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PREFEITURA MUNICIPALDE
BLICAD LAURO DE FREITAS

(ggy b A CONCORRÈNCIAPÚBLICA - N" 006/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N°07521/2A17

CONTRATO No 010/2018

O Município de Lauro de Freitas. pessoa juridica de direito público imerno, com sede e foro na Praça Jam

Tiago des Santos - S/N - Centro Lauro de Freitas! Bahia, inscrita ao CNPJ/MF sob o N° 13.92'7.819/000140 n a

ato representado pelo Sra. Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, daravante denominada CONTRATANTE,er

CONSÓRCIO LAURO DE FREITAS CIDADE FELIZ, composto pela empresa JOTAGÈ ENGENHARIA

COMÉRCIO E INCORPORAÇÒES LTDA inscrita no CNPJ/MF. sob oW 14.828.958/0001-80 e a Empresa

NATURALLETRATAMENTODE RESÏDUOS LTDA. CNPJ N 21A32.103/0001-09, com sede na Avenida Antonio

Carlos Magaihães, n° 3.591. Salas 1403 à 1407, Edf. Empresarial WN. Brotas, Salvador/BA, neste ato Tepresentado na

forma dos seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA,perame as testemunhas aba:xo firmadas,

celebram o presente Comrato, mediame as Cláusulas e condiç6es a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Concorrencia Pública - N 006/2017. nos termos do Processo Administrati3e
- T 0752U2017, tem por objeto Contratação de Empresa Especializada na Excenção de Serviços de Limpeza

Urbana, Coleta de Eatalhos em Vias Públicas, Limpeza de Canais, sob Regime de Empreitadapor Preço Global

no Município de Lauro de Freitas/BA, conforme Planilhas, Termo de Referencia, Especificações Técnicas e

Projeto Básico. Requisitado pela Secretaria Municipal de Serviços Püblicos.

L2,. O presente Contrato poderá sofrer acrescimos ou supressðes em conformidade com o Ameo 65. da Lo a

8.666/93, sendo que as supressões poderão exceder este percemuaL caso hay acorde entre as partes, curionne

preconiza o § 2 do referido Artigo.

L3. Integram o presente Contrato, como se dele ñaessem parte, o Edital de ConcorrênciaPública - N" 006/2017. seus

Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

- CLÄUSULASEGUNDA - PRAZO:

2.L O prazo de vigência do Contram serg de 12 (doze) meses. contando a partir da data de assinatura.

2.2. O Contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se veriñque as condições previs:as no An 52 da o

N° 8.666/93.

2.3. O prazo poderá ser prortogado por idënucos e sucessivos periodos até o hmite previsic no art 57, U da La

8.666/93 e suas alterações, (

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇÃO:

3.L O objeto do presente Contrato sefa executaco sob regime de empreitada por preça globat cordorme previsto na

Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA.em sua Proposta de Preços.

3:2. Os agtvi¢oaserio pqggs inensgim¢nte cola base nas quotidadeseMininneute erneutadas e uberadas ret tamente

pela CONTRATANTE,airmés di medigio de Serviçor1¾ec



PREFEITURA MUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
CONCORRÊNCIAPÚBLICA - N° 006/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N°07521/2017
CLAU5ULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execução do objeto deste Contrato a estimado em RS37.744.107,24 - (trinta e sete sniihões,

setecentos e quarenta equatro mil, cento e sete reais e vinte e quatro centavos)

4.2. As despesas parapagamemo deste Contrato correrão por conta cos recursos consignados no orçamerna Murne à

para e presente exercicio, conforme mbrica:

Órgão Orçamentário:21 Programa: 3421
Unidade Orêamentáría:00 08 00 Ação: 2163

Natureza da Despesa: 339039

Sub-Elemento: 99

Fonte de Recursos: 00

CLÁUSULA QUINTA --FORMA DE PAGAMENTO:

5,1. Os preços que vigorarão no contrato correspondem aos da proposta homologada, e constituirão, a qualquer to;H
a única e cotopleta remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços.

5.Ž. Os valores serào pagos exclusivamente sobre os serviços efetivamente executados, obedecendo aos parámetros

estabelecidos no Edital.

5.3. As medições serão executadas pela contratante, a partir da pesagem dos residuos em balança e aferição dos demais

serviêes executados por extensão ou unidade de medida específica de cada um dos serviços, conforme "discriminação

dos serviços" constantes do Anexo II, gerando boletos de acompanhamento.

5.4. As mediçðes mensais serio totalizadas, até a último òía do mês em questão, atravës da aferiçEn dos boiews

medição e a clas aplicados os preços unitarios cabíveis, nos termos deste Edital, devendo os valores aputados serem

faturados att o 5° (quinto) dia dõ mês subsequente, deverão ser empenhados e liquidados até o 15° (Decimo quinto)

dia corrente após o protocolo da nota fiscaL

5.5 As faturas não deverão portar vicios ou incorreções que impossibilitem o pagamento, e caso existam dever3o ser

sanadas e aprovadas consensuahneme entre fiscalização e contratado até o 10° (Decimo) dia corrente do mãs

subsequente aos serviços prestados.

5.6 A empresa apresentará a fatura / Nota fiscal juntamente com Todas as certidées fiscais da empresa que dever

estar välidas durante todo o periodo de execuçâo do contrato.

5.7. O licitante vencedor, vando do recebimento do pagamento pelos serviços prestados, subordinar-se-ä as nornas

contidas na Lei Federal n 9.711/98, bem como na ordem de serviço n° 209/99 do INSS, as quais estabelecem

retençðes decais, por parte da Tomadora de Serviços. Caso a empresa CONTRATADA seja optame do SLMPLES

deverá apresentar Declaração fornecida pela Receita Federat informando esta opçao, durante a viggncia do contrato.

5.8 Quando do pagamemo será retido e recolhido o ISS, no ato. se a empresa CONTRATADAaver sede fora deste

Município, ao valor correspondente a 3,0% (tres por cento) meidente sobre os valores pagos a ttulo deserviço.

5.9 A CONTRATANTE podet± descontar das faturas mensais os debitos da CONTRATADA, relacionados a

serviços prestados, tais como: muitas, perdas e danos, prejuizos comre terceiros - outros que sepm devidea pc a

CONTRATADAun execução dos serviços.
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