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PREGAO PRESENCIAL - N° 036/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 13498/2017
CONTRATO N° 013/2018
O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°

13.927.819/0001-40, com sede na Praga 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 lado a empresa MA REFEIQOES E EVENTOS LTDA

- EPP, inscrita

no CNPJ/MF sob o n°. 16.444.751/0001-37 estabelecida na Avenida Governador Joao Durval Carneiro, n5

3665, Multiplace Boulervard, Sala 1001, Bairro S3 Joio, Feira de Santana/BA, neste ato representado na forma

dos seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo
Administrative N° 13498/2017 tern entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as clausulas e

condigoes a seguir:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1.

O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

RAMO DE ALIMENTAQAO INDUSTRIAL COLETIVA, PARA A COMPRA DE MATERIAIS, PRESTAQAO DE

SERVIQOS DE ADMINISTRAQAO, PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIQAO DE REFEIQOES PARA
A COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADA NA ESTRADA DR. MAURICIO S\N ITINGA, NESTE MUNICIPIO,
ALEM DO FORNECIMENTO DE TODOS OS GENEROS E DEMAIS INSUMOS, SUPERVISAO E
TREINAMENTO DA MAO DE OBRA, PRESTAQAO DE SERVigOS DE MANUTENgAO CORRETIVA E

PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS UTILIZADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
E PLANILHA DESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN VOLVIMENTO

SOCIAL E CIDADANIA.

PARAGRAFO UNICO
Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de

interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

-

Processo Administrativo - N°

13498/2017, com todas as instrugoes e documentos, 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 Pregos da CONTRATADA, naquilo que nao contrariar este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA no Valor Global de

-

R$947.760,00 (novecentos e quarenta e sete mil setecentos e sessenta reais);
2.2. Est3o inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contribuigoes e encargos trabalhistas

incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislagao em vigor;
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2.3. As despesas decorrentes da execugao dos servigos, objeto da presente licitagao, estarao incluidas nos

pregos propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS

OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

3.1. S3o obrigagoes da CONTRATANTE:
3.2. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servigos executados, verificando o atendimento 3s

especificagoes e demais normas tecnicas.

3.3. Efetuar os pagamentos devidos, nas condigoes e forma estabelecidas no presente contrato.
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

.

4.1 Obriga-se a CONTRATADA, durante o prazo de execugao dos servigos a:
4.1.1. Manter nutricionista responsavel tecnico conforme exigencia do CRN no local de preparagao dos itens da
refeigao;

4.1.2. Substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja atuagao for julgada inadequada
pela CONTRATANTE;

4.1.3. Conduzir eficientemente os servigos objeto do presente contrato, de acordo com as condigQes tecnicas,
de habilitagao e proposta da CONTRATADA, especificagoes tecnicas e condigoes estabelecidas neste Termo

de Referenda.

4.1.4. Conduzir os servigos em estrita observancia as normas de legislagao federal, estadual e municipal,
pertinentes aos servigos objeto do presente contrato, mantendo os locais, equipamentos e utensllios dos

servigos de alimentagao nas melhores condigoes de seguranga e higiene.
4.1.5, Refazer por qualquer

acidente de trabalho na execugao dos servigos, por danos resultantes de caso

fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruig5o, danificagSo, defeitos ou incorregoes dos servigos

ou dos bens do Municipio e ou da CONTRATANTE, de seus trabalhadores ou de terceiros.
4.1.6. Refazer 3s suas expensas, no total ou em parte, os servigos cuja execugao estiver em desacordo com o

estabelecido no presente contrato.

4.1.7. Comunicar a CONTRATANTE de imediato, qualquer ocorrencia anormal ou acidente que se verifique nos
locais dos servigos.
4.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informagSo solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos,

incluindo dados tecnicos e operacionais sobre os servigos.
4.1.9. Adequar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer servigo que nao esteja sendo executado de
acordo com a boa tecnica ou principio de nutrigao ou dietetica.
4.1.10 Utilizar na execugao dos servigos, generos alimenticios, insumos e materiais de primeira qualidade e

com as especificagoes tecnicas exigidas na licitag§o, bem como mao de obra especializada.
4.1.11. Executar os servigos nas condigoes e prazos estabelecidos, no presente contrato.
-
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4.1.12. Cumprir rigorosamente as disposipoes, legais e regulamentares pertinentes a seguranga, higiene e

medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materials necessarios aos
trabalhadores.

4.1.13. Manter ate o final do contrato as condigoes de qualificapao tecnica indicadas no certame que deu
origem a presente avenga, nao as alterando sem previa e expressa autorizapao do CONTRATANTE.
4.1.14. Arcar com todas as despesas decorrentes dos servigos contratados.
4.1.15. Cumprir as demais Especificagdes Tecnicas referentes aos servigos, descritas no ANEXO I do Termo de

Referencia.
CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento pelos servigos prestados & Contratada sera pela quantidade de refeipoes servidas, pela

Contratante, nas condigoes previstas e acordadas contratualmente.
5.2. As medigoes para aferir o numero de refeipoes servidas serao realizadas diariamente, no periodo das 17h
as 17:30h, e deve ser conferida e atestada por preposto indicado pela Contratante.
5.3. Para fins de pagamento, a Contratada devera emitir Nota Fiscal com valor global das refeipoes servidas no

mes de referencia, que devera ser entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

*

SEMDESC, ate o 1° (primeiro) dia util do mes subsequente.
5.4. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

-

SEMDESC, apos as conferences de

praxe encaminhara a Nota Fiscal e demais documentos para a Contabilidade da Prefeitura, a fim de processar
o pagamento em ate 30 (trinta) dias do mes seguinte.

PARAGRAFO PRIMEIRO

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposig§o contratual e se o fato for devidamente
comprovado, os pagamentos devidos ficarao 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 ORQAMENTARIA
6.1. As despesas deste Contrato serdo pagas com recursos consignados no orpamento do

MUNIClPIO DE

LAURO DE FREITAS, por conta das seguintes rubricas orpamentarias:
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Programa/Apao
Unidade Gestora
Elemento Despesa
Fonte de Recurso
33903012
0112/2391
0100000
1201

CLAUSULA SETIMA - AREAS DE ATUAQAO DO SERVIQO
7.1. Para a administrapao dos servipos de preparo e distribuipao de refeipoes, na Cozinha Comunitaria de Itinga

em Lauro de Fritas, a CONTRATADA utilizara as instalapoes prdprias da Cozinha Comunitaria. A
CONTRATANTE disponibilizara os equipamentos, materiais e utensilios, devidamente descritos
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concess§o, em regime de comodato.

CLAUSULA OITAVA - DO CONTRATO
8.1. 0 prazo de vigencia do contrato 6 fixado a partir da data da sua assinatura e tera a duragao de 12 (doze)

meses, podendo ser prorrogado na ocorrencia de quaisquer das hipoteses descritas no artigo 57 da Lei n°.
8.666/93, desde que seja apresentada justificative, por escrito, 10a (decimo) dia util anterior ao termo final do

prazo pactuado.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE
9.1. A crit6rio da Contratante, em havendo prorrogag§o, os pregos sofrerSo reajuste anual, calculado pela

variagSo acumulada do indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE, contado a partir da data do inicio do contrato, ou conforme acordo entre as paries

CLAUSULA DECIMA - DA FUNDAMENTAQAO
10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatorio, contido no Processo Administrative de

interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

-

Processo Administrative - N°

13498/2017, na modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR PREQO GLOBAL, tudo em conformidade

com a Lei N° 8.666/93 e alteragoes, Lei Federal N° 10.520/02, Lei Complementar N° 123/06 e Alteragoes e

demais disposigdes contidas no Edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANQOES E PENALIDADES

11.1. Ficara impedida de licitar e contratar com o Munidpio de Lauro de Freitas, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagoes referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber

garantido o direito previo da ampla defesa, a licitante que:
a) Apresentar documento falso ou emitir declaragao falsa;

b) Ensejar o retardamento da execugao do objeto do Contrato;
c) Falhar ou fraudar na execugao do Contrato;
d) Comportar-se de modo inidoneo;
e) Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecugao parcial ou total das condigoes pactuadas, erro ou mora na execugao dos servigos,
garantida previa e fundamentada defesa, ficara a licitante sujeita as seguintes sangQes:

11.2.1. Advertencia;
11.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado;

11.2.3. Suspensao temporaria de participagSo em licitagao e impedimento de contratar com a PrefeiLra

Municipal de Lauro de Freitas, por prazo de ate 02 (dois) anos; e
4
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11.2.4. Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publica, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punipao ou ate que seja promovida a reabilitapao, perante a autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Lauro dn

Freitas pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanp§o apiicada com base no subitem
anterior;
11.3. As sanpoes previstas nas alineas 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poderao ser aplicadas juntamente com a do

subitem 11.1.2, facultada a defesa pr6via do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da comunicapao formal;
11.4. A sanpao estabelecida na alinea 11.2.4 e de competence exclusiva da Senhora Prefeita, facultada a

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a
reabilitapao ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplicapao;
11.5. Na hipotese da aplicapao das penalidades previstas nas alineas 11.2.3 e 11.2.4, fica a licitante sujeita a
inativap§o de seu cadastro no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF;
11.6. Cabera ao respons&vel pela fiscalizapSo, denunciar o nao cumprimento das condipoes pactuadas, para

fins de adop3o das penalidades previstas no Termo de Referenda e no Edital.
PARAGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execupao do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a
rescisao do Contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECISAO CONTRATUAL
12.1. A inadimplencia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condipoes estabelecidas no
presente CONTRATO, assegurar£ a CONTFtATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificapao,
atraves de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a criterio da

CONTRATANTE declarer 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

rescis§o

por razoes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA aviso

previo, com anteced£ncia de 30 (trinta) dias;
12.4. A rescisao se dare de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelapao judicial ou extrajudicial,

nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII 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 Administrapao, em caso de rescisao administrativa prevista no

Art. 77 da Lei N° 8.666/93.
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PARAGRAFO UNICO

O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposigao 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 especificagoes estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se;
c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagoes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCALIZAQAO

13.1. A CONTRATANTE fiscalizard como Ihe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento

das clausulas e condigoes 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
exclusSo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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, 18 de Janeiro de 2018.

CONTRATANTE

&9,

T

MUWCIPIO DE LAURO DE pREITAS

"Xf

MA REFEigOES E EVENTOS LTDA - EPP

Moema Isabel Passos Grarhacho

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

NOME:
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