
PUBLICADO
(aura de Frelta PREFEITURA MUNICIPAL DE

ElLAURO DE FREITAS
PIOTÿA WUNfCIPAL DELAURODE FREITAS

Antonio Marcos Ribeiro
Coordenador Executivo CONTRATO n°. 196/2020

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrito no CNPJ/MF

sob o n°. 13.927.819/0001-40, com sede na PraQa Jo§o Thiago dos Santos, s/n°, Centro, Lauro de Freitas/BA,

representado por sua Prefeita Senhora Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominado de
CONTRATAINTE e de outro lado a empresa BATTRE - BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO

DE RESIDUOS S/A, inscrita no CNPJ: 03.558.482/0001 - 98, estabelecida na Estrada Cia Aeroporto, km 6,5,

Via Aeroporto, Salvador/BA. doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo

Administrative n°. 12911/2020 tern entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as cl&usulas e

condiÿdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

Constitui - se objeto do presente a prestagao de serviÿos de destinaÿSo final dos residuos domiciliares
gerados no Municlpio de Lauro de Freitas, os quais deverao ser entregues, exclusivamente, £s expensas e

responsabilidade da Prefeitura. no Aterro Melropolitano Centro.

1.1.

Os serviÿos deverao ser executados conforme especifica96es gerais e tecnicas estabelecidas no Edital de

Licita9ao n°. 004/99 promovida pela Prefeitura de Salvador, bem como na proposta vencedora do certame, que
ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os fins efeitos de direito.

1.2.

CLAUSULA SEGUNDA -FUNDAMENTAQAO LEGAL

2.1. A contrata93o deste servi90 foi realizada atravÿs de processo inexigibilidade de licitagSo, INEX n° 016/2020,

por inviabilidade de licitaÿSo, nos termos do caput do artigo 25 da lei 8666 / 93.

CLAUSULA TERCEIRA-REGIME DE EXECUQAO

3.1. Os servi9os deverao ser executados sob o regime indireto de empreitada por pre90s unitarios.

3.2. O pre90 por tonelada de residuos depositados no Aterro Metropolitano Centro pela Prefeitura ou a seu
mando, sera de R$ 57,89 (cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) por tonelada de reslduo encaminhado.

3.3. Conforme justificativa apresentada pelo contratado, caso o Municipio de Salvador adote a tarifa da

Funda9ao Institute de Pesquisas Economicas - F1PE, sera equacionado de acordo com juntada de documentos
complementares esclarecendo aspectos de reajustamento dos parametros contratuais.

3.4. O pre9o unitario definido nesta cldusula incluiu todos os custos e beneficios decorrentes de trabalhos
executados em horas extraordinarias, trabalhos notumos, domiciliares e em feriados, alem de taxas, bonifica95es,
encargos previdenciarios, fiscais, comerciais, inclusive despesas com medi95es, locaqao, ou qualquer despesas
necessarias para a realiza92o do objeto do contrato.

CLAUSULA QUARTA - VALOR

4.1. As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor estimado de RS 5.323.332,84 (cinco

milhdes, trezentos e vinte e tres mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

CLAUSULA QUINTA -DO REAJUSTE

5.1 O reajuste do presente contrato sera parametrizado com a juntada dos documentos complementares referentes
ao contrato matriz realizado com a Prefeitura de Salvador - BA, nos termos do item 3.3.
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CLAUSULA SEXTA -DA VIGENCIA DO CONTRATO

6.1 O prazo de vigencia do presente contrato sera igual ao periodo de 12 (doze) meses, contatos a partir de
04.11.2020, data que a contratada de inicio aos servi50s por ordem da PREFEITURA, com termino previsto para
04.11.2021, podendo ser prorrogado por iguais periodos nos termos do artigo 57 da lei 8666/1993.

CLASULA SETIMA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Obriga - se a contratada, durante o prazo de execuÿao dos servÿos, a:

a) Manter engenheiro preposto na coordena?3o dos servÿos, objeto do presente contrato;

b) Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja atua?ao no local dos servi?os for
julgada inconveniente pela PREFEITURA;

c) Promover a organiza<;iio tecnica e administrativa dos servts objeto do contrato, de modo a conduzi-los
eficientemente, de acordo com a proposta da CONTRATADA declarada vencedora pela Prefeitura de Salvador,

e pelas especifica9&es tecnicas e condtes estabelecidas no respectivo Edital;
d) Conduzir os servÿos em estrita observancia as normas da legisla9ao Federal, Estadual e Municipal, as

determina9oes dos poderes piiblicos, mantendo os locais dos servÿos nas melhores condtes de seguran9a,

higiene e disciplina;

e) Refazer, as suas expensas, os servÿos executados em desacordo com o estabelecido nas normas tecnicas.

f) Responder por qualquer acidente de trabalho na execu9£lo dos servÿos, por danos resultantes de caso
fortuito ou de for9a maior, por qualquer causa de destruto, danifica92o defeitos ou incorre9bes dos servÿos ou

dos bens da PREFEITURA, de seus funciondrios ou de terceiros;

g) Prestar todo esclarecimento ou informa9ao solicitada pela PREFEITURA, ou por seus pressupostos,
incluindo dados tecnicos operacionais sobre os servÿos;

h) Arcar com todos os custos decorrentes de imprudencia, impericia ou negligencia no cumprimento das
obriga9bes contratuais ou legais.

i) Arcar com todos os impostos, taxas e contributes incidentes sobre este contrato e sobre sua atividade de
prestadora de servÿos de limpeza publica, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

j) Manter, durante toda a execu9do do contrato, em compatibilidade com suas obriga9bes assumidas, todas as

condtes de habita9ao e qualifica9So exigidas na licita93o.

CLAUSULA OITAVA -DAS OBRIGACÿES DO MUN1CIPIO

8.1-0 Municipio obriga-se:

a) Acompanhar direta ou indiretamente, a qualidade dos servÿos executados, verificando o atendimento as
especifica95es, e demais normas tecnicas;

b) Promover o apontamento e aprovar as medtes dos servÿos executados;

c) Efetuar os repasses dos valores referentes as cotas contributo diretamente para a CONTRATADA, em
conformidade com as medtes apresentadas, nas condi9bes e forma estabelecidas no presente contrato; I

n
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CLAUSULA NONA -DA MEDICAO DOS SERVICOS

9.1 - As medi?5es dos servi?os contratados ser3o realizadas no ultimo dia do mes de execu?ao dos servifos,
considerando-se os servipos efetivamente executados e atestados pela fiscalizaÿao da PREFEITURA.

9.2 - Os servÿos serao medidos por toneladas de reslduos depositados pela PREFEITURA ou a seu mando, no
Aterro Metropolitano Centro, pesado na chegada ao aterro sanitario, multiplicando-se o valor unitario
contratualmente aven9ado, pelo numero de toneladas depositadas no mes.

9.3 - O eventual impedimento temporario no uso das balan9as, por manuten9ao, caso fortuito ou de for9a maior,

implicara na pesagem em outra balan9a indicada pela fiscaliza93o ou a ado9ao de media aritmetica das toneladas
observadas nas 3 (tres) ultimas medi96es imediatamente anteriores.

9.4 - As medi95es deverSo ser entregues a fiscaliza92o ate o terceiro dia util do mes subseqilente ao da realiza9ao
dos servi90s. A fiscaliza9ao tera ate o prazo de 05 (cinco) dias para a sua conferencia. Transcorrido esse prazo
sem manifesta92o da fiscaliza93o, considerar-se-£ aprovada a medÿao.
9.5 - A medi9ao nao aprovada pela fiscaliza9ao sera devolvida a CONTRATADA para as necessttrias corre98es
com as informa95es que motivaram sua rejeÿao, contando-se o prazo estabelecido no item anterior, a partir da
data de sua reapresenta9ao.
9.6 - A devolu9ao da medi9ao nao aprova em hip6tese alguma servira de pretexto para que a contratada suspenda
a execu9ao dos servi90s.

CLAUSULA DECIMA -DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 - O pagamento sera efetuado mensalmente com base nas medi95es realizadas e promovidas pela
CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE, verificada pela fiscaliza9ao da Municipal, acompanhada da
nota fiscal de servÿos.

10.2 A aceita93o das medi98es e pagamentos da fatura correspondente, n2o isentara a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais.

10.3 - O MUNICIPIO providenciara o pagamento das medi98es, em moeda corrente, diretamente a

CONTRATADA ou por credito em conta corrente, ate o 20° (vigÿsimo) dia do mes subseqQente ao da presta93o
dos servios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA DOTACAO ORCAMETARIA

11.1 - A despesa prevista neste contrato correra por conta da seguinte dota9§o or9amentaria:
0800.2163.33903900.00

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA RESC1SAO

12.1 - O presente instrumento podera ser rescindido de forma antecipada, mediante notifica9So especifica pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE com no minimo 30 (trinta) dias de antecedencia, no caso de extin93o da

rela9ao contratual entre a CONTRATADA e a Prefeitura Municipal de Salvador/BA, poder concedente do
Aterro Metropolitano Centro, hipotese que nao caber& qualquer san93o ou direito a indeniza9ao de qualquer
natureza, devendo a CONTRATADA ser remunerada por todos os SERVICOS executados at6 a data de efetiva

extin93o do CONTRATO, e constituem raz8es pra ensejar a rescisao contratual, todas aquelas elencadas o art.
78, incisos 1 a XVII da Lei 8.666-93, os quais a CONTRATADA declara conhecer, em especial:

I- o n2o cumprimento integral das cMusulas contratuais, especifica96es ou prazos;

II - o cumprimento irregular das cl£usulas contratuais, especifica98es ou prazos;

III - a lentidlo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a n3o conclusao do servi90 nqs,
prazos estipulados;

yP/4IV - o atraso no inlcio do servi9o;
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V - a paralisaÿSo do servi90 por qualquer razao;

VI - o desatendimento das determinates regulares do servidor designado para acompanhar e fiscalizar a sua

executo, assim como a de seus superiores;

VII-o cometimento de faltas na sua execupSo;

VIII - decreta<;ao de falencia, o pedido de concordata ou a instauraijao de insolvencia civil;

IX - a dissolu?ao da CONTRATADA;

X - a alterato social ou modifica<;ao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a

execupao do contrato;

XI- a supressao pela CONTRATADA de obras, servi?os ou compras, acarretando modifica9ao no valor inicial
do contrato, a!6m dos limites previstos pela Lei 8.666/93.

XII- a utiliza9ao pela CONTRATADA, de equipamentos inadequados ou danificados para a presta9§o dos

servi90s previstos neste instrumento, principalmente uso de balan9as desreguladas com qualquer outro tipo de
defeito.

Par3grafo Primeiro - Em caso de rescisao, a CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE
relacionados ao art. 80 do mesmo diploma legal.

Paragrafo Segundo - Em qualquer hipotese de rescisao contratual 6 assegurado a CONTRATADA, direito de

defesa e de recurso previsto no art. 78 § unico da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Rescindindo o contrato por qualquer urn dos motivos deste artigo, a CONTRATADA tera

direito apenas. ao pagamento, do fomecimento efetivamente realizado e aceito.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERAQAO DO CONTRATO

13.1 - este instrumento podera ser alterado em decorrencia de quaisquer dos fatos estipulados no Art. 65, da lei
n°. 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, com as devidas justificativas.

Paragrafo Unico - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de ampliar ou reduzir o objeto deste Contrato, no

limite legal, garantindo-se a CONTRATADA o pagamento dos custos que forem acrescidos.

CLASULA DECIMA QUARTA-DAS PENALIDADES

14. 1 - De conformidade com o art. 87, da lei n°. 8.666/93, o Municipio podera, garantida a previa defesa, aplicar
ao contratado, pela inexecu93o total ou parcial, as seguinte san9oes:

a) advertencia;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato por viola93o de qualquer dispositivo
contratual, dobr3vel em caso de reincidencia;

c) suspensao temporaria para participar de Licita93o pelo prazo de 02 (dois) anos;

CLASULA DECIMA QUINTA-DISPOSIQOES GERAIS

15.1- S3o dispositivos gerais do presente instrumento:

I - rescindindo o documento de contrata93o pelo CONTRATANTE, poderd este optar, a seu exclusivo criteno, /
por uma das seguintes altemativas: f ) \Jj /

M
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a) - interromper a execu9§o do presente termo contratual pela CONTRATADA e realizar urn levantamento com

fins de se apurar, com base nos valores dos serviÿos jd executados, conforme constante neste contrato e nos

pagamentos e/ou adiantamentos jd realizados, a diferenÿa a ser paga ou devolvida, quando ap6s, podera o

CONTRATANTE entregar a execufSo do documento de contrataÿSo a quern bem entender;

b) - Interromper a execu?5o do presente termo contratual pela CONTRATADA e, considerando irregularidades

cometidas pela mesma, eximir-se da obrigaiÿo de efetuar os pagamentos das parcelas que encontram-se

pendentes, e exigir da CONTRATADA o reembolso dos pagamentos e adiantamentos que houverem sido
efetuados, devidamente reajustados da data de seu recebimentos pela CONTRATADA ate a data de devolu?ao
ao CONTRATANTE, conforme formula estabelecida neste documento.

II - os pagamentos complementares ou devolu?6es decorrentes de rescisao do documento de contrataÿSo pelo
CONTRATANTE, deverdo ser efetuados pela parte devedora no prazo mdximo de 30 (trinta) dias ap6s a data da

rescisao;

III - as relates entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao sempre por escrito, ressalvadas os

entendimentos verbais, determinados pela urgencia das medidas que deverao, todavia, ser confirmados por

escrito dentro de 05 (cinco) dias uteis;

IV - nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades do termo de contrataÿao, nem

implicara em aprovaÿao definitiva dos serviÿos executados total ou parcialmente, salvo disposigao em contrario,

estabelecida no documento de contratapdo;

V - nao valera como precedente ou nova?ao ou, ainda. como renuncia aos direitos que a legisla?ao e o termo de

contrata9do asseguram o CONTRATANTE, a tolerancia de sua parte quanto eventuais inffa«;5es da
CONTRATADA as condi<;6es estabelecidas no documento de contrataÿao e seus anexos;

VI - fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a absten<;ao do exercicio, por parte de um dos
contratantes, de quaisquer direitos ou faculdades que Ihes assistam em decorrencia do documento de contrata<;ao

ou a concordance com atraso no cumprimento das obriga9des da parte inadimplente, n3o atingira aqueles
direitos ou faculdades que poderao ser exercidos na forma estabelecida no termo de contrata93o, ate a data em

que estiverem cumpridas todas as obriga9<5es contratuais mutuas;

VII - salvo expressa disposi9ao em contrario, todos os prazos e condi9oes do termo de contrata93o vencem-se

independentemente de aviso ou interpela92o judicial ou extrajudicial.

VIII - na execu9§o do documento de contrata9ao, a CONTRATADA obedecera is instru9<5es expressas do
CONTRATANTE, atendendo ainda, as observa9oes feitas pela fiscaliza9ao desta;

IX - em caso de duvida ou divergencia entre documento de contrata9io e os documentos integrantes anexos,

prevalecera o primeiro. Em qualquer caso, deverio ser atendidas as especifica9des apresentadas pelo
CONTRATANTE, consideradas como condi93es minimas a serem satisfeitas pela CONTRATADA;

X - a altera9io de qualquer condÿSo contratual so podera ser feita mediante a assinatura de Termo Aditivo ou

documento de contrata9io, assinado pelos representantes legais das partes contratantes;

XI - o CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar a presta9io de qualquer servi9o que julgue em
discordancia com a inten93o implicita ou documento de contrata9io;

XII - serd permitida a subcontrata<;ao, cessao ou transferencia de servieos, parcial do contrato, desde que com

previa aprova9io do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIIMA SEXTA -DA PUBLICACAO
16.1- A eficacia deste contrato dependera de publica9ao a ser feita as expensas do CONTRATANTE em extrato

no Diario Oficial.
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CLASULA DECIIMA SETIMA -DO FORO

17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Lauro de Freitas, que sera competente para dirimir todas as questOes
decorrentes da execufao deste instrumento.

E por estarem assim ajustados, as partes assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e

forma, na presen9a das testemunhas abaixo identificadas, a fim de que se produzamos efeitos legais.

Lauro de Freitas/BA, 04 de Novembro 2020.

PELA CONTRATANTE: PBLA CONTRATADA:

f)
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7•ME:

.G. R.G./

TESTEMUNHAS:

MvZtfTTcTJTTS
R.G.
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