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PROCESSO LlCITATÓRIO N° 012/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2018

PREÂMBULO

Contrato nO043/2018

o MUNICíPIODE lUlU, Estadoda Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 16.416.158/0001-87,com sede Administrativa
na PraçaAbílio Pereira, n° 232, Centro, CEP46438-000- IUIU/BA,neste ato representadopelo Prefeito Municipal,
Sr. Reinaldo Barbosade Góes, Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade n° 04923403
07 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 608.929.435-72, residente e domiciliado na cidade de IUIU/BA, de ora em
diante denominado simplesmente "Contratante", e de outro a empresa J. M. R. CONSTRUÇÕESE SERViÇOS
EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nO13.398.015/0001-00,com sede na Avenida Dr. Sandoval Moraes, nO1198,Apto
106, Santo Antônio, CEP 46.430-000, na cidade de Guanambi/BA,a seguir denominado "Contratada", neste ato
representada pelo Sr João monteiro da Rocha, brasileiro, divorciado, portador do CPF nO092.916.525-04, e da
cédula de identidade nO7.251.187 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Dr. José Humberto Nunes, 1248,
Paraíso,CEP46.430-000- na cidade de Guanambi/BA,resolvemfirmar o presente contrato administrativo para a
execução de obra de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDElDISTRITOPINDORAMADO MUNiCíPIO
DE IUIU/BA, em conformidade com o convênio celebrado com o Ministério das Cidades através do Contrato
de Repasse da CAIXA nOCAIXA nO 0255248-60/2009, em conformidade com o detalhado nas planilhas
orçamentárias,no cronogramafísico financeiro e de acordo com projetos/desenhostécnicos, memoriaisdescritivos
e especificaçõese, em observância aos ditames do instrumentoconvocatório/edital,ao descrito no anexo I - termo
de referencia,e de acordo com o valor constanteda propostade preços,contrataçãoesta com regimede execução
indireta- empreitadapor preço unitário, conformeprescreveo art. 6° da Lei 8.666/93, em atendimentoà solicitação
da Secretaria Municipal de Infraestrutura", objeto do Processo Licitatório nO012/2018 - Tomada de Preços nO
001/2018, sob a regência da Lei Federal n." 8.666/93, suas alterações e, mediante a justificativa e as seguintes
cláusulase condições:

1.1 Constitui objeto do presente contrato a "execução de PAVIMENTAÇÃODE VIAS URBANAS da sede e do
distrito de Pindoramado município de IUIU/BA, em conformidadecom o convênio celebrado com o Ministériodas
Cidades através do Contrato de Repasse da CAIXA na0255248-60/2009,em conformidade com o detalhado nas
planilhas orçamentárias, no cronograma físico financeiro e de acordo com projetos/desenhostécnicos, memoriais
descritivos e especificações e, em observância aos ditames do instrumento convocatório/edital, ao descrito no
anexo I - termo de referencia, e de acordo com o valor constante da proposta de preços" e de acordo com os

DA JUSTIFICATIVA: Considerandoque o Municípiode lUlU foi contempladocom o recurso oriundo da celebração
de convêniocom o Ministériodas Cidades,Contratode Repassesda CAIXAnO:0255248-60/2009,em conformidade
com o detalhado nas planilhas orçamentárias, no cronogramafísico financeiro e de acordo com projetos/desenhos
técnicos,memoriaisdescritivose especificações,considerandoque o Municípionão disponibilizade mão obra pa
executar as obras, justifica-se a contrataçãode serviçosde terceiros com habilidadeno seguimentode engenhari
conforme detalhado no memorial descritivo, nos projetos básicos e executivos e em observância ao descrito nas
planilhasorçamentáriase no cronogramafísico financeiro,em observânciaainda ao descrito no termo de referencia
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2.1.1 O Contratantepagará à Contratada,o valor global de R$ 88.340,41 (oitenta e oito mil trezentos e quarenta
reais e quarenta e um centavos), por conta da execuçãoda obra conformedescrito na cláusula primeira.

2.1.2 O preço referido no subitem 2.1.1., inclui todos os custos e benefíciosdecorrentes de trabalhos executados,
tais fornecimentosde todo o material empregado nos serviços, incluindo ainda custo com mão de obra, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários, transporte, hospedagem, alimentação, veículos e equipamentos que se
fizerem necessáriose, demais despesas, de modo a constituírema única e total contraprestaçãopela execuçãoda
obra objetodo presentecontrato administrativo,conformedetalhadonas planilhasorçamentárias.

2.2.1 O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, através OBTV (via Portal SICONV) em nome da
contratada, até o 10° (décimo) dia a contar da data da emissão da nota fiscallfatura, devidamente empenhada e
acompanhadada planilha de medição, e em conformidadecom o limite de valores previstos no cronogramafísico
financeiro,devidamenteatestado pela fiscalizaçãoe aprovadapela SecretariaMunicipalde Infraestrutura.

2.2.2 No ato do pagamento a Contratada deverá apresentar à Tesouraria cópia da CEI - Cadastro Específicodo
INSS, juntamente com as guias de recolhimentos inerente encargos sociais e trabalhistas, juntamente com o
resumo da folha de pagamento correspondente ao mês da prestação da obra, objeto da nota fiscal e medição
apresentada, sob pena de retenção dos respectivos encargos e conseqüentemente desconto do pagamento da
fatura, conformeestabelece a instrução normativaRFB n° 971, de 13.11.2009.

3.1 A emissãodas mediçõesserá elaboradapela futura contratadacom prazomínimode 30 (trinta) dias a contar da
data do inicio das atividades conforme ordem de serviços, e que tenha executado no mínimo 50% (cinquenta por
cento) das obras contratadas. A empresa contatada, a seu critério poderá adiantar o cronograma de execução.
Ratifica que a 1a (primeira) medição somente será recebida pela contratante quando atingir o percentual de 50°
(cinquentapor cento) do valor em reais do contrato, fase emque será encaminhadoo B.M. (Boletimde Medição)e o
R.E (Relatóriode Execução) à Caixa EconômicaFederalparaaprovação;

3.2 Fica convencionado que a empresa contratada, após a Ordem de Serviços, deverá executar de forma
ininterrupta50% (cinquenta por cento) do valor em reais do contrato, salvo por motivos de força maior, a exemplo:
período chuvoso, onde a empresa deverá comunicar formalmente a contratante. A empresa que paralisar ou
diminuir os ritmos dos trabalhos em desconformidade ao cronograma de execução sofrerá as seguintes
penalizações:

a) Advertência por escrito para regularizaçãodo cronograma de execução, implicando no aceleramentodo
ritmoda obra, que terá que alinhar-seao cronogramaprevistoem até 10 (dez)dias corridos;

b) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total do contrato, à partir do 11° (décimo
primeiro) dia corrido da Advertência até a regularização do cronograma de execução, limitando ao 25°
(vigésimoquinto) dia corrido após a advertência.
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c) Rescisão do Contrato podendo ocorrer a partir do 26° (vigésimo sexto) dia corrido da advertência, não
excluindoa obrigatoriedadedo recolhimentoda Multa previstana alínea "b".

3.3 Fica a contratanteautorizadadesde já, realizarabatimentosna garantiado contratoora depositado,ou acionara
instituiçãoque garantiu a execuçãodo contrato nosmoldesdo subitem3.1 e 3.2.

3.4 A Contratadadeverá efetuar a mediçãoda obra executada,mediantepresençado engenheiro responsávelpela
fiscalizaçãodos serviçoso qual terá o máximode 02 (dois)dias para sua convalidação.

3.5 No caso de não aceitação da medição realizada, a fiscalização devolverá a planilha de medição à Contratada
para retificação,devendo emitir nova medição no prazode 02 (dois) dias e posteriordisponibilizaçãoà fiscalização,
a qual, terá o prazo de 02 (dois) dias para confirmar ou não o aceite e conseqüentemente autorização para a
emissãoda nota fiscal fatura para apreciaçãoda SecretáriaMunicipalde Obras.

3.6 Emcaso de conflito, as parteselegerão ummedidor,correndoa despesaà conta do perdedor.

3.7 As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela Contratada, contra a Prefeitura Municipal de IUIU/SA,
descrevendo descrever no dorso das mesmas os valores em conformidade com a instrução normativa da
SeguridadeSocial, e entregues à Secretaria Municipal de Infraestrutura,juntamente com cópia da medição, para
encaminhamentoao setor de contabilidade para o devido empenho, ou seja deverá ser destacado na nota fiscal o
valor correspondente a materiais e equipamentos empregados e em separado o custo com a mão de obra que
deverá espelharem conformidadecom a folha de pagamento.

3.8 As notasfiscais/faturasque apresentaremincorreçõesserãodevolvidasao emitente, e seu vencimentoocorrerá
até o 10° (décimo)dias após a data de sua reapresentação.

4.3 Deverá ser anexado junto com a nota fiscal fatura, alem da cópia da medição, comprovante de quitação do
ISSQN e cópias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) dos empregados
alocadosna execuçãodo contrato, referentesao mêsanteriorque originoua elaboraçãoda medição.

4.4 Deveráser anexadaainda junto com a nota fiscal cópia do CEI, bem comocópias das CND's (Federal, Estadual,
Municipale Trabalhista),e CRF-FGTS.

4.1 O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só será
efetuadomediante comprovaçãode regularidadedas obrigaçõesfiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS,
relativamenteà competência imediatamenteanterior aquela a que se refere a remuneraçãoauferida, sob pena de
retenção de valores oriundo com encargos a ser efetuado pela Tesouraria Municipal e repasse aos órgãos
competentes,em conformidadecom a instruçãonormativaRFS nO971, de 13.11.2009.

4.2 Dos pagamentosdevidos à Contratada, serão descontadosos valores de eventuais multa ou eventuaisdébitos \
daquela para com o Contratante, referentes a qualquer contrato entre as mesmas partes, sem obrigatoriedadede
prévioaviso.

CLÁUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE tREAJUSTE DE
DECORRÊNCIA DE ATRASOtDE PAGAMENTO:

5.1 Por força da Lei Federal nO10.192/2001,os preços poderão ser reajustados após a vigência contratual de 12
(doze) meses, somente na ocorrência de paralisaçãoda obra por iniciativa da Administração decorrência de
fato superveniente,conformeprescreveo art. 65, inciso II. alínea "d"da Lei 8.666/93.
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5.3 A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da assinatura do contrato e do
12° mêsde execuçãodo contrato, passandoa vigorar o novo preço a partir do 13° mês.

5.4 Havendo alteração da periodicidade de reajustamento por ato do Governo Federal com efeitos retroativos ou
caso, em decorrência de extrapolamento dos prazos previstos, haja o transcurso do período de mais um ano,
contado da data do recebimento das propostas, as remanescentes (ou seja, as cujo vencimento for posterior à
periodicidade de um ano) serão reajustadas pelo índice Nacional do Custo da Construção para Obras Civis -
INCC/FGV),obedecendo a seguinte fórmula:

onde: M - valor reajustadoda parcela remanescente
V - valor inicial da parcela remanescente
1- índice do mês em que se completa a periodicidadede um ano (contadodo

recebimentodas propostas)
10- índicedo mês do recebimentodas propostas

5.5 A Recomposição,excepcionalmente, poderá ocorrer a alteração dos preços ou do valor estipulados no contrato
caso o contratado demonstre a ocorrência de alguma(s) das situações previstas na alínea "d", inciso II, do art. 65 e
seu § 6° da Lei nO8.666/93 e assim seja julgado por decisão fundamentadada Comissão Permanentede Licitação.

M=Vx I
10

5.6 Na hipótese indicada acima, caberá ao contratado requerer a recomposição de preços em petição escrita e
devidamentefundamentada, acompanhadade planilhade cálculos que indiquem a forma e o critério utilizadopara a
recomposiçãodos preços.

5.4 Conforme estabelecido no art. 78, inciso XV da Lei 8.666/93, e somente após decurso deste prazo eventuais
atraso de pagamento de medição superior a 90 (noventa) dias, o valor da medição será corrigido no índice de 0,03
(zero vírgula zero três por cento) por dia de atraso a contar do 91° (nonagésimo primeiro) dia da data da nota fiscal
fatura/medição.

7.1 Este contrato administrativo terá a vigência de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de sua assinatura,
e encerrar-se-áno dia 09/08/2018.

7.2 A prorrogaçãodo prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do art. 57 da Lei Federal
nO8.666/93, mediante termo aditivo ao contrato.

8.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, eventual alteração decorrente de
acréscimosou supressões que se fizerem nos serviços conhecidosdurante a execução da obra, de até 25% (vintee
cinco por cento), de acordo com o que preceituao § 1° do art. 65 da Lei Federal nO8.666/93.

Diretoria de Licitações e Contratos
CTR043/2018 - Vinculado ao Prefeltura Municipal de IUIU/BACNPJ 16.416.158/0001-87
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8.2 As alterações porventura necessanas, serão efetuadas através de termo aditivo ao contrato, após a
apresentaçãopelo contratadode propostaquanto ao preçodas alterações.

8.3 A execução dos acréscimos porventura necessários somente poderá ser efetuada após a expressão das
alteraçõesem termo aditivo ao contrato.

8.4 Durante a execução do contrato, a mera variação da quantidade de material e de mão-de-obra orçada pelo
licitante vencedor em sua proposta não será considerada alteração (acréscimo ou supressão) nas obras/serviços,
ficandomencionadavariaçãode inteira e exclusiva responsabilidadedo contratado.

9.1 Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente contrato, não
constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a
qualquertempo.

10.1O Regimede Execuçãoda presenteobra é "Indireta - Empreitadapor Preço Global- POR LOTE" (alínea "j",
inciso I, art. 66, Portaria Interministerial424 de 30/12/2016)",conformeprescreveo art. 6° da Lei 8.666/93.

11.1 O Contratante se obriga a proporcionarà Contratadatodas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigaçõesdecorrentesdo presentecontrato,consoanteestabelecea Lei nO8.666/93.

11.3 Comunicarà Contratada toda e qualquer ocorrência relacionadacom a prestação da obra, diligenciandonos
casosque exigem providênciascorretivas.

11.2 Fiscalizar e acompanhar a execução da obra, através servidor devidamente habilitado e credenciado pela
SecretariaMunicipalde Infraestrutura.

11.4 Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente aprovadas, nos
prazosavençados.

12.1 Alem das obrigações detalhadas no instrumento convocatório/editale no anexo I - termo de referencia, a
Contratada assume a obrigação de executar a Pavimentaçãode Vias Urbanas no município de IUIU/BA e no
distrito de Pindorama,objeto deste contrato administrativo,por sua conta risco independentementeda fiscalização
realizadapor servidor do Contratante, e em conformidadecom o descrito no memorial descritivo, projetos,planilha
orçamentária,cronograma fisico financeiro, mantendo ainda na direção da obra de forma ininterrupta, profissional
(engenheiro)legalmentehabilitadopelo CREA, na qualidadede responsáveltécnico o qual será ainda seu preposto.

12.2 Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presença no local da obra for julgada
inconveniente pela Secretaria Municipal de Obra, na pessoa do seu engenheiro responsável, incluindo-se o
responsávelpelos serviços.

12.3Analisar,do ponto de vista executivo, os documentostécnicos que ensejarama licitação e que ensejarameste
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12.4 Promover a organização técnica e administrativa da obra, objeto deste Contrato Administrativo, de modo a
conduzi-loseficaz e eficientemente,de acordo com os documentose especificaçõesque integrameste instrumento,
no prazodeterminado.

12.5 Conduzir os serviços em estrita observância com as normas de Legislação Federal, Estadual e Municipal,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local da obra sempre limpos e nas melhores
condiçõesde segurança,higienee disciplina.

12.6 Manter no local da obra o livro de ocorrências, e para uso exclusivo da Administração, um jogo completo de
todos os documentostécnicos atinentesa segurançano trabalho.

12.7Concluira execuçãoda obra objeto deste contrato administrativo,no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar
da data da assinatura deste contrato administrativo mediante recebimento da ordem de serviço, sob pena de
incorrerem penalidadeslegais por descumprimentoda obrigação.

12.8 Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
convocatório/editalseus anexose no presente instrumentocontratuale os que apresentaremdefeitos de materialou
vício de construção,de acordocom a legislaçãoaplicável.

12.9 Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no
cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à
Administraçãoou terceiros.
12.10 Confeccionar, instalar ou preservar, às suas expensas, desde o início da obra, as placas e ou cavaletes de
segurança, objetivando evitar acidentes, bem como eventuais placas de execução da obra para conhecimento
publico de que os recursos são oriundos do Ministérios das Cidades através do Contrato de Repasse da Caixa
EconômicaFederal,conformesolicitaçãoda fiscalização.

12.11Comunicarà SecretariaMunicipal Infraestrutura,no prazode 48 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência
anormalou acidenteque se verificar no local da obra.

12.12Prestartodo esclarecimentoou informaçãosolicitadapelaAdministração,por seus prepostos,garantindo-lhes
o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra, bem como aos documentos relativosaos serviços executadosou em
execução.

12.13 Paralisar, por determinaçãoda fiscalizaçãoqualquer serviço que não esteja sendo executadode acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a segurançade pessoasou bens,mesmode terceiros.

12.14 Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigado a fazer em
conseqüênciade negligência, imprudênciaou imperíciano cumprimentode suas obrigaçõescontratuaisou legais.

12.15 Arcar com todos os custos inerentes a mão de obra, encargos e obrigações de natureza trabalhista,
previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução da obra, isentando o
Contratantede qualquer co-responsabilidade.

12.16 Fornecerpor sua conta e risco, todo o material que se fizerem necessáriosna execuçãoda obra, perquirindo

---------------------------------------------------------------
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12.17Fica vedado o direito de sub-empreitaros serviços ora contratadoscom a empresa vencedorado certame.

12.18 A responsabilidade pela qualidade e presteza na execução da obra é única e total da Contratada, portanto,
não há que se falar em co-responsabilidadede terceiros.

12.19 Faz parte do presente instrumentode contrato administrativaa garantia da obra pelo um período de 5 (cinco)
anos, conformeprescreve os ditames legais.

12.20 Confeccionar, instalar e realização de manutenção de conservação da placa da obra por sua conta e risco,
em conformidadecom o modelode placa disponibilizadopelo Contratanteem observância ás exigênciasem face da
celebração de convênio com o Ministério das Cidades, através de Contrato de Repasse da CAIXA, em observância
ao detalhadonas planilhasorçamentárias.

12.21 Realizar por sua conta e risco todos os procedimentos de sinalização e isolamento da obra, objetivando
resguardar acidentes com transeuntes, isentando o Município Contratante de qualquer co-responsabilidade em
decorrênciade fato superveniente por descumprimentodas normasde segurança.

12.22 Na ocorrência de fato superveniente que venha colocar o Município em dificuldade de realizar o pagamento
no prazo avençadoconforme estabelecido no instrumentoconvocatório/editale no futuro contrato administrativo,em
decorrência de atraso no repasse financeiro pelo governo federal, a empresa contrata reconhece que não poderá
diminuir o ritmo da execução das obras, com alegação no atraso de pagamento, salvo se o atraso do pagamento
devido for superior a 90 (noventa) dias conforme estabelece o art. 78 inciso XV da Lei Federal de Licitação nO
8.666/93, sob pena de incorrer em penalidades legais, dentre elas aplicação de multas pecuniárias conforme
descrito no contrato administrativo.

13.1 O instrumentocontratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade
com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nO8.666/93.

13.2 Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, à Contratante
são asseguradosos direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1° a 4°, da Lei citada.

14.1 A fiscalização sobre a execução da obra objeto da presente licitação, será exercida por um servidor da
Administraçãodevidamente constituído, nos termos do art. 67 da Lei nO8.666/93.

14.2 A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a co
responsabilidadedo Contratante ou de seus agentes e prepostos,conforme prevê o art. 70 da Lei nO8.666/93.

14.3A Contratantese reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais e serviços, se consideradosem
desacordocom os termos da presente contrato.

Diretoria de Licitaç0es ~ Cuntra~us
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PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADO DA BAHIA

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PROC. ADM 012/2018 -

15.1 Emcaso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Licitação,erros ou atrasos na execuçãoda
obra e quaisquer outras irregularidades, o Contratante na pessoa de sua Autoridade Máxima Municipal poderá,
garantidaa prévia defesa, aplica à adjudicatária as seguintessanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração
Publicana esfera Municipal, Estadualou Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

c) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os
motivosdeterminantesda puniçãoou até que a Contratantepromovasua reabilitação.

d) a partir do 11° (décimo primeiro) dia corrido após a aplicação de advertência, multa de 0,33% (zero vírgula zero
trinta e três por cento) sobre o valor global da obrigação, objeto do contrato administrativo, por cada dia de atraso,
limitando-sea 15 (quinze) dias corridos;

e) a partir do 26° (vigésimo sexto) dia da advertência, poderá ser considerado como inexecução total ou parcial do
ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da obrigação, objeto do contrato administrativo. A partir
desse momentoa empresa terá um prazo de 05 (cinco) dias corridos para apresentar as justificativas, protocoladaa
justificativa, a administração pronunciará, podendo declarar como inexecução total, parcial ou permitir o recomeço
dos serviços, sem renúncia da aplicação da multa estabelecidanesta alínea;

D Na reincidência (permitida uma única vez), os prazos dispostos nas alíneas "d" e "d" deste subitem serão
reduzidos pela metade, sendo que a multa estipulada na alínea "b" permanecerá no mesmo valor, sem a
possibilidadeainda de a administração reconsideraro caso.

15.3 Pelo atraso ou descumprimento das notificações para regularizaçãodas falhas apontadas pela Contratante, a
Contratada sujeitar-se-á à multa de mora de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia sobre o valor global
deste contrato administrativo,sem prejuízodas demais sanções.

g) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor global deste contrato administrativo, no caso da
Contratada não cumprir rigorosamenteas avenças contratuais, salvo se por motivo de força maior definido em Lei,
e reconhecidopela autoridadecompetente.

15.2A sançãode advertênciade que trata o subitem 15.1, alínea "a" poderáser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimentodas determinações necessáriasà regularizaçãodas faltas ou defeitos observados na execuçã
do contrato;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimentoda obra da Contratante, desde que nã
caiba a aplicaçãode sanção mais grave.

15.4 O valor das multas referidas na alínea "d, e, f, g" do subitem 15.1e 15.3 poderão ser descontados de qualquer
fatura ou crédito existente.

15.5A penalidadeestabelecida nas alínea "a, b, c, e" do subitem 15.1, será da competência exclusiva da Autoridade
MáximaMunicipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADO DA BAHIA

PROC. ADM 012/2018 - TOMADA DE PRECO 001/2018
CTR 043/2018

16.1 Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nO8.666/93, com alterações
introduzidaspela Lei nO8.883/94, cujas normasficam incorporadasao presente instrumento,ainda que delas não se
faça aqui mençãoexpressa.

17.1 A Contratadadeverá solicitar, através de correspondênciaprotocoladana Diretoria de LicitaçõesContratos, o
recebimentoda obra, tendo a Administração através da Secretaria Municipal de Infraestruturao prazo de até 02
(dois) dias para vistoriar e lavrar o "Termo de Recebimento Provisório da obra", o qual terá validade de 60
(sessenta)dias a contar da data da sua emissão.

17.2 O "Termo de Recebimento Provisório" somente será lavrado se todos os serviços de execução da obra
estiveremconcluídose aceitos pela AdministraçãoMunicipale, quando em contrário, será lavrado o "Termode Não
Recebimento", anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a Contratada, após atendidas todas as
exigências,solicitar novamenteo recebimentoda obra.

17.3 Decorridos os 60 (sessenta) dias do "Termo de Recebimento Provisório", desde que corrigidos eventuais
defeitos surgidos neste período, a Administraçãoatravésda SecretariaMunicipal de Infraestruturalavraráo "Termo
de Recebimento Definitivo da obra/Termo de Encerramentode Contrato", atendida as exigências constantes do
subitem17.4, cuja data será o referencial paraanálisedo prazocontratual.

17.4 O "Termode Encerramentodas ObrigaçõesContratuais"será emitido após a apresentaçãode Documentoque
constatee Baixado CEI de Obra, emitida pela ReceitaFederal, referenteà obra contratada.

17.5 A Contratada terá um prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão do "Termo de Recebimento
Provisório da obra" para apresentação do CND junto a Secretaria Municipal de Finanças a qual procederá a
emissão do "Termo de Encerramento das Obrigações". No caso de não apresentação da CND pelo Contratado,
dentro do prazo avençado, a AdministraçãoMunicipal através da SecretariaMunicipal de Finanças imporá a multa
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato administrativo, procedendo o desconto em eventua
créditos que o Contratante possua junto ao Município, dentro os quais o valor da garantia contratual depositado
conformedescrito no item 4.5 do instrumento licitatório e o saldo remanescenteserá lançadocomo divida publica
contraidajunto ao fisco Municipalsujeito a cobrançavia judicial.

17.6 Os "Termos de Recebimento Provisório" e "Definitivo" e do "Termo de Encerramento de Obrigações
Contratuais"não eximirá a Contratadadas responsabilidadesdecorrentesdo contrato e da legislaçãoem vigor.

18.1 As partes contratantesficam vinculadas aos termos do anexo I - Termo de Referênciae ao valor da proposta
comercial de preço, bem como ao teor da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93 e ao teor do presente contrato
administrativopara todos os efeitos legais e de direito.

19,1 É vedado às partes transferir a terceiros qualquer ou obrigação prevista neste instrumento contratual, sem
prévioacordodevidamentehomologadopelas partes.

Direturia de Licitaç0es 8 Contratus
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PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADO DA BAHIA

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

cLÁusu~VjGÉSIMA ~ DA I?UBLlCAÇÃO

20.1 É de total responsabilidade do Contratante, efetuar a publicação do extrato do contrato administrativo, dentro
do prazo legal, conforme determina a legislação pertinente

21.1 As partes elegem o foro da Comarca de Carinhanha/BA, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
execução do presente Contrato, sob renuncia de qualquer outro por melhores condições que venha a propiciar.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e form
juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

TESTEMUNHAS:

Diretüria de Licita;0es ~ Contratos
CTR 043/201e - Vi ncu Lado ao Prefeitura Municipal ·je IUIU/BA CNPJ 16.416.158/0001-87
Pacto - Vlgêncla 12/03/~018 a 09/08/2018
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na sede da Prefeitura Municipal, maiores informações no Setor de
Licitação de 07hOOmin as 12hOOmin. Fonefax: (77)3452-4312/4310
• Divulgação dos outros ates • Diário Oficial • site:
www.guanambi.ba.gov.br. :28/03i2018.

ROZINElDE MAGAUIÃ.ES DE O. DONATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAÇU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N" 20/2018

Espécie: 2° Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato nO
0.SI9/2017,CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IAÇU,
CONTRATADA a Empresa: PROJETAJ EMOPREENDIMENTOS
LTDA" CNPl 25.204.592/0001-94, TOMADA DE PREÇO N°
005/2017, OBJETO: Contratação de empresa especializada para
execução de obras de uma academia da saúde no distrito de João
Amaro neste Municipio,. Base Legal Art. 57~§ )"," da Lei 8.666193,
vigência 120 dias, 24/03/2018 até 22107//2018 - Iaçu-BA, 24 de
março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREG.~O PRESENCIAL N" 9/lOIS

pp 00912018. Objeto: registro de preços visando a aquisição
de materiais de construção para utilização na requalificação de
encostas, praça."!e ruas - Programa Alegria DO Morro, em 16/04120]8
às 13h. por menor preço por lote;

PREGÃO PRESENCIAL N' 46/2017

pp 04612017. Objeto: registro de preços visando a aquisição
de materiais para construção, com a finalidade de atender as
demandas da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, em
17/04/2018 às 13h, por menor preço por lote;

Ambas a se realizar no Anexo de Secretarias - Rua Santos
Dumont, s/n - 4° andar, na sala de Licitação. Editais e informações:
hup:/ltransparencia.ilheus.ba.gov.br/licitacoes, na sede e no Tel: (73)
3234 3541 e 3234 3539.

llhéus-Bahia, 28 de: Março de 2018.
BRUNA VIEIRA RODRIGUES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

AVISO DE L1CITAÇ ..\O
PREGÃO ELETRÔNICO N° 12i20lSSRP

o município de Itabuna comunica a ~rtura do Pregão
Elelrânico N' 012l2018SRP, para CONTRATAÇAO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS
A DIVERSAS SECRETARlAS. Ro:cebimeoto das propostas até
11/04/2018 à 09:ooh - Abc:nura das propostas 11/04/2018 às 09: 15h.
Inicio da sessào de disputa de preços 1110412018 às 09:30h. O edital
poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do
site www.docm.org.br. Licilação BD nO 713395. Informações no selor
de .licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com.

ltabuna. Sabia, 2M de Março de 2018.
EVELIN S. DE CASTRO

Prcgoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGlBÁ

PP RP 15/18. PA RO/lf(. Aquisição de Pneus, câmaras de ar
e protctores. Dia 12/04/18 às 09h na CPL. Edital/lnfo na sede ou no
ernaiJ Ji(,,-ltacaoitagiba@.gmailcom. Demais 8tos
btrp://v.'WW.itagiba.ba.gov.br/.

Dfu'lIEL AVELAR SAMPAIO FERREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 17/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA,
Estado da Bahia. avisa a abertura de TOMADA DE PREÇOS
EDTTAL N° 01 7/20 IR, para 08 serviços na recuperação de estradas
vicinais como ten-aplenagem e regularização em diversas
localidades do município de ltaguaçu da Bahia, conforme
especificações conSl3.lltes no Edital nO 017/2018, que se encontra à
disposição no local das inscrições, na Praça José Alves de
Carvalho, n° 15, tel. (074) 3644-1041, que será realizada no dia
13 de ahril de 2018. às 08:30 horas da manhã.

rtaguaçu da Bahia, 28 de março de 2018.
IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

Diário Oficial da União * Seção 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 4712018

A CPL da PM de ltamaraju- BA realizará licitação em
16104/2018, às IO:OOh, em sua sede, para Contratação de instituição
bancária. devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, em
caráter de exclusividade, para prestação de serviços de administração
de folha de pagamento dos servidores públicos municipais, e, sem
exclusividade. serviços de empréstimos consignados em folha de
pagamento do Município de Itamaraju - BA. Edital na sede.
T:(73)3294-t744 e e-mail: cpl.pmitamarajU@gmail.com. Divulgação
dos outros aios - Diário Oficial-site: www.itamaraju..ba.gov.br.- Em.
28/03/2018

lUCENILZA C. F. DE ALMEIDA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

o Município de Itapitange- BA realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n" OJ6í2018, em 11/0412018 às 10:ooh,
em sua sede, que visa a aquisição de veículos de passeio e veículo
pick-up zero km, para atendimento da Secretaria de Saúde. Edital na
sede. T: (73) 3246-2445. Divulgação dos outros ates-Diário Oficial
Site: www.itapítanga.ba.gcv.br.

CLEIlSON SANTOS MOREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITlÚBA

PREtThS~~~;~mA~f.~12018

REGISTRO DE PREÇO N° 4/2018.
O Município de ltiúba(BA). através do Pregoeiro c Equipe

de Apoio da Prefeitura Municipal, comunica aos interessados que se
encontra aberto a licitação: Objero: Registro de Preços para aquisição
de forma parcelada de gêneros alimentícios. materiais de limpeza.
higiene pessoal, descartáveis, utensllios domésticos, água mineral, gás
liquefeito de petróleo - OLP, materiais de expediente e materiais para
costura, visando atender a Secretaria de Assistência Social deste
Município. Será realizado no dia 11 de abril de 2018, as 09 h, no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, siruado na Av. Getúlio
Vargas, 255, Centro. ltiúbatRa). O,Ed.ital poderá ser adquirido na sede
da Prefdtura. As informações serlo obtidas na sede da Prefeitu,..! no
endereço citado acima, das 08:00 às 12:00 h, ou pelo telefone (74)
3546-1144. Aldenor dos Santo!i. Freitas - Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL N° 1112018

° Pregoeiro do Município de ltiúba - Sahia, informa que
realizará Pregão Presencial no dia 13 de abril de 2018 às 14:00 h., do
tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. O presente Pregão lcm como
objei.o a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de Link de acesso à {nternct Banda Larga. na sede da
Prefeitura Municipal de Itiúba, nas Secretarias e Departamentos na.
sede c Distritos da Zona Rural de toda a Redc Escolar na Sede e Zona
Rural, junto a.~ Sccrcta1ia.~: Gabinete da Prcfeita, Governo,
Administração, Finanças, Assistência Social, Educação, Fundo de
[">esenvoJvimento da Educação Básica - FUNDES, Obras e
Infraestrutura., Agricultura, Esporte. Cultura e Lazer, Fundo Municipal
de Saúde, Fundo Municipal de: Assistência Sócial, deste Município de
ltiúba. com velocidade de 396 Mb/s individualment.e dedicado e
entregues nos endereços listados no Anexo I da Secretarias. e
Departamentos Públicos. Infonnamos que a integnl do Edllal
encontra-se disponível na Sala de Licitação na sede desta Prefeitura,
das 08h às 12h. Informações pelo Tei. (74) 3546-1144, ltiúbalBa, 27
de março de 2018.

ALDENOR DOS SANTOS FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

AVISO DE CHAMAMENTO PL'BLlCO N° 1/lO18

A Prefeitura Municipal de ltubcrá torna público que fará
realizar o Chamamento Público nO 001/2018. para cad&!tramento de
grupos formais e informais de: agricultores familiares paro aquisição
de gêneros alimentícios da agriculLurafamiliar a serem utilizados na
alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino,
atendendo ás especifiCações constantes do Edital de: Chamamento
Público. Sessão de abertura dia 12/0412018, às 09hOOmin. Local:
Unidade Administrativa, situada na Praça Rui Barbosa. nO 33, Bairro
Centro, (Em cima da Caixa EcoR(\mica Federal) CEP 45.435-000, na
Cidade de Ituherá-Ba Fax (73) 3256-8104. Retirada do edital: Diário
Oficial-site: www.itubera.ba.io.org.brounoendereçoacima.hor.í.no
das 08:00 ás 13:00 horas de Scgwuia á Sexta Feira. Cantatos:
Vadilson Teles.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrânico http://www.in.gov.br/autmticidade.html.
pelo código 00032018032900184

Ituberá, 22 de março de 2018.
VADILSON TELES SANTOS

Presidente da C.omissii.o Permanente de licitaç.ào

Documento assinado digitalmente confornle MP n" 2.200-2 de 24/08/200 I, que _institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

N° 61,quinta-feira, 29 de março de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU

EXTRATO DO CONTRATO N' 4212018

Em cumprimento ao §1°, do art. 61, da Lei 8.66~/93,toma-se público
a síntese do Contrato Adm. nO042/2018, com vmte e uma cláusulas,
celebrado entre o Município de luiú/BA, através da Prefeitura
Municipal e a empresa I. M. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
ElRELI EPP, inscrita no CNPl n' 13.398.015/0001-00, sediada na
Rua Dr. José Humberto Nunes, 1248, Paraíso, CEP 46.430-000 - na
cidade de Guanambi/Bá. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
URBANAS EM PARALELEPIPEDO NA SEDE MUNIC!PIO DE
IUruIBA. Recursos Financeiros: Contrato de Repasse da CAIXA nO
0257594-02/2009. Valor Global: RS 648.860.60 (seiscentos e
quarenta e oito mil oitocentos e sessenta reais e sessenta centavos).
Origem do Contrato: Processo Licitatório n". 012/18 • Tomada de
Preços u", 01118, LOTE: 01 - Sede, regido pela Lei UO 8.666/93.
Vigência; 1210312018 à 09/08/2018. Dotação Orçamentária:
01.09.1.018/4.4.9.0.51.00. Assinaturas: pela Contratante, Reinaldo
Barbosa de Gões - Prefeito Municipal; pela Contratada, João
Monteiro da Rocha - Proprietário Iuiú/BA, 12 de março de 2018

EXTRATO DO CONTRATO N' 43/2018

Em cumprimento ao §l", do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público
a síntese do Coruratc Adm. n° 043/2018, com vinte e uma cláusulas,
celebrado entre o Município de IuiúIBA, através da Prefeitura
Municipal e a empresa I. M. R. CONSTRUÇÕES E SERViÇOS
EIRELI EPP, inscrita uo CNPJ n" 13.39R.OIS/OOOI..oo,sediada na
Rua Dr. Jose Humberto Nunes, 1248, Paraiso, CEP 46.430-000 . na
cidade de Guanambi/Bé. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DJ' VIAS
URBANAS EM PARALELEPIPEDO NA SEDE MUNICIPIO DE
IUru/BA. Recursos Financeiros: Contrato de Repasse da CAIXA n"
0255248-60/2009, Valor Global: RS 88.340,41 (oitenta c oito mil
trezentos e quarenta reais e quarenta e um centavos). Origem do
Contrato: Processo Licitatório na. 012118 - Tomada de Preços n".
01118, LOTE: 02 - Sede, regido pela Lei n" K666/93. Vigência:
12103/2018 ii 09/08/2018. Dotação Orçamentária:
01.09.1.018/4.4.9.0.51.00. Assinaturas: pela Contratante, Reinaldo
Barbosa de Góes - Prefeito Municipal; pela Contratada, João
Monteiro da Rocha - Proprietário. JuiÚ/BA, 12 de março de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO N° 4412018

Em cumprimento ao §l", do art. 61, da Lei 8.666/93, toma-se público
a síntese do Comratc Adm. n" 04412018, com vinte e uma cláusulas,
celebrado entre o Municlpio de luiúlBA, através da Prefeitura
Municipal c a empresa I. M. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP, inscrita 00 CNPI o' 13.398.015/0001-00, sediada na
Rua Dr. José Humberto Nunes, 1248, Paraíso, CEP 46.430-000 - na
cidade de GllallambilBA. Objeto.: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
URBANAS EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE
PINDORMA, MUNICiplO DE IlJllJIBA. Rcc"",,, Financeiros:
Contrato de Repasse da CAIXA n° 0299733-<51/2009. Valor Global:
RS 338.798.99 (lrezentos e trinta e oito mil setecentOti e noventa e
oito reais e noventa e nove centavos). Origem do Contrato: Processo
Licitatório n°. 012/18 - Tomada de Preços nO. 01118, LOm03 - Dist.
Pindorama, regido pela Lei n" 8.666/93. Vigência: 1210312018 à
09/08/2018. Dotação Orçamentária: 01.09.1.018/4.4.9.0.51.00.
Assinaturas: pela Contratante, Reinaldo Barbosa de Gócs - Prefeito
Municipal; pela Contratada, João Monteiro da Rocha • Proprietário.
IlIiú/BA, 12 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRtNClA PÚBLICA N° 2/2018

ContrataçÃO de: empresa para execução de obras para
conclusão da construção da Creche tipo I do Bairro da Jacobina lV,
no Município de Jacobina - Bahia - Bahia. Data, hora e cnd. pi
entrega da proposta e doe.: 02 de maio de 2018 às 09:00h horas _
Prefeitura Mooieipal De Jacobina. Rua Senador Pedro Lago, 40 _
Centro, Jacobina - Bahia. (74) 3621-2590 .. Horário de atendimento 08
as 12hrs.

ZANANDRÉA MENDES MAGALlL4.ES SILV.~
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

AVISOS m; LICITAÇÃO
PREGÕES ELETRÓNlCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N" 030/2018. PREGAO
ELETRÔNICO NU 004/2018. O Pregoeiro realizará licitação em
11/04/2018 às 16hOOm (horário de Brasília). Local Sítio:
www.licitacoes-e.com.br. N" da Licitação: 713367. Objcto:
contratação de empresa do ramo, para a locação de veículos para
o transporte escolar de alunos da rede municipal e estadual de
ensino, na zona urbana e rural, do município de Jaguaquara.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 039/2018. PREGAO
ELETRÓNICO N° 005/2018. O Pregoeiro reali7.ará licitação em
12/0412018 às 14hOOm (horário de Brasilia), Local Sítio;
www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 713478. Objeto:

~~t~~Ogi!S, ~:r~~~~dii~~~o~o ~~=taj!;aú:u~~:~n!~:
Unidades de Sa6de da Família e Centro de Especialidades



4
IUIÚ

TERÇA-FEIRA· 27 OE MARÇO DE 2018

ANO VI I N 2 682

DIÁRIO OFICIAL DO MUNIC1p

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 043/2018. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de
Pavimentação de Vias Urbanas, com vinte e uma cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa
Jurídica: J. M. R. CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nO
13.398.015/0001-00,Valor Global R$ $ 88.340,41 (oitenta e oito mil trezentos e quarenta
reais e quarenta e um centavos). Objeto: contrato administrativo para a execução de obra de
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE/DISTRITOPINDORAMA DO MUNICÍPIO DE
IUIU/BA, em conformidade com o convênio celebrado com o Ministério das Cidades através do
Contrato de Repasse da CAIXA nO 0255248-60/2009. Data Contrato: 12/03/2018- Vigência:
12/03/2018 a 09/08/2018 - Dotações Orçamentárias: 01.09.1.018/4.4.9.0.51.00. Origem do
Contrato: Processo Adm. 012/2018 - Tomada de Preço 001/2018. Assinaturas: pelo
Contratado: João monteiro da Rocha; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito
Municipal.

Este documento Ioi assinado digitalmente por Procede Bahra - Processamento e Certificação de Documentos Eletrónícos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:i!w\wJ.portaldeassinaluras.com.br:443 e utilize o código 1238-1 B45-9B43-82A6.


