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CONTRATO N° 012/2022

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes

declaraÿdes e chiusulas:

LICITACAO: Dispensa de Licita?ao n° 002/2022, Art. 24. IV, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADM1NISTRATIVO: 19116/2021

DOTACAO ORQAMENTARIA: 0800.2261.33903900.15000000

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na

Pra?a Jo3o Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA neste ato representado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel
Passos Gra macho.

CONTRATADA: RETEC TECNOLOG1A EM RESIDUOS EIRELI, CNPJ n° 02.524.491/0001-03, com sede na
Av. Tancredo Neves, 2227, Ediftcio Salvador Prime, Sala 707, Caminho das Arvores, Salvador, Bahia, CEP: 41.820-
021, neste ato representado pelos seus atos constitutivos e procura$5es em anexo, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: ContrataÿSo emergencial de empresa especializada para serviÿos de Coleta,
Transporte, Crema?2o E DestinafSo Final De Ossadas Humanas Provenientes De ExurnafSo, Dos Cemitdrios
Municipals Caribaldo Prince, Tambem Conhecido Como Cemiterio De Portao E Cemitdrio De Areia Branca.
Localizados No Municipio De Lauro De Freitas/Ba, conforme especifica?5o no termo de referenda.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZQS:

2.1. O presente Contrato ter£ vigencia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado mediante Termo Aditivo, obedecendo aos limites legais do art. 57 da Lei n° 8666/93 e alteraffles
posteriores.
2.2. Inicio dos servigos: 02 (dois) dias apds emissHo da ordem de servÿos.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO: O presente Contrato tern o valor global estipulado em R$ 138.000,00 (cento e
trinta e oito mil reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO:
4. 1. O pagamento ser£ efetuado no prazo de at6 30 (trinta) dias, a contar da certificafSo de que o material foi aceito e
devidamente atestado, mediante a apresenta$3o de Nota Fiscal/Fatura.
4.2. No caso de inconÿao nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, seiHo os mesmos restituidos a
adjudicataria para as correÿSes necessarias, nSo respondendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidaÿo dos pagamentos correspondentes. SerSo efetuadas as retenÿOes na Fonte
dos impostos, conforme Legislaÿao vigente. Nenhum pagamento ser£ efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente
de liquidagSo qualquer obrigafSo financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual,
sem que isso gere direito a acr6scimos de qualquer natureza.
4.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentapao da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condigao de
pagamento por parte da CONTRATADA, importarfi em prorrogaÿSo autom£tica do prazo de vencimento da obrigaÿao
do Contratante.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSAB1LIDADES DA CONTRATADA:
5.1. Cumprir fielmente com as condi?5es e especificaÿfles contidas no contrato e no Edital da Licitaÿao, de acordo com
a legislaÿao em vigor.
5.2. Cumprir fielmente com as condipOes e especificafSes contidas neste Contrato, do Termo de Referenda.
5.3. Dispor de estrutura para o pronto atendimento nos prazos estipulados no edital, contrato e termo de referenda.
5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros durante a prestapSo dos servÿos e toda
execu9$o do contrato.
5.5. Manter durante a execu?5o do contrato, em compatibilidade com as obrigaÿdes por ele mantidas, todas as condi?6es
de habilitaÿao e qualificaÿo exigidas na licitadlo.
5.6. Propiciar as condi?6es necessarias para o perfeito desenvolvimento dos serviÿos fomecendo aos seus empregados,
uniformes, equipamentos e materials inerentes a presta95o dos servÿos: /
5.7. Responsabilizar-se portodo o material coletado, desde a coleta ate a sua destina93oÿftffiar
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5.8. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidas, fomecer todos os materials, inclusive, sacos
plasticos e caixas para acondicionamento de detritos e, ferramentas e utensflios em quantidade, qualidade e tecnologia

adequada, com a observancia das recomendagSes aceitas pela boa t6cnica, normas e legislagilo.

5.9. Observar a conduta adequada na utilizagao dos materials, equipamentos, ferramentas e utensilios, objetivando a
correta execugHo dos servigos, fomecer todos os materials de consumo, fomecer local para depdsito dos residuos
comuns e das cinzas provenientes da incineragao dos demais residuos produzidos pelas unidades mencionadas;

5.10. Manter em seu quadro de funcionarios, engenheiro ambiental ou profissional habilitado legalmente, responsavel
pelo projeto de controle de impacto ambiental, com seu devido cadastre profissional no conselho de classe competente;
5.11. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s a notificagao, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE,

sempre que exigido, e, independente de justificativa por parte desta, qualquer prestador de servigo, cuja atuagao,

permanencia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios;

5.12. Fomecer aos seus empregados Equipamento de Protegao Individual Equipamento de Protegao Individual (EP1) -
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protegao de riscos suscetiveis de
ameagar a seguran9a e a saude no trabalho;
5.13. Manter todos os equipamentos e utensflios necessdrios a execu93o dos servi9os, em perfeitas condig8es de uso;

5.14. Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejufzos que vierem a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua ag3o ou omissSo, dolosa ou culposa, na execugao do contrato, independentemente de
outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
5.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer onus e encargos decorrentes da Legislag3o Fiscal (Federal, Estadual e
Municipal) e da Legisla9§o Social, Previdencidria, Trabalhista e Comercial, sendo certo que os empregados da
CONTRATADA nSo ter2o vinculo empregatfcio com a CONTRATANTE;
5.16. Manter, durante a execugao do CONTRATO, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legisla9do em vigor quanto ds obriga9des assumidas na presente licitag3o, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, tributaries, fiscais e comerciais;

5.17. Permitir a CONTRATANTE a fiscalizag3o, a vistoria dos servigos e o livre acesso ds dependencias, bem como
prestar, quando solicitada, as informagOes visando o bom andamento dos servigos;
5.18. Fomecer, mensalmente. uma declarag3o e /ou certificado atestando o tratamento, a quantidade e a destina9do final
dos residuos oriundos das coletas efetivadas;
5.19. Prestar os servigos de acordo com a Resolu9do ANVISA RDC n° 306/2004, a Resolu9do CONAMA n°
358/2005,316/2002 alterada pela 386/2006 e as Normas da ABNT - Associa9§o Brasileira de Normas Tdcnicas;

5.20. Realizar o servi'90 na quantidade/periodicidade, data e hordrio marcado conforme a necessidade da
CONTRATANTE.
5.21. Implantar, de forma adequada, a planificagao, execugao e supervisSo permanente dos servi90s, de forma a obter
uma operagao correta e eficaz, realizando os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita
ordem, todas as dependencias objeto dos servigos;
5.22. Responsabilizar-se pela manutengao do mais absoluto sigilo, com relagSo ds informa98es que venha a conhecer
por ocasiSo da execugao dos servi9os, de dados processados, inclusive documentagdo;
5.23. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguran9a do Trabalho, obrigando seus
empregados a trabalhar com equipamentos individual's, quando for necessdrio.
5.24. Indicar no ato da assinatura do contrato, 0 aterro, devidamente legalizado para onde serdo destinados os residuos
ap6s a incineragdo/cremagdo;
5.25. Emitir relatorio de execugao indicando a ordem de servi90, mdtodos utilizados, bem como data e hora da execugao
dos servi90s e quantitative de pesagem.

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
6.1. Proporcionar todas as condigSes necessdrias 3 boa execugao do contrato, inclusive permitir acesso ds instalagOes,
quando solicitado pela CONTRATADA ou seus empregados em servigo;
6.2. Dar providencias ds recomendagSes da CONTRATADA concementes ao objeto do contrato;
6.3. Observar para que, durante a vigencia contratual, sejam mantidas todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas para a contratagdo, bem como sua compatibilidade com as obrigagQes assumidas;
6.4. Efetuar 0 pagamento nas condigdes/pregos ajustados;
6.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos, atravds de servidor designado para este fim.

CLAUSULA SET1MA- PETALHA1MENTO DO SERV1CO:
7.1 Coleta, transporte, cremagdo e destinagdo final de 12.000kg (doze mil quilogramas) de ossadas humanas
provenientes de exumagdo, dos Cemiterios Municipais Caribaldo Prince, tambem conhecido como “Cemiterio de
PortSo” e Cemiterio de Areia Branca, Lauro de Freitas/Ba, cuja destinagSo final deve ser em local devidamente
licenciado, conforme relacionado abaixo:
7.1.1 Pesagem;
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7.1.1.1 A CONTRATADA devera comparecer no dia e hora marcada pelo 6rg3o responsive! para coleta do material e

posterior pesagem em balan?a digital.
7.1.2. Coleta e Transporte:
7.1.2.1 A CONTRATADA devera fazer a COLETA DAS OSSADAS HUMANAS atendendo as exigences da
ABNT/NBR 12.810/2020 (Residuos de servÿos de saude — Gerenciamento extraestabelecimento — Requisites):
7.1.2.1.1 Devem ser realizadas por funcionarios equipados com uniforme compostos por: luvas, bota, gorro, mascara,
6culos.
7.1.2.1.2 O transporte deve ser realizado em veiculos totalmente fechados, de modo que impe?am o derramamento dos
residuos nas vias, identificados, com programaÿao visual especifica, possuir sistema de carga e descarga para operarem
de forma a n3o permitirem o rompimento dos recipientes devidamente padronizados e identificados;

7.1.2.1.3 O transporte 6 de responsabilidade da CONTRADADA e consiste na remoijao das ossadas humanas com
veiculo coletor especificado na norma atendendo is exigences da ABNT/NBR 12.810/2020 eNBR 14.652/2019
(Implementos rodoviirios — Coletor transportador de residuos de serviÿos de saude — Requisites de construfSo e
inspegSo).
7.1.2.1.4 Do Cemit£rio at£ a unidade de tratamento ou disposi<;ao final, utilizando tecnicas que garantam a presenÿao

das condiÿdes de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da populapao e do meio ambiente, devendo estar
de acordo com as orienta90es dos orgios de limpeza publica;
7.1.2.1.5 A coleta e transporte nos cemiterios devera acontecer nos dias e horarios pre-estabelecidos pela Secretaria de

Servi9os Publicos-SESP;
7.1.3 CremacSo e Destino Final:
7.1.3.1 t de responsabilidade da CONTRATADA a realiza93o de todo o processo de crema92o, bem como, destina9So
final dos residuos resultantes do processo.
7.2 Gerenciamento e Tratamento Tirmico de Residuos:
7.2.1 As especifica9des dos servÿos de gerenciamento dos residuos organicos de saude decorrentes de ossadas e restos
mortais estSo descritas na Resolu93o CONAMA n° 358, de 29 de abril de 2005, que dispde sobre o tratamento e a
disposi93o final dos residuos dos servÿos de saude e da outras providencias, competindo h CONTRATADA a
obediencia aos ditames relacionados naquele normativo.
7.2.2 A presta93o de servi90s de coleta, transporte, incinera93o e destina93o final devem ser feitas em local devidamente
Iicenciado por 6rg3o competente, sendo de responsabilidade da CONTRATADA e que devera ser apresentada por esta.
7.2.3 No que tange ao tratamento termico de residuos, as especifica96es est§o descritas na Resolu93o CONAMA n° 316
de 29 de outubro de 2002, que disp&e sobre procedimentos e crit6rios para o funcionamento de sistemas de tratamento
termico de residuos, competindo a CONTRATADA a obediencia aos ditames relacionados naquele normativo.

CLAUSULA OITAVA - F1SCALIZACAO:
8.1. A Secretaria de Servÿos Publicos fiscalizart a presta92o do servi90, designando os servidores abaixo relacionados
para serem os responsiveis pela fiscaliza93o do contrato:
8.1.1. Servidor Responsavel pela fiscal iza9So do contrato: Felipe do Nascimento Musse
Cargo/Fun95o: Assessoramento Direto
Matricula: 092132
Fone para contato: (71) 3288-8828 / (71) 99611-1006
8.2. A inadimplencia da CONTRATADA, com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, n3o transferem
a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;
8.3. A fiscaliza93o pela CONTRATANTE n3o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer
irregularidades, ainda que resultante de imperfei9des tecnicas, vicios redibiterios e, na ocorrencia destes, nSo implica
em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos;
8.4. O fiscal do contrato deveri promover o registro das ocorrencias verificadas, adotando providencias necessarias ao
fiel cumprimento das clÿusulas contratuais, determinando o que for necess&rio h regulariza9So das faltas ou defeitos
observados e atestari as notas fiscais/faturas de servi90 para fins de pagamento.

CLAUSULA NONA - DAS DESPESAS: Todos os custos com inipostos, taxas, pedigios, ffetes e demais despesas
que, porventura, ocorrerem serSo de responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DIsClMA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE
em operar a rescisao administrativa deste pacto, na forma da Lei no. 8.666/93, art. 77.

CLAUSULA DECIMA PR1ME1RA - RESC1SAO:
11.1. Constitui motivo para a rescisSo administrativa deste contrato, a infra92o a qualquer de suas clausulas, ou a
ocorrencia das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei no. 8.666/93.
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11.2. Constitui motivo para rescisSo antecipada, sem qualquer onus para o municfpio, a hipdtese de finalizafao do

processo licitatdrio n° 18412/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENAL1DAPES:
12.1. Caso a CONTRATADA deixe de entregar ou apresente documentaÿao falsa exigida para o certame, venha enseja

o retardamento da execuÿo de seu objeto, n3o mantenha a proposta, falhe ou fraude na execu?2o do contrato, venha a
comportar-se de modo iniddneo ou cometa fraude fiscal, ficar2 sujeita 2s seguintes penalidades:
1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, previsto neste instrumento;

II. Multa de mora de 0,1% (um ddcimo por cento) ao dia, incidente sobre o valor total, previsto neste instrumento,

acrescido da multa de 10% (dez por cento) de que trata a allnea anterior, se for o caso, durante o periodo de atraso

injustificado objeto de licitacSo ou cumprimento de qualquer outra clausula contratual;

III. Suspens3o temporaria de participa?2o em licitaÿo e impedimento de contratar com Administraÿao, pelo prazo de 2
(dois) anos;

IV. Declara?ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes na puniÿSo ou atd que seja promovida sua reabilita?2o, perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que ser2 concedida sempre que o contratado ressarcir a Admin istra?2o pelo jufzo resultante e ap6s decorrido
o prazo da san?2o aplicada com base na allnea anterior.
V. O pagamento da multa prevista nesta cldusula seri paga em Instituito Financeiras credenciadas pela Prefeitura
Municipal, ap6s emiss2o do documento pertinente (DAM- Documento de Arrecadato Municipal), no prezo de 10 (dez)

dias uteis da intimate, entregando copia do pagamento na Tesouraria Municipal. O n2o pagamento da multa no prezo
previsto ensejard a sua execupao judicial.
VI. Os recursos das penalidades referidas nesta Clausula caberi recurso, no prazo de 05(cinco) dias uteis da intimato
do ato, a Prefeitura Municipal, a qual podera reconsiderar sua decis2o ou nesse prazo, encaminhd-lo devidamente
informando para decisSo, dentro do mesmo prazo.
12.2. O descumprimento total ou parcial das obriga?5es assumidas pela CONTRATADA, sem justificativas aceitas pela
Administrate, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podet acaiTetar, isolada ou cumulativamente, as

san?6es administrativas de advertencia, multas e impedimento de licitar e contratar com o municlpio;
12.3. As santes administrativas ser3o aplicadas de acordo com a gravidade das infra?6es cometidas pela
CONTRATADA, nos seguintes casos:
12.3.1. Advertencia, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critdrio da Contratante;

12.3.2. Multa moratdria de 0,3% (tres decimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1° (primeiro)
dia de atraso na entrega ou atraso na substituito do material, atd o 30° (trigesimo) dia;

12.3.3. Multa moratdria de 0,5% (cinco decimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida. a partir do 31°
(trigesimo primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituito do material, ate o 60° (sexagdsimo) dia, a partir
do qual ser2 considerada inexecuto total da parcela, cumulada com multa compensatdria de atd 15% sobre o valor do
empenho e rescisSo contratual;
12.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o municipio, pelo prazo de atd 5 (cinco) anos, para as hipoteses previstas
no art. 7° da Lei 10.520/2002.
12.4. Para as hipoteses de descumprimento parcial do contrato, sera aplicada multa compensatdria de atd 10 % (dez por
cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescis2o contratual. Considerar-se-2
descumprimento parcial do contrato, sem prejulzo das demais hipoteses previstas na legislaQSo.
12.4.1. A critdrio da Administrate, na hipdtese de descumprimento parcial, caso seja conveniente. podera o objeto ser
aceito, sem prejuizo da multa compensators correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente a
parcela n2o cumprida.
12.5 Para as hipdteses de descumprimento total do contrato, sera aplicada multa compensators de ate 15 % (quinze por
cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisSLo contratual. Considerar-se-a
descumprimento total do contrato:
a) a n2o presta$3o dos servipos solicitados ou a ausencia de complementato/aprimoramento dos servi?os, em caso
desses estarem sendo prestados de forma distinta, fora dos padrSes editalfcios e contratuais;
b) a recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho/ordem de serviÿo;
c) reincidencia nas hipdteses previstas nas allneas a e b do subitem 12.5.
12.6. Quaisquer das San?5es Administrativas poder2o. a juizo da AdministrafSo e havendo compatibilidade. ser
aplicadas de forma concomitante;
12.7. O valor da multa poder/i ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fomecedor;
12.8. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fomecedor obrigado a recolher a importancia devida no prazo de
15 (quinze) dias, contados da comunicapSo oficial;
12.9. Esgotados os meios administrativos para cobran?a do valor devido pelo fomecedor, este ser2 encaminhado para
inscrigSo em divida ativa.
12.10. DeverSo ser observados, na hipdtese de aplicafSo das San5des Administrativas, os principios do devido processo
legal e da ampla defesa, no prazo de at6 5 (cinco) dias liteis a contar do dia em que toi 'conhecimento dos fatos;

Pagina 4 de 5
jjSWW'RAL
do Muntcip'o
r

iRAPHJ
Proi

l. ad i!1



mm__
PREFEITURA MUNICIPAL DE

D LAURO DE FREITAS

12.11. A aplicaÿSo das referidas Sangfles Administrativas n2o obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e
danos causados a Administrate) Publica.
12.12. Em caso de n2o regularizato da documentato entregue anexa a nota fiscal, ap6s o decurso do prazo concedido
pela Contratante, o contrato sera rescindido e sera aplicada de multa de 15% sobre o valor do empenho.

CLAUSULA DECIMA TERCE1RA - LEG1SLACAO PERTINENTE: Este contrato 6 regido pela Lei n°. 8.666/93
e demais normas de direito administrative pertinentes.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade juridica na
presen?a de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questOes

oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 28 de Janeiro de 2022.

MUNICIPIO DE LAURO DE FREtÿTAS/BA-CONTRATANTE
Moema Isabel Passos Gramacho- Prefeita

Vttefson Pinheiro Santos
SKretafto*Servujos Publicos

PUBLICOS
iro Santos-Secretario

SECRETARIA M UÿICÿMbJM
AndersVPU

RETEC TECNOLOG1A EM RES1DUOS E1RELI -CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

i_A'Vni>uiyn
NOME:
R.GCPF

IE:
RG-
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