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CONTRATO N° 023/2018

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.

13.927.819/0001-40,com sede na Praça João 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 XEQUE MATE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
PREDIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 09.164/0001-13, estabelecida à Rua Aristóteles Góes, n° 02,
Edf. Estelita, Sala 206, São Caetano, Salvadorl8A neste ato representada na forma de seus atos constitutivos e
procuraçöes, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos do Processo Administrativo N°

14247/2017tem entre si justo e acordado o presente Contrato, observadas as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE SERV1ÇOS DE REFORMAS NO RESTAURANTE POPULAR E BANCO DE ALIMENTOS
DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHAS EM CD ANEXO NESTE EDITAL.
REQUISITADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

PARÁGRAFO ÚNICO
Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de
interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura - Processo Administrativo - N° 14247/2017, com todas as
instruçöes 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

k Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento,

CLÁUSULASEGUNDA-DOVALOR
2.1. Pelo objeto do presente negócio jurídico, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA no Lote I o Valor
Global de R$52.388,96 - (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), e
no Lote II o Valor Global de R$ 95.775,58 (noventa e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e
cinquenta e oito centavos).
2.2. Estâo inclusos no valor previsto nesta Cláusula, todos os tributos, contribuições e encargos trabalhistas
incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislação em vigor;
2.3. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto da presente licitação, estarão incluídas nos
preços propostos, sendo de inteira responsabilidadeda contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Fiscalização
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3.1.1. A coordenaçâo do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pelo
MUNICÍPIO, por técnicos designados na forma do Art.° 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a
Licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o Cronograma Físico-Financeiro do contrato,
Termo de Referencia, Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, de acordo com os demais documentos
que integram o Contrato.
3.1.2, A Fiscalização Poderá designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisão e fiscalização da obra
por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de licitação especifica, à sua Contratação, que
passará a ser Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manual Especifico da Portaria
164/2013 e suas Alterações.
3.1.3. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Licitante
vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta aos ÓRGÃOS RESPONSAVEIS, CADIN ou
certidões comprobatórias.
3.1.4. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que
estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Tècnicas da ABNT e com a melhor técnica
consagradapelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos
serviços, e a todos os elementos que forem necessårios ao desempenhode sua missão.
3.1.5. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro
dos termos do Contrato, dando conhecimento dos fatos à autoridade competente, responsável pela execução
do contrato.

3.1.6. Caberá à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidadecontratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório
com os documentosnecessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
3.1.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalizaçâo não eximirá a Contratada da integral
responsabilidadepela execução do objeto deste contrato.
3.1.8 Fica assegurado aos técnicos do MUNICÍPIO o direito de, a seu exclusivo critèrio, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados
pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos
julgados necessários à execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 - O CONTRATADO,obriga-se a fomecer mäo-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas.
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4.2 - Registrar este Contrato no CREA e apresentar ao CONTRATANTE o comprovante de ANOTAÇÃO DE
RESPONSABlUDADETECNICA (ART) correspondente, antes da emissão da primeira fatura. A inobservância
desta exigência implicará em retenção do pagamentocorrespondente.
4.3 - Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o afvará de construção e, se necessário, o alvará de
demoliçäo e demais documentos e autorizaçöesexigíveis, na forma da legislação aplicável.
4.4 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinaçõesdos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições
de segurança, higiene e disciplina.
4.5 - Atentar, em relação ao material, para todas as disposiçöes e especificações constantes no Memorial
Descritivo, Projeto e Planilhas.
4.6 - Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do Memorial Descritivo.
4.7 - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento
e as especificaçôes constantes no Memorial Descritivo e anexos do edital, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construção.
4.8 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos residuos da construção civil
estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conformeartigo 4°, §§

2° e 3°, da Instruçâo NormativaSLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010,nos seguintes termos:

a. O gerenciamento dos residuos originários da contrataçäo deverá obedecer às diretrizes tècnicas e
procedimentosdo Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamentode Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADAdeverá
providenciar a destinação ambientalmente adequada dos residuos da construção civil originários da
contratação, obedecendo,no que couber, aos seguintes procedimentos:
b.1. resíduos - Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados):deverão ser reutilizados ou reciciados na
forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de residuos da construção civil, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagemfutura;
b.2. residuos - Classe B (recicláveis para outras destinaçöes): deverão ser reutilizados, reciciados ou
encaminhadosa áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;
b.3. resíduos - Classe C (para os quais näo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicaçöes economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados
em conformidadecom as normas técnicas específicas;
b.4. resíduos - Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizadose destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
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c. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderà dispor os resíduos originários da contratação aterros de
resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas;
4.9 - Observaras seguintes diretrizes de caráter ambiental:
a. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente eo tipo de fonte;
b. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruidos näo poderá ultrapassar os níveis
consideradosaceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da ResoluçãoCONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
4.10 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execuçäo dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa
de destruição, danificação, defeitos ou incorreçöes dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionáriosou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
4.11 - Comunicarao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços.
4.12 - Prestar todo esclarecimento ou informaçäo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à
execução da reforma.
4.13 - Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
4.14 - Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da
contrato.

4.15 - Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como
pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dosserviçosora contratados.
4.16 - Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendoefetuar os respectivospagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
4.17 - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias,elétricas e telefônicas.4.18 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência da obra.

4



PREGÃO PRESENCIAL - N°053/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO -- N°14247/2017

4.19 - Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachés, com fotografia recente, e provendo-os
dos Equipamentosde Proteção Individual - EPI's;
4.20 - Mantersediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões
compatíveiscom os compromissos assumidos;
4.21 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Administração.
4.22 - Instruiros seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;
4.23 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislaçäo;
4.24 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços eequipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Memorial
Descritivo/EspecificaçäoTécnica;
4.25 - Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas
no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificaçöes;
4.26 - Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçäo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente,
4.27 - Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados
quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços oucomprometerà integridadedo patrimônio público;
4.28 - Providenciar,conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto,
gás, energia elètrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e
concessionáriasde serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços
e obras concluídos(Habite-se, Licença Ambiental de Operaçâo, etc.);
4.29 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condiçöes autorizadas no Termo deReferênciaou neste contrato,
4.30 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição deaprendizpara os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos emtrabalhonoturno, perigoso ou insalubre;
4.31 - Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condiçöes que ensejaram a sua habilitação equalificaçãono certame licitatório;
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4.32 - Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e do
pagamentodos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços;

CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamentoserá feito através de medições mensais, conforme cronograma físico-financeiro.
5.2 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da
Contratada.

5.3 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
5.3.1 - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro,a
Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória
de cálculo detalhada.
5.3.2 - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
CronogramaFísico-Financeiro,estiverem executados em sua totalidade.
5.3.3 - Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no
Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na
execução dos serviços entendidos como criticos.
5.4 - A Contratadatambém apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquelaetapa da execução contratual, quando for o caso.
5.5 - A Contratanteterá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e
subprodutosflorestais de comprovada procedência legal.
5.6 - No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os
serviços efetivamenteexecutados, devendo a Contratadaregularizaro cronograma na etapa subsequente.
5.7 - A aprovaçâo da medição prévia apresentada pela Contratada näo a exime de qualquer das
responsabilidadescontratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados,
5.8 - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada,
acompanhadada planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.
5.9 - O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentadapela Contratada, acompanhadados demais documentosexigidos neste Termo de Referência.
5.10 - O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes
comprovações,que deverão obrigatoriamenteacompanhá-la:
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a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviça e
PrevidênciaSocial), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamentevinculadosà execução contratual, nominalmente identificados;
b. Da regularidadefiscal, através das documentações mencionadano artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e
c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administração.
5.11 - Havendo erro na apresentação de qua\quer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficarà pendente até que a Contratada
providencieas medidas saneadoras.
5.12 - Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretandoqualquer ânus para a Contratante.
5.13 - Quandodo pagamento, será efetuada a retençâo tributária prevista na legislação aplicável.
5.14 - Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislaçäo municipal aplicável. A Contratante não se responsabilizarà por
qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no
contrato.

PARÁGRAFOPRIMEIRO
Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA serão fixos e irreajustáveis
durante a vigência do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO
No caso da CONTRATADA deixar de curnprir qualquer disposição contratual e se o fato for devidamente
comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até que a pendência seja resolvida definitiva e
integralmente, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas, em consonância com a Lei N° 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas deste Contrato serão pagas com recursos consignados no orçamento do MUNICIPIO DE
LAURO DE FREITAS, por conta das seguintes rubricas orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE.STRUTURÄ
Unidade Gestora Programa/Ação \ Elemento Despesa Fonte de Recurso

1201 0111/1175 | 33903900 0100000

CLÁUSULA SÉTIMA -- DO PRAZO DE ENTREGAI DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E DA
FISCALIZAÇÄO
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7.1. O prazo de vigência contratual é fixado em 08 (oito) meses, contados a partir da data da assinatura do

contrato, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei
n° 8.666, de 1993.

7.2. O prazo para início de execução dos serviços licitados de 02 (dois) dias, contados a partir da emissão da

ordem de serviço ou documento equivalente.
7.3. O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil

Brasileiro;

7.4. Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT (Lei n. ° 4.150 de 21.11.62), e às Especificaçöes Técnicas deste Termo de Referência no que

couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e

segurança.

CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO
8.1. O presente Contrato poderá ser alterado ou prorrogado mediante a celebração de termos aditivos, desde

que presente alguma das hipóteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei N° 8.666/93.

CLÁUSULANONA-DOREAJUSTE
9.1. Os valoressão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislaçäo vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO
10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatório, contido no Processo Administrativo de

interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura - Processo Administrativo - N° 14247/2017, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, tudo em conformidade com a Lei N°

8.666/93 e alterações, Lei Federal N° 10.520/02, Lei Complementar N° 123/06 e Alterações e demais

disposições contidas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÖES E PENALIDADES

11.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Lauro de Freitas, sem prejuízo das multas

previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber
garantidoo direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) Apresentardocumento falso ou emitir declaração falsa;

b) Ensejar o retardamentoda execução do objeto do Contrato;

c) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
d) Comportar-sede modo inidôneo;
e) Cometerfraude fiscal.
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11.2. Pela inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução dos serviços,
garantidaprévia e fundamentada defesa, ficará a licitante sujeita às seguintes sançöes:
11.2.1. Advertência;
11.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado:
11.2.3. Suspensâo temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitas, por prazo de até 02 (dois) anos; e
11.2.4. Declaraçãode inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior;

11.3. As sanções previstas nas alíneas 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do
subitem 11.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da comunicaçãoformal;
11.4. A sanção estabelecida na alínea 11.2.4 è de competência exclusiva da Senhora Prefeita, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a
reabilitaçãoser requeridaapós 02 (dois) anos de sua aplicação;
11.5. Na hipótese da aplicação das penalidades previstas nas alíneas 11.2.3 e 11.2.4, fica a licitante sujeita a
inativaçãode seu cadastro no Sistema Unificado de Cadastramentode Fornecedores - SICAF;
11.6. Caberá ao responsável pela fiscalização, denunciar o não cumprimento das condições pactuadas, para
fins de adoção das penalidades previstas no Termo de Referência e no Edital.
PARÁGRAFOSEGUNDO
O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RECISÃO CONTRATUAL
12.1. A inadimplênciaparcial ou total, por parte da CONTRATADA,das cláusulas e condições estabelecidasno
presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação,
através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da
CONTRATANTEdeclarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta cláusula e/ou aplicar as multas
previstas neste termo contratual e as demais penalidadesprevistas na Lei N° 8.666/93;
12.2. O presenteCONTRATO poderá, ainda, ser rescindidopor quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da
Lei N° 8.666/93;
12.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADAaviso
prévio, com antecedênciade 30 (trinta) dias;
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12.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentementede aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
nos casos previstos nos Incisos IX, Xe XVII do Artigo 78 da Lei N°8.666/93;
12.5. Em qualquer caso de rescisão será observado o Parágrafo Único do Artigo 78 da Lei N° 8.666/93;
12.6. A CONTRATADAreconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Art. 77 da Lei N° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO
O Contrato será rescindido de pleno direito independentemente de interposição judicial ou extrajudicial para
apuração de responsabilidadecivil, administrativa e criminal quando a contratada:
a) Recusar-se a prestar os serviços de acordo com as especificaçõesestabelecidas no Contrato;
b) Falir ou dissolver-se;
c) Transferir,no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO
13.1. A CONTRATANTEfiscalizará como the aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento
das cláusulas e condiçöes estabelecidas no presente CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA - FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer dúvidas deste Contrato com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o
presente Contrato em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e
pelas testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas, 06 de fevereiro de 2018.

UNICIPIO DE LA R DE FREITAS
Moema Isabel ass s Gramacho
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