA -FORMAS E CONDIÇÖES DE PAGAMENTO:

5.1. Os pagamentos das obrasiserviços e fomecimentos seräo efetuados em reais mensaarnente de acordo

com as medições, com base nos preços unitanos propostos e contra apresentação aa Nota Fiscal

devidarnente atestada pela Fiscabzacho do MUNICIPIO formalmente designada acampanhada do relatòrio

dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletam de Med ção referente ao mes de competericia

observando-se o disposto nos subitens seguintes

5.1.t Para efeito de pagamento sera observado o prazo de ate 30 itantal dras corndos, contado da data
final do penodo de adimplemento de cada parcela estipulada

5.1.2, O pagamento da instalaçáo e manutenção do canteiro mobilizaçâo e desmoollizagåo será no valor

apresentado na proposta, valor máximo constante da pianilha ce preços umtários que integram o Projeto
Básico nos correspondentes percentuais

5 1.2.1. Instalação e manutenção do canteiro. de acordo com o cronograma fmanceiro proposto.

6.1.2.2. Mobilizaçâo será reahzado medição e pagamento de 50% do valor proposto para a item na primeira

medição Os 60% (cinquenta por cento) restantes serão medidos e pagos apos efetiva mobihzação de suas ,

máquinas e equipamentos
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