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PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 07521/2017> JL-

Andrfe Matter Primp/
Ooordinador ExecultivV

CONTRATO N° 010/2018

O Municipio de Lauro de Freitas, pessoa juridica de direito publico intemo, com sede e foro na Praga Joao

Tiago dos Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 13.927.819/0001-40, ncste

ato representado pelo Sra. Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominada CONTRATANTF. e o

CONSORCIO LAURO DE FREITAS CIDADE FELIZ, composto pela empresa JOTAGE ENGENHARIA

COMERCIO E INCORPORATES LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o N° 14.828.958/0001-80 e a Empresa

NATURALLE TRATAMENTO DE RESiDUOS LTDA, CNPJ N° 21.432.103/0001-09, com sede na Avenida Antonio

Carlos MagaMes, n° 3.591, Salas 1403 a 1407, Edf. Empresarial WN, Brotas, Salvador/BA, neste ato representado na

forma dos seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas.

celebram o presente Contrato, mediante as Clausulas e condigoes a seguir enunciadas:W

CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO:

1.1.0 presente Contrato, resultante da Concorrencia Publica - N° 006/2017, nos termos do Processo Administrative

- N° 07521/2017. tern por objeto ContratagSo de Empresa Especializada na ExccugSo de Servigos de Limpeza

Urbana, Coleta de Entulhos em Vias Publicas, Limpeza de Canais, sob Regime de Empreitada por Prego Global

no Municipio de Lauro de Freitas/BA, conforme Planilhas, Termo de Referencia, Especificagoes TScnicas e

Projeto Bdsico. Requisitado pela Secretaria Municipal de Servigos Publicos.

1.2. O presente Contrato poderd softer aergseimos ou supressSes em conformidade com o Artigo 65, da Lei N"

8.666/93, sendo que as supressoes poderSo exceder este percentual, caso haja acordo entre as partes, conforme

preconiza o § 2° do referido Artigo.

1.3. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital de Concorrencia Publica -N° 006/2017, seus

Anexos e a Proposta de Pregos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA -PRAZO:

II 2.1. O prazo de vigencia do Contrato, sera de 12 (doze) meses, contando a partir da data de assinatura.

2.2. O Contrato podera ter o prazo de execugiio prorrogado, caso se verifique as condigoes previstas no Art. 57 da Lei

N° 8.666/93.

2.3. O prazo podera ser prorrogado por identicos e sucessivos periodos ate o limite previsto no art. 57, II da Lei

8.666/93 e suas alteragbes.

CLAUSULA TERCEIRA -REGIME DE EMPREITADA E REMUNERACAO:

3.1. O objeto do presente Contrato sera executado sob regime de empreitada por prego global, conforme previsto na

Planilha Orgamentaria apresentada pela CONTRATADA, em sua Proposta de Pregos.

3.2. Os servigos serdo pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente

pela CONTRATANTE, atraves da medigao de Servigos Executados. 1 /
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
CONCORRENCIA PUBLICA-N° 006/2017

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

4.1. Valor total para execu?ao do objeto deste Contrato e estimado em RS37.744.107,24 - (trinta e sete milhfies,

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

4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correrao por conta dos recursos consignados no onpamento Municipal

para o presente exercicio, conforme rubrica:

OrgSo Orÿamentario: 21

Unidade Orÿamentaria: 00 08 00

Natureza da Despesa: 339039

Sub-Elemento: 99

Fonte de Recursos: 00

Programa: 3421

Aÿo: 2163

CLAUSULA QUINTA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. Os preÿos que vigorardo no contrato correspondent aos da proposta homologada, e constituirSo, a qualquer tltulo.

a unica e completa remunera?ao pela adequada e perfeita execufSo dos servipos.

5.2. Os valores serao pagos exclusivamente sobre os servÿos efetivamente executados, obedecendo aos parametros

estabelecidos no Edital.

5.3. As medifOes serSo executadas pela contratante, a partir da pesagem dos reslduos em balanfa e aferiijao dos demais

servi?os executados por extensao ou unidade de medida espedfica de cada urn dos servi?os, conforme “discriminacao

dos servifos” constantes do Anexo II, gerando boletins de acompanhamento.

5.4. As medicoes mensais ser3o totalizadas, at6 o ultimo dia do mes em questao, atraves da afericao dos boletins de

medico e a elas aplicados os prepos unitarios cablveis, nos termos deste Edital, devendo os valores apurados sereni

faturados at£ o 5° (quinto) dia do mes subsequente, deverao ser empenhados e liquidados at£ o 15° (Decimo quinto)

dia corrente apos o protocolo da nota fiscal.

5.5 As faturas n3o deverao portar vlcios ou incorre?5es que impossibilitem o pagamento, e caso existam deverao ser

sanadas e aprovadas consensualmente entre fiscalizaÿao e contratado at6 o 10° (Ddcimo) dia corrente do mes

subsequente aos servicos prestados.

5.6 A empresa apresentard a fatura / Nota fiscal juntamente com Todas as certidbes fiscais da empresa que deverao

estar vaiidas durante todo o perlodo de execuÿao do contrato.

5.7. O licitante vencedor, quando do recebimento do pagamento pelos servi?os prestados, subordinated as normas

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

retengOes fiscais, por parte da Tomadora de Servifos. Caso a empresa CONTRATADA seja optante do SIMPLES

deverd apresentar Declaracdo fomecida pela Receita Federal, informando esta opedo, durante a vigencia do contrato.

5.8 Quando do pagamento sera retido e recolhido o 1SS, no ato, se a empresa CONTRATADA tiver sede fora deste

Municlpio, no valor correspondente a 3,0% (tres por cento) incidente sobre os valores pagos a titulo de servigo.

5.9 A CONTRATANTE podera descontar das faturas mensais os debitos da CONTRATADA, relacionados aos

servipos prestados, tais como: multas, perdas e danos, prejuizos contra terceiros aoutros que sejam devidos pela

CONTRATADA na execuedo dos servi?os. \l-: anU»°a.nve'Pÿ0V v\ -B*
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5.9.1 Para efeito deste item ser3o consideradas como aceitas pela CONTRATADA as penalidades aplicadas e nao

contestadas no prazo de 05 (cinco) diasuteis.

CLAUSULA SEXTA -DA GARANTIA DE EXECUgAO CONTRATUAL E RETENgAO:

6.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de Todas as obriga?5es contratuais, a CONTRATADA tera que prestar

garantia nos termos do § 1° do Art. 56 da Lei N° 8.666/93, no percentual de 5.0 % (cinco nor cento! do valor deste

Contrato;

6.2. A Cauÿjlo em Dinheiro sera atualizada monetariamente. Cauÿo em Titulos da Dlvida Publica, Seguro Garantia on

Fian?a BancAria, n3o renderSo juros ou corre?ao monetdria, ressalvado os direitos inerenles aos proprios Titulos

depositados.

6.3. A CONTRATANTE poderd descontar do valor da Garantia Contratual a importancia que a qualquer titulo Ihe for

devida pela CONTRATADA;

6.4. A Caufdo de Garantia de fiel cumprimento das obriga?5es contratuais serd devolvida a CONTRATADA apos a

lavratura do Termo de Encerramento das obriga?0es pactuadas.

CLAUSULA SETIMA -RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigos discriminados nos Anexos da Concorrencia n° 006/2017. devendo os veiculos e

equipamentos a serem empregados, receberem prdvia aprova?do da CONTRATANTE que se reserva no direito de

rejeitd-los caso ndo satisfafam aos padroes especificados.

b) Fornecer toda mdo-de-obra, material e equipamento necessdrios d perfeita execufdo dos serviÿos contratados.

c) Apresentar seus funcionarios, na execufdo dos servigos contratados, devidamente uniformizados e identificados.

d) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, e independentemente de justificative por parte desta.

qualquer empregado cuja atuaÿSo, permanencia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou

insatisfatorios a disciplina e ao interesse do servi?opublico.

e) Responder por quaisquer danos pessoais ou material's ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho.

1) Fornecer, sempre que solicitadas pela CONTRATANTE, comprovantes de pagamento dos empregados e do

recolhimento dos encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscal e comercial, alem de balancetes analiticos e balanÿos.

g) Manter durante a execu?ao do contrato Todas as condifbes de HabilitafSo e qualificafSo exigidas na LicitaÿSo.

h)S6 sera possivel a substituÿao de um ou mais equipamentos relacionados nos Anexos, se a mesma o fizer poi

equipamento identico, ou similar, apos aprovafSo da CONTRATANTE.

i) A CONTRATADA devera preencher as suas guias e formularios aprovados pela CONTRATANTE referentes aos

custos e dados operacionais administrativos de manuten93o e pessoal, cumprindo prazos e normas fixadas incluindo as

respectivas comprova?5es.

j) A CONTRATADA so executard qualquer opera<;ao apos a “ordem de servifo” emitida pela fiscalizapao.

Responsabilizar-se por prejuizos causados a terceiros, decorrente daexecu?ao do contrato.

CLAUSULA OITAVA -OBRIGAgOES DA CONTRATANTE: \ Santana
ic'P10'X) Leaoarci;C

3
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8.1. FISCALIZAÿAO

8.1.1. A coordena5iio do contrato, bem como a FiscalizafSo da execuÿao da obra sera realizada pelo MUNICIPIO, por

tÿcnicos designados na forma do Art.0 67, da Lei 8.666/93, a quern compete verificar se a Licitante vencedora eslti

executando os trabalhos, observando o cronograma fisico-financeiro do contrato, termo de referencia, especifica?6es

Tecnicas, memorials descritivos, Projetos bdsicos, elementos tecnicos e de acordo com os demais documentos quc

integram o Contrato.

8.1.2. A Fiscaliza9So poderd designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisao e fiscalizafSo da obra por uma

Empresa Especializada, mediante procedimento de licitaÿao especifica, k sua Contrataÿao, que passara a ser

Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manual Especifico da Portaria 164/2013 e suas

Alterai;5es.

8.1.3. A FiscalizaÿSo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execuslo do contrato, se a Licitante vencedora

mantdm, em compatibiiidade com as obrigaffles assumidas, todas as condipQes de habilita<jSo e qualificaÿo exigidas na

licitafdo, comprovada mediante consulta aos ORGAOS RESPONSAVEIS, CADIN ou certidSes comprobatorias.

8.1.4. A Fiscalizapdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servifos que estiverem

em desacordo com o Contrato, com as Normas Tecnicas da ABNT e com a melhor tdcnica consagrada pelo uso,

obrigando-se desde jd a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servÿos, e a todos os elementos

que forem necessarios ao desempenho de sua missdo.

8.1.5. A Fiscaliza93o tera plenos poderes para sustar qualquer servi90 que ndo esteja sendo executado dentro dos temios

do Contrato, dando conhecimento dos fatos a autoridade competente, responsdvel pela execu9do do contrato.

8.1.6. Cabera a Fiscaliza93o verificar a ocorrencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade

contratual. A Fiscaliza9do informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos

necessdrios, e em caso de multa, a indica9ao do seu valor.

8.1.7. A a9do e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscaliza9do ndo eximird a Contratada da integral responsabilidade pela

execupdo do objeto deste contrato.

8.1.8. Fica assegurado aos tecnicos do MUNICIPIO o direito de, a seu exclusivo criterio, acompanhar, fiscalizar e

participar, total ou parcialmente, diretamente ou atravds de terceiros, da execu9do dos servi9os prestados pela licitante

vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obten9do de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a

execu9&o dos servÿos.

iti:

CLAUSULA NONA -TRANSFERENCE DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO:

9.1. A CONTRATADA ndo podera transferir ou ceder o presente Contrato, podendo subcontratar parcialmente os

servi90s relativos ao mesmo desde que com ptevio e expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE; sob

pena do disposto no item 13.1.3;

9.2. A subcontrata9do ndo exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

/ 1

9.3. Sera vedada a subcontrata9§io total do objeto.

C
V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
CONCORRENCIA PUBLICA-N° 006/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 07521/2017
Caso ocorra a subcontratato citado no subitem 9.1, devera ser observado o privilegio estabelecido its

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/2006.

9.4.

9.5. As empresas subcontratadas tambdm devem comprovar, junto ao MUNICIPIO, antes do irn'cio dos trabalhos que

estSo em situate regular juridico/fiscal, previdenciaria e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsdveis teenicos

ou socios n2o constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA -SANÿOES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Ficara impedida de licitar e contratar com o Municipio, sein prejuizo das multas previstas neste Edital e das

demais comina95es referidas no capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber, garantido o direito previo da ampla

defesa, a licitante que:

a) Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta, n3o assinar o Contrato;

b) Apresentar documento falso ou fizer decIara?ao falsa;

c) Ensejar o retardamento da execufSo do objeto desta Concorrencia Publica;

d) N3o mantiver a Proposta, injustificadamente;

e) Falhar ou fraudar na execu?3o do Contrato;

f) Comportar-se de modo inidoneo;

g) Cometer ffaude fiscal.

10.2. Pela inexecu?ao total ou parcial do objeto da Concorrencia Publica, a Administra?ao da Prefeitura Municipal de

Lauro de Freitas, poderd garantida a defesa previa, aplicar d licitante vencedora as seguintes sanÿQes:

a) Advertencia;

b) Multa moratdria de 0,2% (dois ddcimos por cento) por dia de atraso na execuÿao do Contrato, tomando por base o

valor global do respectivo lote;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (decimo sexto) dia, atd o 30° dia de atraso;

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

e) Suspensdo tempordria de participate em licita?ao e impedimento de contratar com Administrate por periodo nao

superior a dois (02) anos;

1) Declarato de Inidoneidade para licitar ou contratar com Administrate Publica.

10.2.1. O atraso injustificado na execute do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poderd ensejar a rescisdo

do Contrato;

10.3. As multas aplicadas ser2o descontadas dos creditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de ate

15 (quinze) dias, da data da comunicato oficial e, caso n3o cumprida, ser3o cobradas judicialmente;

10.4. Compete o Prefeito Municipal a aplicato das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, Alineas “b”, “c”, “d",

“e” e “f\ as penalidades de advertencia, prevista no item 10.2, alinea “a”, facultada a defesa do interessado, qo prazo de

05 (cinco) dias uteis, contados da notificato;
}

)
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10.5. Da aplicag3o da penalidade prevista nos itens 10.1 e 10.2 cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

contados da notificagilo, que sera dirigido a autoridade superior, por intermedio da que praticou o ato, a qual podora

reconsiderar a sua decisao, ou, faze-lo subir devidamente informado;

10.6. As sanfOes previstas no item 10.2, Alineas “b”, “c” e “d”, podergo ser aplicadas conjuntamente com as demais

penalidades previstas neste Edital;

10.7. O Contrato ser6 rescindido de pleno direito independentemente de interposifSo judicial ou extrajudicial para

apuragao de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a) Recusar-se a prestar os servigos de acordo com as especificagSes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagdes decorrentes do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIME1RA -VINCULO EMPREGATICIO:

11.1. Os empregados e prepostos da CONTRATADA nSo tergo qualquer vinculo empregaticio com a

CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira, Todas as obrigagoes decorrentes da legislagao

trabalhista, previdenciiria, fiscais, e comerciais decorrentes da execugSo deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-1NCIDENCIAS FISCAIS:

12.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuigfles fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em decorrencia,

direta ou indireta, do presente Contrato, ser2o de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;

12.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara, nos prazos da Lei, dos pagamentos que efetuar, os

tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislagao vigente;

12.2. Se, durante o prazo de vigencia deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrem modificagdes nas

aliquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o 6nus dos contratantes, serHo revistos os

respectivos valores, a fim de adequa-los a essas modificagdes, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer

diferengas resultantes dessas alteragoes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -RESC1SAO:

13.1. A CONTRATANTE poderÿ rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelag2o judicial ou

extrajudicial, sempre que ocorrer:

13.1.1. O nao cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigagoes e das demais

cl&usulas contratuais;

13.1.2. A inobservancia, por parte da CONTRATADA, das especificagdes da CONTI LTANTE;
/

tea0<it0
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13.1.3. A cessSo e transference contratual ou a subcontrata?3o do objeto contratual sem previa e expressa aprovacao

escrita da CONTRATANTE, nos termos da Cteusula Nona deste Contrato;

13.1.4. Impericia, negligencia ou imprudencia por parte da CONTRATADA, na execu9ao das especificaijoes

contratuais;

13.1.5. O desatendimento 2s determinaÿoes da fiscalizaÿo da CONTRATANTE;

13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execuÿo deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas em registro

proprio pelo representante da CONTRATANTE;

13.1.7. A decretaÿao de falencia, insolencia ou recuperaÿao judicial da CONTRATADA durante a execuÿo contratual;

13.1.7.1. No caso de recupera9ao judicial e facultado k CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou n2o o

controle de determinadas atividades necessdrias k sua execu92o.

13.1.8. A dissolu5ao da CONTRATADA;

13.1.9. A altera92o social ou a modifica9ao, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

CONTRATANTE, prejudique a execuqao deste Contrato;

13.2. A rescis2o contratual poderd ser;

13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 13.1.1. a 13.1.9;

13.2.2. Judicial, nos termos da legisla92o em vigor;

13.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes;

13.3. Em qualquer caso de rescisdo, a CONTRATANTE podera dar continuidade ao objeto contratual por execute

direta ou indireta;

13.4. A CONTRATADA perderd em favor da CONTRATANTE, o direito a restituÿdo de cau9So e das reten9oes,

rescindido este Contrato com base em qualquer das razBes enumeradas no item 13.1.1. ao 13.1.9;

13.5. Em caso de a rescis2o ser resultante de inadimplemento contratual por qualquer dos CONTRATANTES, deverd a

parte prejudicada ser indenizada, nos termos do disposto no Pardgrafo 2° do Art. 79, e nos Incisos. Ill e IV do Art. 80 da

LeiN° 8.666/93:

13.5.1. Dos servi90s corretamente executados e devidamente medidos;

13.5.2. Dos materials e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda ndo indenizados, destinados aos servÿos e

atividades conforme as especifica95es deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente atualizado, acrescido de

despesas de transportes, se houver;

?
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13.6. A CONTRATANTE apos notificar a CONTRATADA da rescisao contratual, tomara posse imediata das parcelas

efetivamente ja executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materials existentes, devendo, porem, no

prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificaÿao, apresentar um relatdrio completo e avaliaciio

detalhada, historiando as razoes da rescisao;

13.6.1. A avalia?ao, acima citada, devera ser feita por uma ComissSo a ser designada pela CONTRATANTE, composts

de 03 (tres) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas da CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o

terceiro, que a presidira, entre pessoas alheias;

13.6.2. A Comissao tera um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constitui9§o, para apresentaÿSo de seu relatorio

conclusivo, o qual servird para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

13.7. No caso de rescisao amigdvel do Contrato, a CONTRATADA fard jus apenas pagamcntos mcncinn.n!<

subitens 13.5.1 e 13.5.2;

13.7.1. Desta forma, far-se-d o pagamento final com mutua, plena e geral quitaÿao no ato da assinatura do Distrato;

13.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA terd um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de contas, para

desmobilizar o canteiro e deixd-lo inteiramente livre e desimpedido;

13.9. Constituem tambem, motivos para rescisao contratual por parte da CONTRATANTE, alem dos casos ja

remunerados, todos os demais elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8.666/93.

13.10. Caracterizam-se, tambdm, como motivo para rescisao contratual, nos termos dos lncisos 1 ou XII do Art. 78 da

Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestaifdo dos servipos continuos contratados, deixem, conforme o caso, de serem

mantidas as condifOes vantajosas que determinaram o dimensionamento do prazo vigencial deste Contrato;

13.11. Em qualquer caso de rescisao contratual, ser3o assegurados a CONTRATADA os direitos de defesa e de

recursos previstos no Art. 78, pardgrafo unico, e no Art. 109 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -REAJUSTA1MENTO:

14.1. E vedado qualquer reajuste ou correÿao monetdria de periodicidade inferior a um ano, conforme dispSe o art. 2',

§ 1°, da Lei Federal n° 10.192/2001.

14.2. Em caso de prorrogaÿao contratual, os preÿos contratados serdo reajustados anualmente a partir da data tic-

apresentagdo da proposta de prefos, mediante a aplicaÿSo da seguinte formula:

PR =PP* (0,70*RSC + 0,30*1GPM)

onde:

Pre?o reajustado;

Prefo inicial do serviÿo referente ao mes da apresenta?ao da proposta; RSC

Reajuste Salarial da Categoria;

1GPM = fndice Geral de Pre<;os Mddios.

PR =
/

PP=
/
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CLAUSULA DECIMA QUINTA -CONDUCES GERAIS:

15.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele

vinculados, n&o poderdo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados;

15.2. Ser2o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatbrios, mapas, desenhos, diagramas, pianos

estati'sticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela;

15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a executjSo deste Contrato, quando

necessario a convenience dos servifos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA;

15.4. A legislaÿao aplicavel a execufao do Contrato e especialmente aos casos omissos d a Lei N° 8.666/93 com suas

altera9oes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -COMUNICACdES:

16.1. As comunicaÿbes reciprocas, somente serilo consideradas quando efetuadas por escrito, atraves de

correspondence, ou documento de transmissSo mencionando-se o numero e o assunto relativos a este Conlralo.

devendo ser protocoladas, datadas e endereÿadas conforme o destinatario.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -FORO:

17.1. As partes signatarias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia, com

renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e unico efeito, na

presenfa das testemunhas abaixo. /X

x;Lauro de Freitas, 12 de Janeiro de 2018.

dii
MUNltlPIO DE LAURO[DE FREITAS
Moerna Isabel Passos Gramacho 'CONTRATANTE V
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