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TOMADA DE PREQOS - N° 012/2018

PROCESSO ADMINISTRATE-N° 21.670/2018

CONTRATO N*180/2019

O MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS pessoa jurldica de direito publico mtemo, com sede e foro

na Prapa JoSo Togo dos Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, mscnta no CNPJ/MF sob o N°

13 927 819/0001-40 neste ato representado peto Sra Preferta Moema Isabel Passos Gramacho doravante

denommada CONTRATANTE e a empresa LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUES E SERVICOS

LTDA, mscnta no CNPJ n" 05 629 741/0001-50, com sede na Aventda Brigadeiro Mario Epmghaus n'329,

Box 15. Centro Comercial Top Center. Centro. CEP 42 703-640 neste ato representado na forma dos seus

estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas

celebram o presente Contrato, mediante as Cldusulas e conduces a seguir enunciadas

CLAUSULA PRIWEIRA -OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Tomada de Precos - N° 012/2018. nos termos do Processo

Admlmstratlvo - N° 21.670/2018. tern por objeto CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA A EXECUgAO

DE REFORMA E AMPLIAQAO DE UNIDADES ESCOLARES - LOTE 01 - CENTRO EDUCACIONAL

MUNICIPAL FENIX E CRECHE PUBLICA MUNICIPAL ANA MONTENEGRO, LOTE 02 - ESCOLA

MUNICIPAL CAPIARARA E CENTRO DE EDUCAQAO INFANTIL AREIA BRANCA, LOTE 03 - ESCOLA

MUNICIPAL JARDIM IPITANGA E ANEXO E CENTRO DE EDUCAQAO INFANTIL DOUCTOR DJALMA

RAMOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHAS EM CD ANEXO NESTE EOiTAL.

REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

1.2. O presente Contrato podera softer acrAscimos ou supressOes em conformidade com o Artigo 65, da Lei

N° 8 666/93 sendo que as supressOes poderdo exceder este percentual. caso haja acordo entre as partes.

conforme preconiza o § 2° do referido Artigo

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

012/2018 seus Anexos e a Proposta de Precos da CONTRATADA

CLAUSULA SEGUNDA -DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

2.1. DO PRAZO DE EXECUgAO:

2.1.2. O prazo de vtgOncia contratual sera de 08 (otto) moses apOs a assinatura do contrato

2.1.3. O prazo mdximo para execupOo das obras e servipos objeto do presente sera de 08 (otto) meses,

contado a partlr da data emissSo da ordem de servii

1°e 2* da Lei 8.666/93)

(Podendo ser prorrogado nos termos do art 57, §§
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2.2. DA FISCALIZAQAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA:

2.2.1. As obras serSo acompanhadas pela Responsdvel Tdcntca, a servidora Bianca Brito Gomes,

engenheira civil, matricula n° 66855, lotada na Secretary de Infraestrutura, na Coordenaÿao de edificagdes

que acornpanhard e atestard quanto ao atendimento do objeto

2.2.2. 0 Prazo de Garantia dos servigos prestados 6 o previsto na legislate vigente e definido no Cddtgo

Civil Brasileiro

Q CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERACAO:

3.1. O objeto do presente Contrato sera executado sob regime de emprertada por prego global, conforme

previsto na Plamlha Orgamentdria apresentada pela CONTRATADA, em sua Proposta de Pregos.

3.2. Os servigos serSo pagos mensalmente com base nas quanbdades efebvamente executadas e liberadas

previamente pela CONTRATANTE atravds da medico de Servigos Executados

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execugflo do objeto deste Contrato 6 estimado no LOTE I em RS730.344.96 -
(Setecentos e trinta mil trozentos e quarenta e quatro reals e noventa e seis centavos), no LOTE II

R$538.732,41 - (Quinhentos e trinta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e urn

centavos), e no LOTE III - 424.190,09 - (Quatrocentos e vinte e quatro mil cento e noventa reais e

0 nove centavos), perfazendo urn valor global de RS1.693.267,46 - (Hum milhao seiscentos e noventa e

trts mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correrfto por conta dos recursos constgnados no

orgamento Municipal para o presente exerclcio. conforme rubriea

1001.2604.449051-7101

CLAUSULA QUINTA - FORMAS E CONDIQdES DE PAGAMENTO:

5.1.0 pagamento sera ferto atravds de medigdes mensais conforme cronograma flsico-finanoeiro

5.2. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentagdo da Nota

Frscal/Fatura, acompanbada dos demais documentos comprobatdnos do cumprimento das obngagdes da

Contratada.
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5.3. A Nota Fiscal/Fatura serA emitida pela Contratada de acordo com os segumtes procedimentos

5.3.1. Ao final de cada etapa da execucAo contratual. conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro. a

Contratada apresentara a medico prAvia dos servigos executados no perlodo. atraves de planilha e

memOda de cAteuio detalhada

5.3.2. Uma etapa serd constderada efetrvamente condulda quando os servicos previstos para aquela etapa

no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade

5.3.3. Se a Contratada vier a adiantar a execugAo dos services, em relagAo a previsAo ongmal constante no

Cronograma Fisico-Financeiro, poderA apresentar a mediqAo prAvia correspondente, ficando a cargo da

Contratante aprovar a qurtapAo antecipada do valor respectivo, desde que nAo fique constatado atraso na

execugAo dos servicos entendidos como crlticos

5.4. A Contratada tambAm apresentara, a cada mediae, os documentos comprobatonos da procedAncia

legal dos produtos e subprodutos fiorestais utilizados naquela etapa da execuqAo contratual, quando for o

caso

5.5. A Contratante tera o prazo de 07(sete) dias utets contados a partir da data da apresentaqAo da

medigAo, para aprovar ou rejettar no todo ou em parte a medigAo previa reiatada pela Contratada bem

como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto A obngacAo de utilizagAo de

produtos e subprodutos fiorestais de comprovada procedAncia legal

5.6. No caso de etapas nSo concluidas, sem prejulzo das penalidades cabiveis, serAo pagos apenas os

servicos efetivamente executados. devendo a Contratada regulanzar o cronograma na etapa subsequente

5.7. A aprovapAo da medigAo prAvia apresentada pela Contratada nAo a exime de qualquer das

responsabihdades contratuais, nem imptica aceitacAo definitiva dos services executados

5.8. ApOs a aprovapAo. a Contratada emitirA Nota Fiscal/Fatura no valor da medipAo definitive aprovada

acompanhada da planilha de medtgAo de servigos e de memOna de cAlculo detalhada

5.9. O pagamento somente sera efetuado apOs o atesto pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no presente

f
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5.10. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as

seguintes comprovagdes. que dever3o obrigatoriamente acompanha-la

a) Do pagamento da remuneragSo e das contribuigOes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e

Previdfincia Social), correspondentes ao m§s da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos

empregados diretamente vinculados a execugfio contratual, nominalmente identificados;

b) Da regularidade fiscal, atrav6s das documentag6es mencionada no artigo 29 da Lei nu 8 666, de 1993; e

c) Do cumprimento das obngagOes trabalhistas. correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha

sido paga pela Administrag&o.

5.11. Havendo erro na apresentagSo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou

circunstancia que impega a liquidagSo da despesa, o pagamento ficara pendente at6 que a Contratada

providencie as medidas saneadoras

5.12. Nesta hipdtese o prazo para pagamento imciar-se-a ap6s a comprovagao da regularizagSo da

situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para a Contratante

5.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicdvel

5.14. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei

Complementar n° 116, de 2003, e legislagAo municipal aplicavel A Contratante nSo se responsabilizara por

qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura nSo tenha sido acordada no

contrato.

CLAUSULA SEXTA -DA GARANTIA DE EXECUQAO CONTRATUAL E RETENQAO:

6.1. Para Garantia do fiel e exato cumpnmento de todas as obngagCes contratuais, a CONTRATADA tera

que prestar garantia nos termos do § 1° do Art 56 da Lei N° 8 666ÿ93, no percentual de 5.0 % (cinco por

cento) do valor deste Contrato:

6.2. A Caugao em Dinheiro sera atuallzada monetariamente Caugao em Tltulos da Dlvida Publica, Seguro

Garantia ou Fianga Bancaria, nSo renderSo juros ou corregSo monetdria, ressalvado os direitos inerentes

aos prOprios TJtulos depositados.

6.3. A CONTRATANTE podera descontar do vali

titulo Ihe for devida pela CONTRATADA,

Garantia Contratual a importancia que a qualquer
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6.4. A Caugdo de Garantia de fiel cumpnmento das obngapbes contratuais sera devolvida a CONTRATADA

apos a lavratura do Termo de Encerramento das obngagbes pactuadas

CLAUSULA SETIMA - DEVERES DO CONTRATADO

7.1. 0 CONTRATADO. obriga-se a fornecer mbo-de-obra, materials, equipamentos, ferramentas e utensllios

necessanos para a perfeita execugdo dos servigos e demais atividades correlatas

7.2. Registrar este Contrato no CREA e apresentar ao CONTRATANTE o comprovante de ANOTACAO DE

RESPONSABIUDADE TECNICA (ART) comespondente, antes da emissSo da pnmetra fatura A

inobservdncia desta extg&icia implicate em retengSo do pagamento correspondents

7.3. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvate de construgbo e, se necessdrio, o alvate

de demolipbo e demais documentos e autonzapbes exigiveis, na forma da legislagbo aplicavel

7.4. Conduzir os trabalhos com estnta observance as normas da legisiagdo pertmente. cumpnndo as

determmagbes dos Poderes Publlcos. mantendo o local dos servigos sempre llmpo e nas melhores

condigfles de seguranga, higiene e disclpllna

7.5. Atentar, em relagbo ao material para todas as disposigbes e especificagbes constantes no Memorial

Descnbvo, Pronto e Planilhas

£ 7.6. Submeter previamente, por escnto. a CONTRATANTE, para anaiise e aprovagbo, quaisquer mudangas

nos mbtodos executlvos que fujam as especificagbes do Memorial Descnttvo.

7.7. Refazer. ds suas expensas. os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste

instrument e as especificagbes constantes no Memorial Descntivo e anexos do termo, bem como substrtuir

aqueles realizados com materials defeituosos ou com vicio de construgSo

7.8. Observar as diretrizes, critOrios e procedimentos para a gestSo dos reslduos da construgSo civil

estabelecidos na ResoiugSo n° 307 de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,

conforme artigo 4" §§ 2° e 3° da Instrugbo Normativa SLTI/MPOG nc 1, de 19/01/2010. nos segumtes

termos

a. O gerenciamento dos reslduos ongmbrios da contratagbo devera obedecer as diretrizes tbcmcas e

procedimentos do Programa Municipal de Gerenl tento de Reslduos da Construgdo Civil, ou do
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b. Projeto de Gerenaamento de Residues da ConstrugAo Civil apresentado ao drgdo competenle

conforme o case.

b.1. Nos termos dos artigos 3” e 10‘ da Resolugflo CONAMA n* 307. de 05/07/2002. a CONTRATADA

deverd providenciar a destinagfio ambtentaimente adequada dos residuos da construgao avil originarios da

contratagfio. obedecendo. no que couber, aos seguintes procedimentos:

b 2. residuos - Classe A (reublizdveis ou recicldveis como agregados) deverSo ser reutilizados ou

reciclados na forma de agregados. ou encaminhados a areas de aterro de residuos da construgao civil.

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagSo ou reciclagem futura;

0 b.3. residuos • Classe B (rectcldveis para outras destmagdes) deverSo ser reutilizados, reciclados ou

encaminhados a areas de armazenamento temporary sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagSo

ou reciclagem futura;

b.4. residuos - Classe C (para os quais nflo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes

economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagSo): deverSo ser armazenados.

transportados e destmados em conformldade com as normas tecnicas especlficas,

b.5. residuos - Classe D (perigosos. contaminados ou prejudices a saude) deverdo ser armazenados.

transportados. reutilizados e destinados em conformidade com as normas tecnicas especlficas

c. Em nenhuma hipotese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo aterros de

residuos domoliares, areas de bota fora* encostas. corpos d'agua lotes vagos e areas protegidas por Lei

bem como em areas ndo hcenciadas.

7.9. Observar as seguintes diretnzes de carater ambiental

a. Quaiquer mstalagfto equipamento ou processo, situado em local fixo. que libere ou emita matena para a

atmosfera. pa emissAo pontual ou fugitiva. utilizado na execugSo contratual devera respeitar os limites

maxtmos de emissdo de poluentes admitidos na ResolugSo CONAMA n= 382. de 26/12/2006 e legislagflo

correlate de acordo com o poluente e o tipo de fonte

b. Na execugSo contratual conforme o caso a emissSo de ruidos n3o podera ultrapassar os nlveis

consrderados acettSveis pela Norma NBR-10 151 - AvaliagSo do Ruido em Areas Habitadas visando o

conforto da comumdade da AssociagAo Brasileira de Normas TScnicas - ABNT ou aqueles estabeiecidos

na NBR-10 152 - Nlveis de Ruido para conforto acustico, da AssociagSo Brasileira de Normas T6cmcas -
ABNT nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01. de 08/03/90. e legislagSo correlate

7.10. Responder por quaiquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos por uso indevido de patentes

registradas em nome de terceiros. por danos resultantes de caso fdrtuito ou de forga maior, por quaiquer

causa de destongflo, danlficagSo defeitos ou incorregfles dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de

seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorndi via piiblica junto & abra

/i
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7.11. Comumcar ao Fiscal do contrato. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrfencia anormal

ou acidente que se verifique no local dos servigos

7.12. Prestar todo esclareamento ou informagAo soMcitada pela CONTRATANTE ou por sens prepostos

garantmdo ihes o acesso a qualquer tempo ao local dos servigos bem como aos documentos relatives a

execugao da reforma

7.13. Paralisar por determmag&o da CONTRATANTE. qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado

de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros

7.14. Responsabiiizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscats e comerciais resuitantes da execogflo do

contrato

7.15. Responder pelo pagamento dos saldnos devidos aos empregados e encargos trabalhistas. bem como

pelos registros. seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obhgagdes merentes a execugSo

dos services ora contratados

7.16. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato. bem como sobre a sua atividade devendo

efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei

7.17. Adotar as provid6ncias e precaugfles necessdrias inclusive consulta nos respectivos 6rg5os se

necessario for. a fim de que ndo venham a ser damficadas as redes hidrossamtanas, eldtncas e teiefOmcas

7.18. Promover a guarda. manutengflo e vigiidncia de matenais ferramentas. e tudo o que for necessAno a

execugAo dos servigos. durante a vigAncia da obra

7.19. Manter seu pessoal devidamente identificado atravAs de crachAs. com fotografia recente, e provendo-

os dos Equipamentos de ProtegAo Individual - EPI's,

7.20. Manter sediado junto a AdministragAo, durante os turnos de trabalho preposto capaz de tomar

decisdes compativeis com os compromissos assumidos,

7.21. Cumprir atem dos postulados legais vigentes de Ambito federal estadual ou municipal, as normas de

seguranga da AdministragAo

7.22. Instruir os seus empregados. quanto a prevengaÿdelncendios nas areas da AdministragAo.
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7.23. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabetecidos fomecendo todos os materials

equipamentos e utenslltos em quantidade. qualidade e tecnologia adequadas com a observdncia as

recomendagOes aceitas pela boa tecmca, normas e legisiagao

7.24. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratbrios previamente aprovados pela fiscalizagSo e sob

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materials,

serves e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Memorial

Describvo/Especificagdo T6cnica

7.25. Reguianzar quando notificada pela CONTRATANTE. sob pena de sofrer as penaiidades

estabelectdas no contrato as eventuais faihas na execugSo dos servigos fora das suas especificagfies

7.26. Responder por qualquer prejulzo ou danos causados dlretamente & Administragdo ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execupdo do contrato. procedendo imediatamente aos reparos ou

indemzagfies cabiveis e assumindo o bnus decortente

7.27. Comumcar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstSncias detectadas por seus empregados

quando da execugflo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serves ou

comprometer a Integridade do patrimOmo publico.

7.28. Providenciar conforme o caso as ligagfies defimtivas das utilidades previstas no projeto (dgua

esgoto. gas. energia eietnca. telefone. etc ), bem como agendar junto aos 6rg3os federais. estaduais e

municipals e concessionaries de servigos publicos vistonas com vistas a obtengSo de hcengas e

regulanzagdo dos servigos e obras concluldos (Habite-se, Llcenga Ambiental de Operagflo, etc ),

7.29. NSo transfenr a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obngagdes assumidas

nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obngada. exceto nas condigdes autonzadas no

presents ou neste contrato:

7.30. N9o permitir a utilizagflo de qualquer trabalho do manor de dezesseis anos, exceto na condigao de

aprendiz para os maiores de quatorze anos nem permitir a utiiizagSo do trabalho do menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou msaiubre

7.31. Manter durante o periodo de vigencia do contrato todas as condigOes que ensejaram a sua

habilitagflo e qualificagdo no certame licitatOno

\
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7.32. Fornecer mensalmente ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE. os comprovantes do

cumprtmento das obrtgagdes previdenctenas. do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS e do

pagamento dos saldnos e beneflcios dos empregados utihzados na execugdo dos servigos,

CLAUSULA OfTAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

8.1- Fiscaluagao

8.1. A coordenagdo do contrato, bem como a FiscalizagSo da execugSo da obra sera reali2ada pelo

MUNIClPIO, por tbcmcos designados na forma do Art0 67. da Lei 8 686/93. a quern compete verificar se a

Licrtante vencedora esta executando os trabalhos observando o Cronograma Flsico-Financeiro do contrato

Projeto basico, Especificagbes Tbcnicas, Memorials Descritivos, de acordo com os demais documentos que

integnam o Contrato.

8.2. A FiscalizagSo Poderd designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisSo e fiscalizagdo da obra

por uma Empresa Especializada. mediante procedimento de licitagflo especifica d sua Contratagdo, que

passara a ser Denommada Genenciadora em atendimento ao que determina o Manual Especifico da

Portaria 164/2013 e suas Alteragbes

8.3. A Fiscalizagdo devera venficar penodicamente no decorrer da execugdo do contrato, se a Licitante

vencedora mantem, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e

qualificagdo exigtdas na licitagdo comprovada mediante consults aos ORGAOS RESPONSAVEIS. CADIN

ou certidbes comprobatOnas

8.4. A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada. inclusive rejeitando services que

estiverem em desacordo com o Contrato. com as Normas Tecmcas da ABNT e com a melhor tbcmca

consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo,

aos servigos, e a todos os elementos que forem necessdrios ao desempenho de sua missdo

8.5. A Fiscalizagdo terd pienos poderes para sustar qualquer servigo que ndo esteja sendo executado

dentro dos termos do Contrato dando conhecimento dos fatos a autondade competente responsdvel pela

execugdo do contrato

8.6. Caberd a Fiscalizagdo verificar a ocorrbncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual A Fiscalizagdo n a ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatbrio com os documentos necessdrios eÿem cafeede multa, a mdlcagdo do seu valor
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8.7. A apdo e/ou omissdo, total ou parciai da Fiscalizapdo ndo eximird a Contratada da integral

responsabilidade pela execupdo do objeto deste contrato

8.8. Flea assegurado aos tOcnicos do MUNIClPIO o direito de, a seu exclusivo critdrio, acompanhar.

ftscalizar e partrcipar total ou paroalmente diretamente ou atravds de terceiros. da execupdo dos serves
prestados pela lertante vencedora com livre acesso ao local de trabalho para obtenpdo de quaisquer

esciarecimentos julgados necessaries d execupdo dos serves

CLAUSULA NONA - TRANSFERENCE DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO:

9.1. Serd permitida a subcontratapdo dos servipos de montagem mecanica, eietnca. detalhamentos

construtivos estudos laboratonais ensaios escavapOes por processes ndo destrutivos escavapdo de rocha

a fogo e servipos que ndo estejam contemptados e inclusos nas parceias de relevdncia pertencentes ao

objeto desta licitapdo com anudneia prdvia do MUNIClPIO

9.2. A subcontratapdo ndo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e

legara

9.3. Sera vedada a subcontratapdo total do objeto

9.4. Caso ocorra a subcontratapdo citado no subitem 4 1 - Projeto Bdsico deverd ser observado o privilege

estabelecido as microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limrte de ate 30% (trinta por

cento) do valor contratado. nos termos do art 48 inciso II da Lei 123/2006

9.5. As empresas subcontratadas tambem devem comprovar, junto ao MUNIClPIO, antes do mice dos

trabalhos que estdo em situapdo regular juridico/fiscal, previdencidria e trabalhista. e que entre os seus

diretores, responsdvels tecnicos ou sOcios ndo constam funciondrlos. empregados ou ocupantes de cargo

comissenado no MUNiCfPtO

9.6. Ndo serd permitida, na presente licitapdo, a participapdo de empresas em consOrcio

CLAUSULA DECIMA - SANQOES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Ficard impedida de licitar e contra!

e das demais commapOes referidas no CaÿHuloTVÿda Lei N° 8 666/93, no que couber, garantido o direito

prdvio da ampla defesa a licitante que

o Mumcipio. sem prejuizo das multas previstas neste Edital

/
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a) Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta nSo assinar o Contrato

b) Apresentar documento (also ou fizer declarapao falsa.

c) Ensejar o retardamento da execupdo do objeto desta Tomada de Prepos

d) Ndo mant/ver a Proposta. injusbficadamente.

e) Falhar ou fraudar na execupdo do Contrato

0 Comportar-se de modo inidOneo

g) Cometer traude fiscal

10.2. Pela inexecupdo total ou parcial do objeto da Tomada de Prepos a AdmimstrapSo da Prefeltura

Municipal de Lauro de Freitas, podera garantida a defesa previa apiicar a iicitante vencedora as segumtes

sanpdes

a) Advertencia

b) Multa moratoria de 0.2% (dois decimos por cento) por dta de atraso na execupflo do Contrato. tomando

por base o valor global do respectivo lote;

c) Multa de 2% (dots por cento) a parHr do 16° (decimo sexto) dta. ate o 30® dia de atraso

d) Multa compensators de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote;

e) SuspensSo temporArla de participapdo em licitapSo e impedimenta de contratar com Administrapflo por

perlodo nfio superior a dots (02) anos

f) DeclarapOo de Imdoneidade para licitar ou contratar com AdmmrstrapSo Publica

10.2.1. O atraso mjustificado na execupSo do Contrato. por periodo supenor a 30 (tnnta) dtas podera

ensejar a rescisdo do Contrato;

10.3. As multas aplicadas serao descontadas dos creditos da contratada ou na impossibilidade recolhida

no prazo de ate 15 (qumze) dias, da data da comuntcapOo oficial e caso n3o cumprida, serflo cobradas

judicialmente.

10.4. Compete o Prefeito Municipal a aplicapdo das penalidades previstas nos itens 10 1 e 10 2, Alfneas 'b\

"c". “d*. e e T. as penalidades de advertencia. prevista no item 10 2, alinea “a", facuttada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (anco) dias uteis. contados da notificapao

10.5. Da aplicapSo da penalidade prevista nos itens 10 1 e 10 2 cabere recurso no prazo de 05 (dnco) dias

uteis contados da notiftcapdo. que sera dingido d autondade supenor por mtermedio da que praticou o ato

a qual podera reconsiderar a sua decisfioT'ou faze-lo subir devidamente informado,

4ÿJ1
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10.6. As sanpbes previstas no Hem 10 2. AJIneas 'b'. “c* e 'd'. poderdo ser apltcadas conjunlamente com as

demais penalidades prevtstas neste Editai;

10.7. O Contrato sera rescindido de pleno direito Independentemente de interposipdo judicial ou extrajudicial

para apurapdo de responsabilidade civil, admmistrativa e criminal quando a contratada

a) Recusar-se a prestar os serves de acordo com as espectficapbes estabetecidas no Contrato

b) Faiir ou dissoiver-se.

c) Transfenr, no todo ou em parte, as obrigapbes decorrentes do Contrato

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIQOS.

11.1. Concluidos os servipos a Contratada solicitard ao MUNIClPIO. atravds da Fiscalizapdo o seu

recebimento provisOno que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitapdo

11.2. O MUNIClPIO terd ate 90 (noventa) dias para airaves de ComissAo, venficar a adequapAo dos

servipos recebidos com as condipbes contratadas, emitirem parecer conclusive e, no caso de projeto.

aprovapAo da autoridade competente

11.3. Na hipbtese da necessidade de correpdo mdependente do previsto nos itens 111 e 114 Sera

estabelecido um prazo para que a Contratada. as suas expensas. complements ou refapa os servipos

£ rejeitados Aceito e aprovado o servipo/projeto. o MUNIClPIO emitira o Termo de Recebimento Definitive

dos Servipos que devera ser assmado por representante autonzado da Contratada. possibilitando a

liberapdo da caupdo contratua!

11.4. O Termo de Encerramento Flsico do contrato esta condicionado a emissdo de Laudo Tecnico pelo

MUNIClPIO sobre todos os servipos executados

11.5. A ultima fatura de servipos somente sera encammhada para pagamento apOs emissdo do Termo de

Encerramento Flsico do Contrato que devera ser anexado ao processo de liberapdo e pagamento

11.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 113 acima

a condicionante para

11.6.1. Emissdo, pelo MUNIClPIO doWstado de ExecupAodas obras

11.6.2. Emissdo do Termo de Encerramento'f isioa do Contrato (TEFC).

wrote* I2
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11.6.2.1. Liberate da CaugAo Contratual

11,6.3. Os resultedos das obras. inciuindo os desenhos ongmais e as memories de cAlculo as informagdes

obtidas e os mAtodos desenvolvidos no contexio das obras, serAo de propriedade do MUNICiPIO, e sou uso

por terceiros sO se realizard por expressa autorizagAo deste

11.7. A ultima fatura somente sera encarmnhada para pagamento apOs emissflo do Termo de Encerramenlo

Flsico do Contrato que deverA ser anexado ao processo de liberate e pagamento

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INCIDENCES FISCAIS:

12.1, Os tnbutos, impostos taxas emolumentos, contnbuigOes fiscals e para-fiscais, que sejam devidos em

decomfincia. direta ou mdtreta, do presente Contrato, serAo de exclusrva responsabiiidade da

CONTRATADA,

12,1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontarA, nos prazos da Lei. dos pagamentos que

efetuar, os tributes a que estiver obrlgada a CONTRATADA, pela legislagAo vigenle,

12.2. Se, durante o prazo de vtgencia deste Contrato, forem cnados tnbutos novos, ou ocorrem

modificagOes nss allquotas atuais. de forma a comprovadamente majorar ou dimlnuir o Onus dos

£ contratantes serAo revistos os respectivos valores, a fim de adequA-tos a essas modificagOes

compensando-se, na primeira oportumdade, quaisquer diferengas resultantes dessas alteragOes

CLAUSULA DECIMA TERCEJRA -RESCISAO:

13.1. A CONTRATANTE poderd rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelagAo

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:

13.1.1. O nAo cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obngagOes e das

demais clAusulas oontratuais;

t3.1.2. A inobservAncra, por parte da CONTRATADA, das especificagOes da CONTRATANTE,

13.1.3. A cessAa e transference contratual ou a subcontratagAo do objeto contratual sem prAvia e expressa

aprovagAo escrita da CONTRATANTE, nos termos da ClAusula Nona deste Contrato

t
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13.1.4. Imperioa negligincia ou imprud£ncia por parte da CONTRATADA. na execupio das especificap6es

contratuals;

13.1.5. O desatendimentois determinapdes da fiscalutepio da CONTRATANTE,

13.1,6, O cometrmento reilerado de falhas na execopio deste instrument, pela CONTRATADA. anotadas

em registro prdprio pelo representante da CONTRATANTE;

13,1.7. A decretapio de falincia, msolincia ou recuperapSo judicial da CONTRATADA durante a execupin

contratual:

13.1.7.1. No caso de recuperapSo judicialifacultado & CONTRATANTE manter o Contrato. assumlndo ou

nSo o controle de det&rmmadas ativtdades necessinas A sua execute

13.1,8. A dissolupSo da CONTRATADA

13.1.A. A alterapio social ou a modificapio da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA. que a julzo da

CONTRATANTE, prejudique a execupflo deste Contrato;

13.2. A rescisSo contratual poderi ser

13.2.1. Administrate, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sutwtens 1311 A

13.1,9;

13,2,2. Judicial, nos termos da legislate em vigor,

13.2.3, Amtgivei, por acordo entre as panes

13.3, Em quatquer caso de rescisio. a CONTRATANTE poderi dar continuidade ao objeto contratual por

execupio direta ou mdireta,

13,4. A CONTRATADA perderd em favor da CONTRATANTE, o dtreito a restituipio de caupio e das

retenpdes, rescindido este Contrato com base em qualquer das razfles enumeradas no item 13.1,1 ao

13 1 9;

prociit'fi
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13.5. Em caso de a rescisdo ser resultante de inadimptemento contratual por qualquer dos

CONTRATANTES, deverd a parte prejudicada ser mdemzada, nos termos do disposto no §2* do Art 79 e

nos InciSOs III e IV do Art BO da Lei N° 8 666/93

13.5.1. Dos servigos corretamente executados e devidamente medidos.

13.5.2. Dos malenais e equipamentos previstos nas Ptamlhas, ainda ndo indenizados. destmados aos

services e atividades conforms as especificapbes deste Contrato. estocados, pelo seu custo devidamente

0 atualizado. acrescido de despesas de transportes, se houver,

13.6. A CONTRATANTE apds notificar a CONTRATADA da rescisdo contratual, torrwd posse imediata das

parcelas efetivamente ja executadas decorrentes deste Contrato. bem como de todos os materials

emtentes devendo, pordm, no prazo miximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagdo,

apresentar um relatOno complete e avaliagSo detalhada, histonando as razOes da rescisdo.

13.6.1. A avaiiagSo, acima citada, deverd ser feita por uma Comissdo a ser designada pela

CONTRATANTE composta de 03 (trfts) Membros, sendo um escolhldo entre as pessoas da

CONTRATANTE, outro da CONTRATADA e o terceiro. que a presidrra, entre pessoas alheias:

13.6.2. A Comissdo terp um prazo de 20 (vinte) dies a partir de sua constitute para apresentaÿdo de seu

relatdno conclusive, o qual servird para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,

13,7. No caso de resasSo amigdvei do Contrato. a CONTRATADA fard jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 13.5.1 e 13.5.2;

13.7.1. Desta forma, far-se-d o pagamento final com mtitua, plena e geral quitacdo no ato da assinatura do

Distrato.

13.8, Rescindindo o Contrato. a CONTRATADA teri um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de

contas, para desmobiltzar o canteiro e detxa-lo inteiramente Irvre e desimpedido

13.9. Consttuem tambem mobvos para rescisflo contratual por parte da CONTRATANTE aidm dos casos

j5 remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 76 da Lei Federal N” 5.666/93

13.10. Caractenzam-se, tambem, como mdtoc

Art 78 da Lei N° 8.660/93. o caso em que

sera rescisflo contratual, nos termos dos Inosos I ou XII do

tOxfistapAo dos servipos continuos contratados, deixem,

ARC.
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conforms o caso de serem manOdas as condip&es vantajosas que determinaram o dimensionamento do

prazo vigencial deste Contrato,

13.11. Em quaiquer caso de rescisSo contratual serao assegurados d CONTRATADA os direitos de defesa

e de necursos previstos no Art 78, parOgrafo linico. e no Art 109 da Let N° 8 666/93

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REAJUSTAMENTO.

14.1. Na forma da legislate em vigor, os pregos contratados permanecerfio fixos e irreajustivers peto

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

pregos serSo reajustados nos termos do INCC/FGV, a padido da Contratada

14.2. O termo initial para a apuragSo do primeiro percentual de reajoste sera a data da apresentagio da

Proposta de Prego ocomda na sessdo de julgamento da LtatagSo

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDigOES GERAIS:

15.1. O presente Contrato ou os dtreitos e vantagens de qualquer natureza, nefe previstos, dele denvados

ou a ele vmeutados, n3o poderSo. sob nenhum fundamento ou pretexto ser negoctados, dados em garantia

ou cauclortados,

£ 15.2. SerSo de propriedade excluwa da CONTRATANTE, os relatdrios, mapas desenhos, diagramas,

pianos estati'sticos e quatsquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto

executado por ela;

15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporaniamente a execugio deste Contrato.

quando necessino a convenience dos services, respeitados os timites legais e os direitos assegurados a

CONTRATADA

15.4. A legtslagio apltcdvei a execugdo do Contrato e especialmento aos casos omtssos e a Lei N° 8 666/93

com suas alteragPes posteriores

CLAUSULA DECIMA SEXTA -COMUNICACGES:

16.1. As comunicagOes reclprocas. somente consideradas quando efetuadas por escrito atravOs de

oorrespondinco, ou documento de transrmssic

Contrato. devendo ser protocoladas datadas e ei

|ncionando-se o numero e o assunto relatives a este

egadas conforme o destinatirio.

MfW=&
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CLAUSULA DECIMA SÿTIMA - FORO:

17.1. As paries signatanas deste Contrato eiegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia

com reminds expressa a qualquer outre por mais privilegiado que seja

E por estarem justas e contratadas. assinam o presents Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e unico

efeito, na presents das testemunhas absixo.

Lauro de Freitas 11 de Setembro de 2019

ft*PELA CONTRATANTE: PELA iTADA:

so,*,
MUNICiPIO DELAUftODE FREITAS
Moeroa Isabel Passds Gramacho

LIENQBRAS DO BRASIL
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TESTEMUNHAS: \

Silkx Uj

R.G. |Wÿ®9ÿ
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