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CONTRATO N° 261/2019

O MUN1CIPIO DE LAIJRO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.

13.927.819/0001-40. com sede na Pra?a Joao Thiago dos Santos, N° 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por

sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado CONTRATANTE e de

outro Iado a empresa I.PATSA ALIMENTACAO E TERCEIR1ZACAO DE SERVICOS ADMIN1STRATIVOS

LTDA. VENCEDORA LOTE I, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 13.530.225/0001-00. sediada na Rua Rubens Guclli, 68.

Sala 403, CEP: 41.815-135, ltaigara, Salvador/BA, neste ato representada na forma dos seus Estatutos Sociais. doravante

denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo Administrative N° 20625/2018 tern entre si justo e

acordado o presente Contrato, observadas as clausulas e condipoes a seguir:

CLAUSULA PRIME1RA-DO OBJETO DO CONTRATO

O presentc instrument tern por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECJALIZADA NO RAMO DE

ALIMENTACAO INDUSTRIAL COLET1VA, PARA A COMPRA DE MATERIAIS, PRESTACAO DE

SERVICOS DE ADMINISTRACAO, PREPARO, FORNECIMENTO F, DISTRIBUICAO DE REFEICOES EM 02

LOTES, PARA O RESTAURANTE POPULAR DE LAURO DE FREITAS, S1TUADO A RUA EUVALDO LEITE,

S/N, CENTRO E COZ1NHA COMUNITARIA DE ITINGA, SITUADA NA ESTRADA DR. MAURICIO S\N

ITINGA, ALEM DO FORNECIMENTO DE TODOS OS GENEROS E DEMAIS INSUMOS, SUPERVISAO E

TREINAMENTO DA MAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIV'A E

PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS UTILIZADOS. CONFORME TERMO DE

REFERENCIA E PLANILHA NESTE F.DITAL. REQU1SITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

PARAGRAFO UNICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrative de interesse da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania Processo Administrative N° 20625 2018. com todas as

instru95es e documents, e, em especial, o Edital e seus anexos. complementando o presente Contrato para todos os fins de

direito e obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preÿos da

CONTRATADA, naquilo que niio contrariar este instrument.

CLAUSULA SEGIJNDA - DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA no Valor Global do LOTE 1, a

quantia de R$6.138.000.00 - (Seis milhoes cento e trinta e oito mil reais); <<ms\b
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2.2. Estao inclusos no valor previsto nesta Cliusula, todos os tributos, contributes e encargos trabalhistas incidentes sobre

o objeto deste Contrato, de acordo com a legislaÿo em vigor;

2.3. As despesas decorrentes da execu<;2o dos serviÿos, objeto da presente licitaÿSo, estarao incluidas nos preijos propostos,

sendo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Obriga-se a CONTRATADA, durante o prazo de execu9ao dos serviÿos a:

a) Manter nutricionista responsavel tecnico conforme exigencia do CRN no local de preparafao dos itens da refeipSo;

b) Substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) boras, o pessoal cuja atua?ao for julgada inadequada pela

CONTRATANTE;

c) Conduzir eficientemente os servÿos objeto do presente contrato, de acordo com as condiÿSes tecnicas, de

habilitafSo e proposta da CONTRATADA, especifica96es tecnicas e condtes estabelecidas neste Termo de

Referenda.

d) Conduzir os servÿos em estrita observancia as normas de legisla9do federal, estadual e municipal, pertinentes aos

servi90s objeto do presente contrato, mantendo os locais, equipamentos e utensilios dos servÿos de alimenta93o nas

melhores conduces de seguran9a e higiene.

e) Refazer por qualquer acidente de trabalho na execu9§o dos servÿos, por danos resultantes de caso fortuito ou de

for9a maior, por qualquer causa de destruto, danifica9do, defeitos ou incorre95es dos servi90s ou dos bens do

Municipio e ou da CONTRATANTE, de seus trabalhadores ou de terceiros.

0 Refazer its suas expensas, no total ou em parte, os servÿos cuja execu95o estiver em desacordo com o estabelecido

no presente contrato.

g) Comunicar a CONTRATANTE de imediato, qualquer ocorrencia anormal ou acidente que se verifique nos locais

dos servi90s.

h) Prestar todo esclarecimento ou informa9ao solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, incluindo

dados tecnicos e operacionais sobre os servts.
i) Adequar, por determina93o da CONTRATANTE, qualquer servi'90 que nao esteja sendo executado de acordo com a

boa tecnica ou principio de nutri9ao ou dietetica.

j) Utilizar na execu93o dos servi9os, generos alimenticios, insumos e materials de primeira qualidade e com as

especifica96es tecnicas exigidas na licita9§o, bem como m§o de obra especializada.

k) Executar os servÿos nas condi96es e prazos estabelecidos, no presente contrato.

I) Cumprir rigorosamente as disposi9oes, legais e regulamentares pertinentes a seguran9a, higiene e medicina do

trabalho, inclusive com fomecimentos dos equipamentos e materials necessarios aos trabalhadores.

m) Manter ate o final do contrato as condi96es de qualifica95o tecnica indicadas no certame que deu origem a presente

aven9a, n2o as alterando sem previa e expressa autoriza9ao do CONTRATANTE. » (

1.1.
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n) Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviijos contratados.

o) Cumprir as demais Especifica9des Tecnicas referente aos servfeos, descritas no ANEXOIdo Termo de Referenda.

CLAUSULA QUARTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1.S&0 obrigardes da CONTRATANTE:

a) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servÿos executados, verificando o atendimento as

especificai;5es e demais normas tunicas.

b) Efetuar os pagamentos devidos, nas condigoes e forma estabelecidas no presente contrato.

CLAUSULA QUINTA -CONTROLE DE REFEREES, FATURAMENTO E PAGAMENTO

5.1. A proponente vencedora devera elaborar urn Sistema de Contagem de Comensais Di&rios, para fins de controle e

pagamento que. obrigatoriamente, devera ser apresentado ate 10 (dez) dias antes da data programada para inicio das

atividades e aprovado pela CONTRATADA.

RESTAURANTE POPULAR

5.2.0 pagamento pelos serviijos prestados a Contratada sera pela quantidade de refei?6es servidas, sendo R$ 2,00 (dois

reais) pago pelo usuario e o restante pela Contratante, nas condiijoes previstas e acordadas contratualmente.

5.3. As medi98es para aferir o niimero de refeÿSes servidas serSo realizadas diariamente, no periodo das 15h00min as

17h00minh, e deve ser conferida e atestada por preposto indicado pela Contratante.

COZINHA COMUN1TARIA DE ITINGA

5.4. O valor previsto para pagamento da alimenta9ao (custo final) a Contratada sera de, no maximo R$ 1,00 (urn real)

no cafe da manhS, R$ 2,00 (dois reais) no almo9o e R$ 1,00 (um real) no jantar, por cada refeÿao servida nos horarios

detemiinados e soba as condi9des previstas e acordadas contratualmente, para as refei95es servidas na Cozinha

Comunitiria de Itinga.

5.5. As medi9Ses para aferir o numero de refeÿOes servidas serilo realizadas diariamente, no periodo das 14h ate

18:45h, e deve ser conferida e atestada por preposto indicado pela Contratante.

5.6. Para fins de pagamento, a Contratada devefe emitir Nota Fiscal com valor global das refei96es servidas no mes de

referenda, que devera ser entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC, ate

o 1° (primeiro) dia util do mes subsequente.

5.7. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC, apos as confefencias de praxe

encaminhara a Nota Fiscal e demais documentos para a Contabilidade da Prefeitura, a fim de processar o pagamento

em afe 30 (trinta) dias do mes seguinte.

PARACRAFO PRIMEIRO

4 locufadoi
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No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposi$§o contratual e se o fato for devidamente comprovado, os

pagamentos devidos ficarSo retidos ate que a pendencia seja resolvida definitiva e integralmente, sem prejuizo de quaisquer

medidas punitivas. em consonancia com a Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA -DA RUBRICA ORCAMENTARIA

6.1. As despesas deste Contrato ser3o pagas com recursos consignados no orfamento do MUNICIPIO DE LAURO DE

FREITAS, por conta das seguintes rubricas or?amentarias:

0212.2391.339030-00

CLAUSULA SET1MA- QUANTIDADE/ HORARIO DE DISTRIBUICAO DAS REFEREES
QUANTIDADE

7.1. A Contratada atendera toda a demanda de comensais que se dirigir ao Restaurante Popular, limitando-se ao

inaximo de ate 3.000 (tres mil) refeipdes diarias.

7.2. Se houver excesso de produ<;ao que ultrapasse 3.000 (tres mil) refeigoes ao dia, a CONTRADA podera

comercializar no Restaurante Popular, este excedente, por apenas R$ 2,00 (dois reais), a ser quitado pelo usu&rio, n3o

havendo nenhum aporte de recurso por parte da Contratada.

7.3. A Contratada atendera toda a demanda de comensais que se dirigir a Cozinha Comunit&ria de Itinga em Lauro de

Freitas, limitando-se ao miximo de ate 200 (duzentas) refeigSes diarias por turno.

HORARIO DE DISTRIBUICAO DAS REFEIQ6ES
7.4 As refei9&es do Restaurante. elaboradas de acordo com o cardapio, dever3o ser servidas diariamente, de segunda a

sexta-feira, com exce?ao do previsto no item 1.5, no horario das 11:00h as 14:30h.

7.5. As refeiijoes da Cozinha, elaboradas de acordo com o cardapio, deverSo ser servidas diariamente, de segunda a

sexta-feira, no horario das 7h as 8h (cafe da manha), das 12:00h as 13:30h (almo<;o) e as 17:00h as 18:30h (sopa).

7.6. Quando da realizaÿo de eventos que contem com o apoio e parceria da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, a

CONTRATADA devera disponibilizar o espafo do Restaurante Popular de Lauro de Freitas, e servir as refeiÿOes

solicitadas pela CONTRATANTE, nos dias e horarios correspondentes aos eventos, inclusive em feriados e finais de

semana, em hordrios distintos estabelecido no Termo de Referencia, desde que a CONTRATANTE informe sobre o

numero de refeiÿoes, dia e horario do evento, com antecedencia minima 08 (oito) dias.

CLAUSULA OITAVA - DO CONTRATO

8.1. O prazo de vigencia do contrato 6 fixado a partir da data da sua assinatura e tera a duraÿSo de 12 meses. podendo ser

prorrogado na ocorrencia de quaisquer das hipoteses descritas no artigo 57 da Lei n°. 8.666/93. /<ÿk

Leandro ibaniafis
Frocurador dlM

Lauro de

Js&
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CLAUSULA NONA -DO REAJUSTE

9.1. A criterio da Contratante, em havendo prorroga?ao, os preÿos sofrerao reajuste anual, calculado pela varia?ao

acumulada do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografla e Estatfstica - IBGE,

contado a partir da data do inicio do contrato, ou conforme acordo entre as partes.

CLAUSULA DEC1MA -DA FUNDAMENT\Q\0

10.1. O presente instrument decorre do procedimento licitatbrio, contido no Processo Administrative de interesse da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania - Processo Administrative - N° 20625/2018, na modalidade

PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR PRECO POR LOTE, tudo em conformidade com a Lei N° 8.666/93 e

alteraÿdes. Lei Federal N° 10.520/02, Lei Complementar N° 123/06 e AlteraÿSes e demais disposijbes contidas no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS SANCHES E PENALIDADES

11.1. Ficara impedida de licitar e contratar com o Municipio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, se for o caso, no

que couber, garantindo o direito previo de ampla defesa, o contratado que:

a) Apresentar documento falso ou fizer declaraÿao falsa;

b) N2o mantiver a proposta, injustificadamente;

c) Falhar ou fraudar na execufao do objeto desta solicitacao;

d) Comportar-se de modo inidoneo;

e) Cometer fraude fiscal;

11.2. Pela inexecugSo total ou parcial do objeto desta solicitaÿao, a Administrate da Prefeitura Municipal de

Lauro de Freitas podera garantida a previa defesa, aplicar ao contratado ou detentor da ata as seguintes san$6es:

a) Advertencia;

b) Multa moratoria de 0,2% (dois dbcimos por cento) por dia de atraso na execute do contrato, tomando por

base o valor global do respectivo lote;

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

d) O atraso injustificado na execute do contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poder2 ensejar a

rescis&o da tomada de prefo.

e) As multas aplicadas ser2o descontadas dos credits da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo

de atb 15 (quinze) dias, da data da comunicato oficial e, caso nao cumprido, sera cobrada judicialmente.

0 Compete 2 Secretaria de Assistencia Social e Cidadania a penalidade de advertencia, facultada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias liteis, contados da notificate. o qual sera dirigido 2 autoridade superior, por

intermedio da que praticou o ato, a qual poder2 reconsiderar sua decis2o, ou. faze-lo subir devidamente informados.

LounorotLimalit!
Frocurador Jo?

Lauro deFr*ft»-§A
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PARAGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execuÿo do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a rescisio do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- RECISAO CONTRATUAL

12.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condi<;5es estabelecidas no presente

CONTRATO, assegurarii a CONTRATANTE o direito de d£-lo por rescindido, mediante notificaÿo, atraves de oficio,

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a criterio da CONTRATANTE declarar

rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as

demais penalidades previstas na Lei N° 8.666/93;

12.2. O presente CONTRATO podera. ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei N°

8.666/93;

12.3. No caso de rescisao por razfles de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA aviso previo, com

antecedencia de 30 (trinta) dias;

12.4. A rescis3o se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpela<;2o judicial ou extrajudicial, nos casos

previstos nos Incisos IX, X e XVn do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

12.5. Em qualquer caso de rescisao ser£ observado o Paragrafo Unico do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administrate, em caso de rescisao administrativa prevista no Art. 77 da

Lei N° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposiÿao judicial ou extrajudicial para apura<;ao de

responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servÿos de acordo com as especifica?Ses estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obriga<;6es decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -F1SCALIZACAO

13.1. A CONTRATANTE fiscalizara como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento das

clausulas e condi96es estabelecidas no presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer duvidas deste Contrato com exclus2o de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

>
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E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, e expedido o presente Contrato

em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo

identificadas.

Lauro de Freitas. 25 de Novembro de 2019.
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