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LAURO DE FREIT,
PREGAO PRESENCIAL - N° 050/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 07011/2017
CONTRATO N° 031/2018
O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MP sob o n '

-

13.927.819/0001-40, com sede na Praga Joao Thiago dos Santos, N° 25 Centro, nesta Cidade, repre entac

?

neste ato por sua autoridade maior a Senhora Prefeita Moema Isabel Passos Gramacbo, dorevanio
denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa MAP SERVigOS DE SEGURANQA EIREU, inscrila

no CNPJ/MF sob o n°. 00.435.781/0001-47, estabelecida Rua Boca da Mata, s/n, Lote 31, Portan, Lnuro de
Freitas/BA, neste ato representado na forma dos seus Estatutos Sociais, doravante dencminada
CONTRATADA, com base nos termos do Processo Administrative N° 07011/2017, tern entre si justo e

acordado o presente Contrato, observadas as cldusulas e condigoes a seguir:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
O presente instrumento tern por objeto a contratagao de empresa especializada para prestagao de snrvigos

de seguranga e

vigilancia patrimonial armada diurna e noturna, de forma continue

para

acompanhamento de autoridades em eventos publicos e nos predios que integram esta prefniUna bem

como em escolas, banco de servigos e Gabinete da Prefeita, conforme Termo de Referencia e Planilha
deste Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal De Administragao.

PARAGRAFO UNICO

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Admir istrut'vo cl c
interesse da Secretaria Municipal de Administragao - Processo Administrativo - N° 07011/2017 com t >cas as
instrugfies 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 n3o contrariar este instrumento.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Pelo objeto do presente negocio juridico, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA no Valor Giohal do
R$4.597.998,00 - (Quatro milhoes quinhentos e noventa e sete mil novecentos e noventa e oitc retut);

2.2. Estoio inclusos no valor previsto nesta Clausula, todos os tributos, contribuigoes e encargos Iratahistes
incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislagao em vigor;

.1

2.3. As despesas decorrentes da execugSo dos servigos, objeto da presente licitag§o, estarao incluidas ncs

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

3.1. Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada;
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LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL - N° 050/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 07011/2017
3.2 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas do contrato;

3.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos «i CONTRATADA, apos o cumprimento das formalidedes logais,
3.4. Fomecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessarios para execugao dos servigcs e demais

informagoes que estes venham a sollcitar para o desempenho dos servigos contratados;
3.5. Exercer a fiscalizagio dos servigos por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei rT

8.666/93;
3.6. Acompanhar a repactuagao de pregos, conforme a data base da categoria, decorrente de Acordo, Dissidio
Coletivo e/ou Conveng§o Coletiva de Trabalho da Categoria dos Vigilantes, por seus Sindicatos.
W

CLAUSULA QUARTA

- DAS OBRIGAQ6ES DA CONTRATADA

4.1. Comprovar a formagSo tecnica especifica da mSo-de-obra oferecida, atrav6s de Certificado de Curso de
Formag§o de Agente de VigilUncias, expedidos por Institutes devidamente habilitadas e reconhecidas;

4.1.2. Imptantar, imediatamente apos o recebimento da autorizagao de infcio dos servigos, a mao-cle-obrs nos
respectivos Postos indicados pela Segao de Portaria e Seguranga;
4.1.3. Fornecer 02 (dois) uniformes por ano e seus complementos a mao-de-obra envolvida, conforme s seguir
descrito, de acordo com o clima local e com o disposto no respectivo acordo, convengSo ou dissidio coletivo de
trabalho da categoria dos vigilantes, tais como:

Calga;

Camisa de mangas compridas e curtas;
Cinto de nylon;

Sapatos;
Meias;

Bond com emblema da empresa;
Jaqueta de frio ou japona (sfc);

4.1.4. A CONTRATADA

n§o

poderd repassar os custos de qualquer urn desses itens de uniforme e

equipamentos aos seus empregados;
4.1.5. Quando solicitado, apresentar ao CONTRATANTE a relagSo de armas e copias autenticada:', dos

respectivos "Registros e Porte das Armas" que ser§o utilizadas pela mao-de-obra nos Postos;
4.1.6. Entregar as armas, munigoes e respectivos acessorios ao vigilante apenas no momento em cue assurrm

o seu plantao;
4.1.7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necess&rias ao atendimento dos seus
empregados acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados e em caso de urn deles
apresentar qualquer tipo de doengas no local de trabalho, devera de imediato ser substituido par outro da

mesma categoria;
i
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PREGAO PRESENCIAL - N° 050/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 07011/2017
4.1.8. Oferecer munigoes de procedencia de fabricante, nSo sendo permitido em hipdtese algumn, o uso de

munigoes recarregadas;

4.1.9. Prevertoda a mao-de-obra necessaria para garantir as operagoes dos Postos, nos regimes cont.atados,
obedecidas as disposigfies da legislag3o trabalhista vigente;

4.1.10. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda a mao-de-obra oferecida para atuar nss
instalagoes do CONTRATANTE;

4.1.11. Efetuar a reposigSo de mao-de-obra nos Postos, em carater imediato, em eventual aus£ncia. na sendo
1

permitida a prorrogagao da jornada de trabalho (dobra);

4.1.12. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padroes desejados, para atender eventua s acn'scimos
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como impedir que a mao-de-obra que cometer falta disoblinar,
qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retome as instalagoes da contratante;

4.1.13. Atender de imediato as solicitagfies quanto a

substitutes

da mao-de-obra, qualificada on ertendica

como inadequada para a prestagao dos servigos;
4.1.14. Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagoes do Chefe da Segurnnga oo

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranga e Medbina do
Trabalho;
4.1.15. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada nos Postos das insialago s one'":
houver prestagio dos servigos;

4.1.16. Os supervisores da CONTRATADA deverao, obrigatoriamente, inspecionar os postos no minimo
01(uma) vez por semana, em dias e horÿrios alternados;
4.1.17,

A arma devera ser utilizada somente em legitima defesa prdpria ou de terceiros e na salvagu-irda do

patrimonio do CONTRATANTE, depois de esgotados todos os outros meios para a solugao de eventual
problema;

4.1.18. Responsabilizar integralmente pelos servigos contratados, nostermos da legislagao vigente;
4.1.19. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irao dar o devido suporte acs

servigo.;.

encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referencias, tendo fung6es
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

4.1.20. Apresentar a Contratante, quando solicitada, atraves da Segao de Portaria e Seguranga, apos o inicio
da prestagao dos servigos, ficha dos empregados devidamente digitada, contendo dados de identifioaggo

pessoal e enderego do empregado;
4.1.21. Manter seu pessoal de apoio uniformizado, identificando-os atraves de crachas, com fotogrefia eeento,
e provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI, caso necessario;

4.1.22. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciprnares

determinadas pela Administragao;
4.1.23. Observar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;
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4.1.24. Cumprir, al6m dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas c'e
seguranpa da Administrapao;

4.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevenpao de incendios nas areas da Administrapao,

8.1.26. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-so,
tambem, pelos encargos trabalhistas, previdenci£rios, fiscais e comerciais, resultantes da execupao do contrato,

conforme exigSncia legal;
4.1.27. Pagar, ate o 5° (quinto) dia util do mes subsequente ao vencido, os salarios dos empregados utilizadcs

nos servipos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratacao dos
mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovapoes respectivas;
4.1.28. Nao reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio proprio, ou de terceiros, quaisquer infornapoes o'e que

tenha tornado ciencia em razSo da execupao dos servipos discriminados, sem o consentimento prÿvÿo e> por
escrito, da CONTRATANTE;
4.1.29. N§o utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades

de divulgapao empresarial, como, por exemplo, em cartoes de visita, anuncios e impressos. sob pena de
rescis§o

contratual;

4.1.30. Fornecer a CONTRATANTE fatura mensal dos servipos executados no mes anterior, devidamente

autenticada pelo gestor ou fiscal do contrato;
4.1.31. Apresentar, independente de solicitapao pela CONTRATANTE,

documenta?ao que comprove o correio

e tempestivo pagamento de todos os encargos previdencicirios e fiscais decorrentes da execugao do contrato;
4.1.32. O atraso na apresentafSo, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como cordi$eo
para pagamento importara em prorrogapSo automatica do prazo em igual numero de dias de vencimento da

obrigapSo da CONTRATANTE;

4.1.33. O atraso no pagamento decorrente das circunstancias descritas na obrigapao anterior, nao ex me a
CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares, nem das obrigapSes
sociais e trabalhistas;
4.1.34. N3o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem previa e express.a anuenaia da

CONTRATANTE;
4.1.35, Cumprir as normas e regulamentos intemos do CONTRATANTE;

4.1.36. Responder civilmente por danos e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes

da

execupao dos servipos ora contratados, ou de

atos dolosos ou culposos de seus empregados Assume a

CONTRATADA, nesse caso, a obrigap3o de reparar o dano e/ou prejuizo, inclusive mediante a reposipao do
bem danificado em condipoes idSnticas 3s anteriores ao dano ou o ressarcimento a prepos atualizados. rlenti o
de 30 (trinta) dias, apos a comunicapao que Ihe devera ser feita por escrito. Caso n3o o fapa dentro do prazo
estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da

execupao ou da fatura do mes;

0
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PREGAO PRESENCIAL - N° 050/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 07011/2017
4.1.37. Cumprir a programagSo dos servigos peribdicos, confeccionada pela fiscalizagSo da contratante, com
atendimento sempre codes e de forma a garantir as condigoes de seguranga das instalagoes, dos funcionarics

e das pessoas em geral que se fagam presentes;
4.1.38. Orientar os vigilantes, para impedir a saida de qualquer bem patrimonial ou material de consume derdependences do

6rgSo sob a responsabilidade dele (vigilante), sendo permitido somente inediante

a

apresentagSo da competente Autorizag5o de Saida de Bens Patrimoniais e Materials de Consumo e/cu

Permanente, devidamente preenchida e assinada por servidor responsavel do CONTRATANTE e contera
indispensavelmente: a discriminagao do bem, o numero do tombamento, o destino, a data de saida e, quanco

for o caso, a data de retorno;

4.1.39. Durante a vigencia do contrato, o coordenador da equipe, preferencialmente membra da CIPA, devera
realizar, no inicio da jornada. o Dialogo Di3rio de Seguranga - DDS, com aproximadamente 5 mmulos, quandc

observar3 se todos os funcion3rios est3o uniformizados e de posse de seus equipamentos individuals de

seguranga, devendo conversar com a equipe sobre temas relacionados 3 prevengSo de acidentes no trabalho

:

doenga ocupacional, promogao de saude e seguranga no trabalho, em conformidade com a ativ'dade a ser

realizada. A comprovagao de presenga devera ser apresentada, atraves de lista ou livro de presenga,
devidamente assinado pelos funcionarios da terceirizada e apresentado, quando solicitado, ao gestor do
contrato;

4.1.40. A CONTRATADA dever£ realizar capacitag3o de todos os trabalhadores em saude e seguranga r o

trabalho que estejam a disposig§o do Contrato, dentro da jornada de trabalho, observada a carga hcrar;o
minima de duas horas mensais, com enfase na preveng§o de acidentes, conforme determina a Rasoiucao n
98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho (CSJT);
4.1.41. A CONTRATADA devera elaborar e implementar Programa de Controle Medico de Saude Ot upaiconai -

PCMSO, com o objetivo de promog3o e preservag3o da saude dos trabalhadores, de acordo com as Normas
Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho e Emprego.
CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento dos servigos sera efetuado por meio de ordem bancaria, ate 15 (quinze) dias u-.eis, rredianfe
a apresentagSo de Nota Fiscal/Fatura, a contar da certificagio Secretaria;

5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa devera apresentar os seguintes documentos: Note Fiscal

devidamente descriminada e individualizada por cada posto de servigo, Certidao Negativa de Dsbitos
Municipals, Certid3o Negativas de Debitos Estaduais, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, Certidao

A

/\4
Trabalhadores. Nenhum pagamento ser3 efetuado 3 empresa, enquanto houver pend§ncia de liquidagSo de 1 \
CONJUNTA Relativos

a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, GPS dos servigos, Relagao dos

obrigagSo financeira, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.
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LAURO DE FREITAS
PREGAO PRESENCIAL - N° 050/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 07011/2017
PARAGRAFO PRIMEIRO
No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposig§o contratual e se o fato for devidamente
comprovado, os pagamentos devidos

ficar§o

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 serao pagas com recursos consignados no orgamento do

_

MUNICIpIO

LAURO DE FREITAS, por conta das seguintes rubricas orgamentarias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Gestora
Programa/Agao
Fonte de Recui so
Ejemento Despesa
00
1217
5001/2030
33903900

Unidade Gestora
0700

Unidade Gestora
1017

Unidade Gestora
0301

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Elemento Despesa
33903900

Programa/Agao
5001/2025

GABINETE DA PREFEITA
Programa/Agao
Elemento Despesa

5001/2020

33903900

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento Despesa
33903900
5001/2036

Programa/Agao

DE

1

Fonte de Recu i so
00

Fonte de Recu i so
00

!

Fonte de Recur so _
02

CLAUSULA SETIMA- ESPECIFICAQIAO E EXECUQAO TÿCNICA DOS SERVIQOS
7.1. A prestagao dos servigos de vigilancia, nos postos fixados pelo CONTRATANTE envolve ; looagao.

pe>£>

CONTRATADA, de m§o-de-obra capacitada para:

7.1.1. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, bem como ao responsavel pela Segao de PcrLria
Seguranga, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam. adotad as

t

a?

providencias de regularizagSo necess&rias;

7.1.2 Manter afixado no Posto, em local visivel, o numero de telefone da Delegacia de Policia da Regiao, do
Corpo de Bombeiros, dos respons£veis pela administrag§o da instalag§o e outros de interesse, indicados para
melhor desempenho das atividades;

7.1.3. Observar a movimentagao de individuos suspeitos nas imediagdes do Posto, adotando ns medidas de
seguranga conforme orientagao recebida do preposto da CONTRATANTE, bem como as qre entenrlerem
oportunas;

7.1.4. Permitir o ingresso nas dependences internas somente de pessoas previamente autorizatias e

A.

identificadas. Na(s) portaria(s), quando for o caso, onde os responsaveis pela vigilancia farao constar em livro
de registro prdprio, hordrio de entrada e unidade procurada;

A
I
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LAURO DE FREITAS
PREGAO PRESENCIAL - N° 050/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 07011/2017
7.1.5. Fiscalizar a entrada e saida de veiculos nas dependences, identificando o motorista e anotando a place
do veiculo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na area interne os

instalagao, mantendo sempre os portoes fechados;
7.1.6. Repassar para o(s) vigilante(s) que est£ (So) assumindo o Posto, quando da rend'g5o, todas et>
orientagdes recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas dependences e .'.ues

mediagoes;

7.1.7. Comunicar ao seu chefe imediato, o qual repassara ao Chefe da Segdo de Portaria e Sngu-anga, loco
acontecimento entendido como irregular e que atente contra o patrimonio do CONTRATANTE;
7.1.8. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados as instalagoes, sem que as'es es leja n

devida e previamente autorizados pelo CONTRATANTE, no caso de desobediencia levnr o fato so
conhecimento do Chefe da Seg§o de Portaria e Seguranga, se nas localidades sediadas em Lauro de Freitas e,
ao conhecimento do servidor responsSvel pela Unidade, nas demais localidades;
7.1.9. Inibir a aglomeragdo de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao responsavel pels Segno de
Seguranga do CONTRATANTE, se nas localidades sediadas em Lauro de Freitas e, ao conhecimento dc>

servidor responsavel pela Unidade, nas demais localidades;
7.1.10. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial nas dependences das unidades trabalhistns;

7.1.11. Proibir a utilizagao do posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servidorer, de
empregados ou de terceiros, assim como a guarda de armamento nas dependences da Unidade beneficiac's

com os servigos;

7.1.12. Executar a(s) ronda(s) deria(s) conforme a orientagSo recebida do Chefe da Seguranga c'o
CONTRATANTE, verificando todas as instalagdes, adotando os cuidados e providencias necessSrias para o

perfeito desempenho das fungoes e manuteng§o da tranquilidade;

7.1.13. Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado, devendo estar 10 (dez) minutes antes nc
posto e de posse de acessorios, tais como lapis ou caneta, bloco de papel, apito cassetete, arma, etc.;

7.2. Manter o(s) vigilante(s) no Posto, n3o devendo se afastar(em) de seus afazeres, principalmente para
atender chamados e cumprir tarefas solicitadas por terceiros n3o autorizados;

7.3. Receber de maneira polida e educada qualquer pessoa que procure o 0rg5o sob sua vigilance,

informando-o para que se dirija a recepgdo e, quando for o caso, prestar-lhe informagoes, orients lo, desde que
tenha plena convicgdo;

7.4. Impedir a saida de volumes e materials sem a devida autorizagao;

7.5. O trabalho dos vigilantes sera desenvolvido em postos de Vigilemcia e escalas previamente estabelec.idcs

/0

pelo Setor competente do CONTRATANTE, os quais, a criterio desta, poderao ser remaneje lor;, trocados,

modificados ou substituidos no todo ou em parte;
7.6. O servigo de vigilancia, objeto de contratagSo, devera ser realizado por profissional devidamente treinado e

credenciado por instituigSo registrada junto ao Departamento da Policia Federal, com os cursos de reciclagens

w
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lJREGAO PRESENCIAL - N° 050/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 07011/2017
atualizados, devendo utilizar da cordialidade, discripao e atenpao, zelando sempre pela ordem e -eguranpa d«s
instalapQes e daqueles que ali labutam.

7.7. A empresa vencedora do certame iniciara a prestapao dos servipos, em conformidade com

i

recessidace

da AdministrapSo e a disponibilidade orpamentaria, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a coniar c'a

assinatura do contrato, perdurando ate o prazo final da vigencia do contrato.
CLAUSULA OITAVA - DO CONTRATO
8.1. A vigencia do contrato

sera

de 12 (doze) meses, a partir da assinatura das partes, prorrogavei ate 60

(sessenta) meses, observando as demais disposipOes do artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA

- DO REAJUSTE

9.1. A critario da Contratante, em havendo prorrogapSo, os prepos sofrerSo reajuste anual, calculado pe'a
variap§o acumulada do Indice Nacional de Prepos ao Consumidor- INPC, do Instituto Brasileiro de Gecgrafia e

Estatistica - IBGE, contado a partir da data do inlcio do contrato, ou conforme acordo entre as partes
CLAUSULA DECIMA - DA FUNDAMENTAQAO
10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatorio, contido no Processo Administrati'/o de

interesse da Secretaria Municipal de Administrap§o - Processo Administrative - N° 07011/2017 , na moda'idade
PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR PREQO GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei N° 8.636/93 e

alterapfies, Lei Federal N° 10.520/02, Lei Complementar N° 123/06 e Alterapoes e demais disposipoas conlidas

no Edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANg6ES E PENALIDADES

11.1. Ficar£ impedida de licitar e contratar com o Municipio de Lauro de Freitas, sem preju o das nviltas
previstas neste Edital e das demais cominapoes referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que co jbrv

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

b) Ensejar o retardamento da execupao do objeto do Contrato;

\t

c) Falhar ou fraudar na execupSo do Contrato;
d) Comportar-se de modo inidfineo;
e) Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecup§o parcial ou total das condipoes pactuadas, erro ou mora na execupac dos servipos.
garantida pr6via e fundamentada defesa, ficarÿ a licitante sujeita £s seguintes sanpfies:

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

V
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11.2.3. Suspens§o temporaria de participag3o em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitas, por prazo de at6 02 (dois) anos; e

11.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquarto perduT.rem
os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitag§o, perante a autcridade quo

aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Lauro tin

Freitas pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangSo aplicada com base no subitem
anterior;
11.3. As sangfies previstas nas alineas 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poder§o ser aplicadas juntamnnto com a do

subitem 11.1.2, facultada a defesa prdvia do interessado, no respectivo processo, no prazo do 05 (cinco) dias

uteis a contar da comunicageio formal;
11.4. A sangao estabelecida na alinea 11.2.4 e de competencia exclusiva da Senhora Prefeii a, facultada

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a
reabilitagSo ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplicagSo;

11.5. Na hipotese da aplicagSo das penalidades previstas nas alineas 11.2.3 e 11.2.4, fica a licitante sujeita a
inativagSo de seu cadastro no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF;

11.6. Caber£ ao respons£vel pela fiscalizagao, denunciar o n3o cumprimento das condigSes poctuadas para
fins de adogfio das penalidades previstas no Termo de Referenda e no Edital.

PARAGRAFO SEGUNDO

O atraso injustificado na execugSo 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 condigoes estabelecidas no
presente CONTRATO, assegurara a CONTRATANTE o direito de dci-lo por rescindido, mediante notifies g§o.

atravds de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a criteria do
CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta clausula e/ou apiicar 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

io

Artigo 73 da

Lei N° 8.666/93;
12.3. No caso de rescisSo por razQes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara & CONTRATADA aviso
prdvio, com antecedencia de 30 (trinta) dias;

12.4. A rescisao se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagSo judicial ou extrajud;cia;,

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 sera observado o Paragrafo Unico do Artigo 78 da Lei N° 3.6T6/93;
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12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administrap§o, em caso de rescisao administrativa prevista no

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

O Contrato ser& rescindido de pleno direito independentemente de interposipao judicial ou extrajudicial oar-?

apurapao de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:
a) Recusar-se a prestar os servipos de acordo com as especificapoes estabelecidas no Contrato;

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCALIZAQAO

13.1. A CONTRATANTE fiscalizara como Ihe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fit l cumprim-anto
das clausulas e condipoes 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

exclusdo 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 contratantos c

pelas testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas, 27 de marpo de 2018.

MUNICIPIO DE LAURO

Moema Isabel Passos

Dfe FREITAS
imacho - Prefeita

MAP SERVIQOS DE SEGURANQA Ed RELI
CONTRATADA

CONTRATANTE
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TESTEMUNHAS:
NOME:

CPF:

l

NOME:

CPF:
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