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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CONTRATO N° 062/2018

MUNICÍPIODE LAURO

DE FREITAS, inscnta no CNPJ MF sob on
pela sua Prefesta Sr3 Moema Isabel Passos Gramacho,

13.927 819 000140, neste
denommada Contratante, e a
ernpresa ITINGA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA, pessoa jundsca de direito pavado, inscrita no
CNP3 n=33 83T956;0001·DO, com sede na Rua Miguel Peneluc, 53A, Ilmga, Lauro de Freitas/BA,
neste ato representada na fo!ma dos seus estatutos 500315 ou procuração, doravante denorninada
Contratada, perante as testemunhas abaixo Drmadas, celebram o presente Contrata, de acordo com o
constante no Processo n° 10312/2018, referente ao Pregão Presencial para Ata de Registro
de Preço no 008/2017, em observânoa a lei n 8.666 93, mediante as dausulas e condiçöes a
seguir enunaadas, sendo do tipo rnenor preço global.
O

ato representado

CLÁUSULA PRIMEIRA
1

I

-

a

OBJETO:

Contrataçâo de empresa especiaurada para prestação de serviços funerar as
necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socia: e Cidaoansa

A

para atender as
de acordo com

SDC constante nos autos

1.2

O

presente contrato e decorrente de Ata de Registro de Pieço, oriunda do Pregão Ptesenaal
decorrente do Processo Administrativo n° 03022/2011

PC

008 2017,

1,3

A

CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condiÇðes contratuais, os acrescirnos
que se fizerem no objeto. de ate 25% do valor iniaal atualizado do contrato.

ou

supressões

CLÁUSULA SEGUNDA

-

DO PREÇO

E

CONDIÇÖES

DE

PAGAMENTO

2.1 Fica eslapulado em R$174.900,00 (Cento e setenta e quatro mil
valot total a ser pago a CONTRATADA peia CONTRATANTE.

a novecentos

reais)

o

2.1.1 Os precos unitarios e global letro refendos são finais näo se adroitindo qualquer acrescima,
estando nduidos no niesmo todas as despesas e custos, diretos e iridiretos, como tambem os lucros
da CONTRATADA

2.2 O pagarnento sera efetuado atraves de Oraem Sancana, mediante deposito na conta corrente da
Contratada, no prazo de ate 30 (trinta) dias uteis após a entrega do material no local determinado,
acompanhado da respectiva Nota Fiscal Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual
sera contenda e atestada pelo servidor ou comissäo
responsavel pelo recebirnento. observado o
estataeleado no Art. 50 da Les No 8.666 93, e desde que näo ocorra fator impeditivo provocado pela
Contratada,
2.3 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de hquicaçào qualquer
obngação financeira que the for imposta, em virtude de penaudade ou inadimpienaa. sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetâna.
2.4 O (s) pagamento(s: indicado no item 2.2, somente sera (ão) liberado(s) mediante
da Nota Fiscal/Fatura, emitida em nome da Prefeitura muniapal de Lauro de Freitas,

apresentação

2.5 Havendo erro na Nota FtSCdi/Fatura ou descumpnmento das condições pactuadas, no todo ou em
patte, a tramitaÇäo da Nota Fiscal¡Fatura será suspensa para aue a CONTRATADA tome as
providónaas necessanas a sua correção. Passara a ser considerada, para efeito de pagamento, a data
de reapresentação de docurnento em questão, corogido e atestado.
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MUNICIPAL DE
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-

2.6 Os pagarnentos somente serão reahzados apòs a comprovação de regulandade da documentaÇão
obngatona e parcal (receita estadual e muntapal) da llatante vencedora Junto ao 5:stema de
Cadastramento Un.ficada de Fornecedores
SICAF, por meio de consulta on-line feita pela
Controladona Geral do Muniapio ou mediante a comprovaÇäo documental da manutençäo da
regulandade perante a Fazenda Naconal, a CNDT (Certidäo de debitos trabalhistash a 5eguridade
Soaat a FGTS e das Fa-'endas estadual e monopal, exigidas na fase de habditaçäo do certame
liotatónc
2.7 Será efetuada a retenção de tributos e contribuiçöes, pelo fornecimento
de bens ou
prestaçäo de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430, de
27/12/1996. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas à retenção,
desde que apresentem Declaraçäo na forma do Anexo IV da IN SRF n° 480 de 15 de

dezembro de 2004.

O

265/04 e da Resolucäo
2.8 A liatante vencedora, de acordo com o Decreto n
Tnbunal de Contas dos Muniapios do Estado da Bahia, fica obngada a fotnecer a nota
ao setot competente no momento da apresentaçao do deotto da contratante,
obrigatóna para o ad mplemento do refendo debito.

956/05 do
eletrônica
como condiräo
nD

tiscal

2.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo antenor devera ser emitida mediante
endereço eletrónico www.sefaz.ba.gov.br, da Secretana Estadual da Fazenda

acesso

ao

2.9 A Contatada fica vedado necociar ou efetuar a cobrança ou o cesconto da duplicata emibda
atraves de rede bancaria ou com terceiros, permitindo·se, tão somente, cobrança em carteira simples,
ou seja, diretarnente na CONTRATANTE.
2.10
sejam

CONTPATANTE podera descontar do pagamento, irnportanaas que,
devidas pela CONTRAiADA, por forca deste Contrato.

A

2.11

No caso dCS FT1dt€rlais não

neste

contrato,

a

qualquer titulo,

lhes

estarem de acordo com as especificacöes e demais ergèncias fixadas
CONTPATANTE fica desde ja autonzada a reter o pagamento em sua integrahdade,
ate aue sejam processadas as alteraçöes e rettficaÇöe5 determanadas, apucando-se a CONTRATADA as
rnultas previstas.
a

2.12 Durante o periodo de retenção, não correrão juros
qualque sem prejuizo de outras penaldades previstas neste
CLÃUSULA TERCEIRA

-

ou atuabzações

4.1

-

prazo de veenua

de natureza

REA.1USTAMENTO

3.1 Serà reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno
da data da proposta, adotando-se o Indice Geral de Preços de Mercado
Valgas ou outro indlœ oue venha a sutstituHo
CLÂUSULA QUARTA

monetänas

minimo de um ano, a contar
(IGP-M) da Fundação Getulio

DOS PRAZOS
deste contrato sera de

/ isete) rneses

a

contar da sua assinatura.

4.2 Este prB70 podera ser prorrogado, a cnteno da unidade administrativa sobatante, mantidos todos
os direitos, obogaçöes e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relaconados
no art. 57. § 1°. da Lei Federal n° 8.666/91 piorrogaçäo essa que deverá ser devidamente pistificada
e

instrumentahzada por termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA
-

PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

5.1

Os recursos financeiros para pagamento da despesa
da DotaÇão Orçamentaria:

decorrente do objeto deste contrato correrão

a conta

02.1200.2017.33903900.00.
CLÁUSULA SEXTA REGIME DE EXECUÇÄO
6.1 O regirne de everuÇäo sera o de empreitada por
-

preÇo glooal

CLÂUSULA SÊTIMA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
-

7 1.

conta e responsabibdadeda contratada,
obngações que se seguem.

Säo de exclusiva

apbcave:5,

as

aiem das

previstas em

lei e nas normas

7.2. Obrigaçöes Gerais:
7.2.1. Responsabilizar-semtegralmente pelos serviços prestados, nos termos da legislação vigente e
omgènaas contidas nos autos, observadas as espeaficações, normas e outros detalhamentos; quando
for o caso ou no que for aplicevel, ftzer cumpnr, por parte de seus empregados e prepostos, as
normas da Contratante:
7.2.2. Acatar as deasões e observaçõesfeitas pela fiscalização da Contratante;
7 2.3. Fornecer./realizar prestar o objeto refendo, no prazo estabelecido ou quando necessario,
enforrnando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assurntr o estabeleado:
7.2.
Assumir inteira responsabilidade quanto a garantia e quahdade da objeto, reservando a
Contratante o direito de recusa-lo caso não satisfaça aos padröes especificados:
7.2.5 Manter, em compatibuidade com as obogações assumidas,. todas as condiçöes de habilitaÇao e
quauficaçäo exigidas;

7.3. Obrigaçöes Operacionais:
7 3 L
Fornecerirealcar prestar o objeto deste termo, atendendo plena
espec:ficado no mesmo,

e

satisfatoriamente

ao

7.3.2. Atender, de irnediato,

as sobatações relativas à substituição, reposição ou troca do objeto
liatado que não atenda ao especificado ou ainda que apresentem defeito, ou prazo de validade
vencido ou muito prómmo a vencer;
7.3.3. Quando for o caso, comunicar amediatamente a Contratante qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funconal para que sejam aöotadas as providencas de regulanzaçäo necessanas;
7.3A. Responder objeuvamente por quaisquer danos pessoais ou matenals decorrentes do
fornearnento do objeto seja por vicio de fabacacäo ou por acão ou omissão de seus empregados;
7.3,5, Assumir inteira responsabihdadequante à quahdade dos matersais fornecidos;

7.4. Obrigações comerciais, tributárias

e outras:

7A.L Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obagacóes prevstos na legislação
decorrentes a distnbuição de matenats de e×oediente, obngando-se a salda-los na epoca própna;
7A,2. A anadimplenaa com referenoa aos encargos e abogaçöes estabeleados não transfere a
Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o forneamento, razão pela
qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vinculo de sohdanedade, ativa ou passiva, com
a Contratante.
CLAUSULA OITAVA

-

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
*

8.1

Proporoonar

à

LAURO DE FREITAS

CONTRATADA todas

as

faalidades

mdispensavels

a Doa

e×ecugäo das abogaçöes

contratuais.

Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condlÇões estabeleadas.
8.3 Exercer a fiscalização e acompanhamento da execuÇão do Contrato.
8.4 Fornecer atestados de capaodade tecnica, quando soltatados pela CONTPATADA, desde que
atend:das às obngaçoes contratuals.
8,5 Releitar os produtos que estiverem em desacordo com as espeaticações previstas na liatação e
notificar a contratada,
M 6 Prestæ
as informações e os esclarecimentos que venham a ser schatados pela contratada.
8.2

CLÁUSULA NONA

-

DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

9.1 Fica estabeleado que, na hipótese da CONTRATANTE dei<ar de exigir da CONTRATADA
qualquer cond1Ção deste contrato, tal faculdade não importara em novação, não se caractetizando
como renunca de engHa em oporturadades futuras

CLÁUSULA DECIMA DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
-

10.1
ou em

presente contrato não podera ser objeto de cessão, transferënaa
parte sem previa e expressa anuènaa da CONTRATANTE.

O

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

-

ou

subcontratação,

no todo

DAS SANÇÖES

11.1 Em caso de nexecuÇão do contrato. erro de execução, execuçäo imperfeita, mora de execução,
quantidade inferior ao sohotado, madimplemento contratual ou não veracidade das informaÇöes
prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garanttda prèvla defesa.
I. Advertenoa,
il. Muitas:
a) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega do matenal serviÇo sobre o valor total da
nota de empenho, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, por mfraÇão a cualquer clausula
ou condtÇäo do Edital, näo especificada na aWnea "a" deste maso, ou pela entrega do matenal serviÇO
em desacordo com a proposta apresentada pela empresa, aplicada ern dobro na reincidenaa.
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso de recusa injustificada
da liatante adjudicataria em assinar o Contrato ou dei×ar de apresentar os documentos exigidos, nos
prazos e condições estabelecidas neste Editat
d:I de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisäo
do contrato por ato
urulateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, garantida previa defesa, independente
das demais sanções rabíveis;
ej de 10% (dez por cento) sobre o valor do matertaliserviço a ser restituido, pelo atraso na entrega
ou ern desacordo ao engido pelo Muniapso de Lauro de Fiettas Somado ao valot Oc matenal serviÇa
quando o mesmo não for entregue.
f) de 0,5% (anco deamos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, nO Cdso de não-substituição do
matenal no prazo deterrainado no Termo de Referènaa, caso nao esteja de acordo com as
espeafkações eMgadas em edital, limitada a incidenaa a 10 :dez, dias uteis. Apos o deamo dia e a
caterio da admmistraÇào, poderà a ocorrer ô não-aceitação do produto e/ou a sua substituição, de

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

configurar nessa hipotese, inexecuçáo paraal da obagação assumida,
temporana de partlopaçäo em hatação, impedimento de contratar com a
g) Suspensão
Admimstraçäa, por prazo näo superior a 2 (dots) anos,
h) dedaração de midoneidade para batar ou contratai
com a Administraçao Publica enquanto
perduratem os motivos determmantes da punicão ou are que seja promovida a reabihtação perante a
propria autondade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre aue o contratado ressarcir a
Adrnin stração pelos prejuizos resultantes e apos decomdo o prazo da sançäo aphtada com base no
inoso anterior.
No processo de aplicação de sancöes e assegurado o direito ao contraditono e a ampla defesa,
tacultada defesa previa do mteressado no prazo de 05 (anco) dias uteis contados da respectiva
forma

a

int.maçao.

O

obngatonamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de llatar e
liatante deverá ser descredenaada por igual penodo, sem prejuizo das
multas aqui estipuladas e tambem previstas na Lei n 6 8 666/93
O valor das multas aphcadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias atels, a contal da data
da notificaÇão. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado
do pagamento a que a Contratada fizer Jus. Em caso de meestënaa ou insufloönaa de crèdito da
Contratada o valor devido serà abatido da garantia, quando houver Sendo a garantia insuficiente,
deverá ser cobrado c valor complementar. A multa näo pa.ga sera cobrada admirustrativamente
e ou udiaalrnente, com a inscnção na Divida Attva da Uniäo
As

onÇöes

contratar

serão

com a União, a

CLÅUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÖES E RESCISÄO
12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebraçäo de termos aditivos, e resandido
nas hipoteses previstas no artigo 18 a 80 da Les Federal 8.666:93, com as consequénoas indicadas no
artigo 80, sem prejuizo das sanções prevista= naquela lee e neste contrato.
12.2 Os casos de
assegurando o direito

rescisäo
a

previa e

contratual serão
ampla defesa.

formalmente motivados

12.3 No caso de resasäo deste contrato, a CONTRATADA recebera apenas
a entregue e aprovado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

-

-

o

autos

do

pagamento

processo,

do

serviço

DA FISCALIZAÇÄO

13.1 A CONTRATANTE fica investida dos mais
objeto, impugnando quaisquer erros ou omissöes
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

nos

amplos

poderes

para

fiscaluar todd

que considere em desacordo com

as

d

CXECUÇŠO dO

obagações da

DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

14.1 0 recebimento do objeto contratado sera efetuado pela CONTRATANTE, da seguinte forma:
a)

Provisonamente, mediante annatura

de

recehimento na nota fiscal

b) Dennitivamente, depois de realizada a verificação que
dos serviços/matenals em ate 30 (tnnta) dias.

comprove a prestaÇãolentrega

14.2 O recebimento provisóno ou definitivo do ob3eto contratado näo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA Quanto a quahdade dos produtos serviços, podendo estes serem devolvidos quando
Ocar evidenaada a e
irrequiandades.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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14.3 Constatada luegulandade na entrega do objeto contratado, fica a CONTRATADA obngada a
substitui-los e/ou reahza-lo novamente, 10 prazo ma mo de 48 (quarenta e orto) horas,
independentemente da aplicaçäo das sanÇöes previstas.
14.4

O

recebimento defmitivo

do

obieto contratado, devera

ser

confiado

a

uma

Comasão

de,

no

minimo, 03 (tres) membros.

14.5 Esgotado o prazo de recebimento provisono sem qualquer mamfestação do tecn<o responsavel,
considerar-se-á defimavamente aceito pela Admirustraçao o objeto contratual, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIÇÖES GERAIS
-

g

15.1 Serao partes integrantes deste contrato·
al Edital e Anexos;
b) Proposta de Preços da CONTRATADA;
c) Processo admirustrativo n" 03022/2017

15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes,
correspondencias encam nhadas pela CONTRATADA
produarão efetto.
15.3

Aos

casos

não

será sempre feita por escnto, devendo as
protocoladas, pois so dessa forma
serem

previstos neste mstrumento aphcar-se-äc

os

dispositivos estabelecidos

na

t

ei

Federal 8.666/93

CLAUSULA DECIMA SEXTA

-

DO FORO

16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, como o competente para
dinmir questões decorrentes do cumpomento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro
por trais privilegiado que seja.
L

por estarem assim,

este

justos

e

contratados,

na presença

nstrumento em 04 (quatro; vias de igual teor

e

das

testemunhas aba:<a,

assmam

as

partes

fomia.

Lauro de Freitas (BAL 18 de

junho

de 2018,

NRAA
SEDRAVIÇOS
RO DE

FUNERÁRIOS

AS

LTDA
Moema

Isabel Passos Gramacho

TESTEMgNHAS:
NOME: La i

NOME:
CPF:

