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CONTRATO n*. 104/2017

o MUNICIPIO

13.927.819/0001-40, com sedc situaa na
DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ/MF sob o
no
stla
Prefeita
Slnhora Mocma Isabel Passos
Praa lcn Tbiago dos Santos
25, neste ato reprelentado pela
ENGENHARIA
COMERCIO
E INCORPORACES
e
a
empresa
JOTAG:
Gramacho, dencminada Ccntratante,
nO.
14.828.958/0001-80,
com sede
personalidadejurfdica
de
direito
privado,
inscrita
no
CNPJ
sob
LTDA, empresa com
n0.
40.280-000,
CEP
neste ato
Empresarial
WN
Sala
1.403,
Brotasa
Salvador/BA,
na Avenida ACM, Edificio
3.591,
represcntada
na forma dos seus estatutos sociais, doravante denominada Contratzda, perante as testemunbas abaixo
firmadas,com base nos termos d Precessn Administrativ: 1101421(,/2017, com fulcro na Dispnsa de Licitao no
0692017,celebram o prcsente Ccntrato, mediante as clausulas e condies a seguir enunciadas.
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PRIMEIRA OBJETO:
1.1. Coneatao emergencial de empresa especializada na execuho de scrvios de limpeza urbana no Municipio de
Lauro de Freitas, em razo da no snalizao do processo de licitao dc concorrncia n. 096/20 17, por motivo de
impugnao dc edital.

CLUSULA

@

n.O

-

1.2. PARGRAFO ZNICO BOCUMENTACXO COMPLEMENTAR:
1.2.1. A prestao dos servios obedecer ao estipulado nelte Contrat, bem como as disposies
Administrativo supra c Tennc de Referncia anexo ao processo administrativo 14240/2017.
-

contidas no Processo

SEGUNDA -DA FONTE DE RECURSOS:
2.1. As despesas decorrentes da contratao sero stlportadas com recursos Gnanceiros previstos nas verbas
' prprims do oramento vigente. Unidade Oramentria no 02.0-8-0-0-.21-63-.33-9-0-.39.00
da Prefeitura Municipal
de Lauro de Freitas, que sero suplementadas, se necessrio, para o regnlar empenho em nome da empresa
qee vier a formalizar o ajustc para a execuo dos servios.
CLUSULA

CLXUSIJLA TERCEIRA

-

DAS OBRIGACOES DA CONTMTANTE:

3.1. A CONTRATANTE se obriga a:
a) Promover atravs do seu rcpresentante, o acompanhamento e a scalizzo dos servios, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro prprio as falhms detoctadas e omunicando
CONTRATADA as ocorrncias de quaisqtler fatos que, a seu critrio, exijam medidas corrctivas por pade

daquela.
b) Efetuar o pagamento oontratada, de acordo com o prazo e preos estabelecidos neste Contrato.
.

*

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
CLUSULA
QUARTA
4.1.A CONTRATADA se obriga a:
a) Executar os servios discriminados no Ancxos Tenno dc Rcferencia anexo ao processo supra, devendo os
vefculose equipamentos a serem empregados, recebereln prvia aprovao da CONTRATANTE que se
resrrva no direito de rejeit-los caso no satisfaam aos padres especificados.
perfeita execuo
dos servios
b) Fonlocer toda mo-de-obra, material e equipamento necessrios
-

contratados.
en te uniformiMdos
e
dos servios contratados, dcvida 11'
c) Aprcsentar seus funcionrios, na execuo
identificados.
d) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, e independentmente de justificativapor parte
desta, qualquer empregado cuja atuao, permanncia e/ou comportamento sejam julgadosprcjudiciais,
inconvcnientesou insatisfatrios disciplina e ao interesse do servio ptiblico.
e) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos Iocais de
trabalho.
f) Fornecer, sempre que solicitadas pela CONTRATANTE, comprovantcs de pagamento dos empregados e
do recolhimento dos encargos previdencirios, trabalhists, fiscal e comercial, alm de balancetes analfticos
e balanos.
g) Mantcr durante a execuo do contato todas as condies de Habilitao e qealificaso exigidas na
Licitaio.
l1)S ser possfvel a substituio de um ou mais equipamentos relacionados nos Ancxos, se a mesma o fizer
por equipamento idntico, oe similar, apds aprovao da CONTRATANTE.
A
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i) A CONTRATADA dever preencher as suas guias e formulrios aprovados pela CONTRATANTE
referentesaos custos e dados operacionais administrativos de manuteno
e pessoal, cumprindo prazos e
nonnas fixadas incluindo as respectivas oomprovaes.
tsordcm
de servio'' emitida pcla fiscalizao.
j) A CONTRATADA s executar qualquer operao aps a
Responsabilizar-se
k)
por prejuizos causados a tcrceiros, decorrente da exccuo do contrato.
CLUSULA QUGTA DA GARANTIA DO CONTRATO:
5.1. A empresa CONTRATADA depositar junto a CONTRATANTE por ocasio da assinamra deste
Contrato, a titulo de garantia, a quantia corrcspondcntc a 1% (um pr eento) do valor do contrato celebrado,
nas modalidades prcvistas no art. 56, da Lei 8.666/93, repesentada por moeda
Corrente do pafs ou titulos da divida pblica, seguro garantia e fiana bancria, quc garantiro a tiel
observncia dos termosdo respectivo Contrato.
5.2, A cauo
a que se refere o item anterior, somentc ser devolvida
CONTRATADA aps o
encerramentodo contrato, e, quando cm dinhciro, atualizada monetariamente pelo IGP-M / FGV
(fndiceGeral de preos dc Mcrcado) da Fundao Getlio Vargas e, em caso de extino deste, por outro que
vier a substituf-lo.
5.3. A garantia prestada poder ser substitufda, mediante requerimento da CONTIRATADA,nas modalidades
previstasno artigo 56, da Lei no 8.666/93 e alteraes da Lei no 8.883/94.
-

@

sExTA- PRlo
E CoelEs
DE PAGAMENTO:
6.1. Todos os preos deste contrato est:o expressos em Reais (R$), que sero pagos pela CONTRATANTE
CONTRATADA, mensalmente, conforme as quantidades de servios efetivamente ptestados, de acordo com
os valores referidos por categoria de servios, vinculadas ao processo administrativo de n0. 14240/2017.
6.2. Sero efetuadas medies mcnsais dos servios executados, at o ltimo dia do ms em questo, de
acordo com os parmetros estabelecidos e a eles, aplioados os preos unitrios cabiveis, nos termos da
planilha de quantitativo no termo de referencia, devendo os valores apurados serem faturados at o 10
(dcimo) dia e pagos at o dia l 50(dcimo quinto ) dia subsequente.
6.3. A CONTRATANTE podcr descontar das faturas mensais, os dbitos da CONTRATADA, relacionados
aos servios prestados, tais como: multas, perdu e danos, prejuizos contra terceiros e outros que sejam
devidospela CONTRATADA na execuo dos servios.
6.4. As medies sero executadas pela CONTRATANTE aavs de boletins dirios elaborados a partir da
pesagem dos resfduos em balana e aferio dos demais servios executados por extenso, homem/dia e
ctztrstmA

unidade.

@

6.5. As fatur% mensais sero pagas mediante acompanhamento de comprovantes de quc a CONTRATADA
cumpriusuas obrigaes fiscais e trabalhistasno ms anterior para o futuro pagamento.
6.6. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA poder reter o pagamento dc qualqucr famra nos
seguintescasos:
6.6.1.Imperfeio dos servios executados.
6.6.2. Obrigaes da contraGda para com terceiros que evenmalmente possam prejudicar a Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitasa.
6.6.3. No cumprimento de quaisquer das obrigaes
contratuais, at que a CONTRATADA atenda a
Clusula iningida.
6-6.4.Paralisao dos servios por culpa da CONTRATADA.
6.6.5. O presente contrato tem valor estimado de W$ 2.793.074,24 (dois milhes, setecentos e noventa e
trs mil, setenta e quatro reais e vinte e quatr: tentsvos).
cLusuLA
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7.1. O prazo de execuo dos servios descritos no objeto deste Contrato ser de 03 (trs) meses, a contar
da data de 25 de setembro de 2017, podendo ser renovado em caso de necessidade por igual periodo nos
termosdo art. 24, IV da Lei n.O 8.666/93, alteracs das Leis n.os 8.883/94 c 9,648/98.
CLUSULA

OITAVA

-

ALTERACOEK

8.1. Este instrumcnto poder ser alterado na ocorrncia de qualquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei
no 8.666/93 c alteraes ds Leis nQs 8.883/94 e 9.648/98.
a.
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NONA MIJLTAS E PENALTDADES:
9.1. Sem prejuizo das demais penaldadcs previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alteraes posteriores,
asseguradoo contraditrio e a ampla defesa, a contratada estar sujeita s seguintes multas, Gxadas base do
valor de uma tonelada de Iixo coleuda conforme sua planilha de preos, vigente
poca da infrao:
CLUSULA

-

OCORRENCIAS

@

Por dia de atraso no infcio dos servi os contraudos
Por atraso na im lanta o total dos servi os
Pcr uso de veiculo no autorizado ela Prefeitura
Por vefculo uebrado a s 24 horas da constata o ela fiscaliza o.
Por velculo inade uado no ue concerne lim eza e manuten o
Pelo derramamento de detritos em via blica
Pelo abandono sistelntico de reci ientes ou de rodu o em via blica
Pelo ato dc edir e ou exi ir dinheiro aos cidados
Pelo uso de bebida alcolica em servi o
Por falta de urbanidade do funcionrio
Pela falta do tlso dos EPI's
Pela falta ferramentas na e ui e
Pela ausncia de coleteiro na e ui e
Pela altera o do lano de coleta sem rfvia autoriza
Pelo impedimento cu impossibilidade do acesso da contratante s dependencias da
CONTRATADA
Pelo no cum rimento de ordens dadu ela CONTRATANTE
Por roteiro de coleta no com letado
Pela falta de al m e ui amento necessrio ao bom andamento do servi o
Pelo recolhimento de resfduos com o e ui amento inade uado
Pelo dcscarte dc residuos cm local inade uado
Pcla tcntativa de fraude na esa em
Pclo rottiro no realizado a s a im Ianta o
Por vefculo trafe ar sem atendvr a Ix isla
de Trnsito
-o

-o

TQTD. EM
TON.
225
225
55
55
55
55
55
ll
ll

11
11
11
11
55
55
22
22
22
220

225
330
1l 0
110

*
9.2. Todas as multas rcfcridas no itcm acima, sero aplicadas em dobro em caso dc rcincidncia,
9,3. As penalidades previs nos sub-itcns anteriorcs scro aplicadas com base no registro de ocorrncia da
Gscalizao.
9.4. A CONTRATADA quando julgar a penalidade cxccssivamcntc rigorosa c ou improcedente, poder
recorrera Prefeita Municipal.
ser decidido num prazo mximo dc 05 (cinco) dias tcis
9.5. O rectlrso ou o pedido de reconsiderao
contadosda intimao do ato.

clausl

DtCIMA-RESCISAO:

10. O Contrato est condicionado a concluso da Concorrnoia Pblica n@006/2017, podendo ser rescindido
a qualquer tempo sem nus ao Municipio.
1.2.1>AI4GRAFo

Olco:

Ficar o presente Contrato rescindido, mediantc formalizmo, asscgurado o contraditrio e a defesa, alm
daquclashipteses de resciso previstas nos incisos l e seguintcs, do art.78, da Lei 8.666/93, nos seguintes

casos:
10.2.1.Mediante prvio e mtuo acordo entrc as partes.
10.2.2.Unilateralmente pela CONTRATANTE na ocorrncia de:
a) Descumprimcnto pcla CONTRATADA de quaisquer das clusulas e condics

prcvis

ncste Contrato;

k
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b) Atraso injustificado na execeo dos servios contratados;
c) Paralisao dos servios sem justacausa ou prvia comunicao
Administrao;
d) Cometimento reiterado de fals na execuo do Contrato, anoudos na forma da sua Clusula Terceira;
e) Decretao de falncia ou instaurao de insolvncia civil, e dissoluo da empresa;
9 Alterao social ou a modificao da finalidade ou da estrutura da empresa, que ajtlizo da Administrao,
prejudiquema execuo deste Contrato;
g) Houver convenincia administrativa ou Gnanceir devidamente fundamentada ou fora maior que
impossibilitea CONTRATANTE de cumprir com suas obrigaes mediante resoluo
de autoridade
competente;
h) Persistncia de infraes aps aplicao das mults previs na Clusula Dcima deste Contrato.
i) Se a CONTRATADA proceder ao recolhimento dos materiais no caracteriMdos
com o objeto do
Cntrato, com () intuito de aumentar o peso das viagens, ou por qualquer outr modo revelar o propsito de
fraud-lo.
j) A resciso do contato unilateralmente pela CONTRATANTE, acarretar as seguintes conseqiincias seln
prejuizode outras sancs previstas na legislao em vigor, bem como neste contrato:
Asstlno imediata do objeto por ato prdprio da CONTRATANTE, lavrando-se termo circunstanciado;
Perda da garantia contratual, observadas as cxcees previstas no Art. 79, Pargrafo Segundo da Iei
3.666/93.
CLAUSULA DCBtA PREWEHtk GCULO EMPREGATfCIO:
11.1. Os empregados e prepostos da CONTRATADA no tero qualquer vfnculo empregatfcio ccm a
CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as obrigaes decorrentes da Iegislao
trabalhista,previdenciria, fiscais, e comerciais decorrcntes da execuso deste Contrato.
-

SEGUNDA-FORO:
CLUSULA
D/CIG
12.1.Fica eleito o Foro da Cidade de Lauro de Freitasa,

independtntemente de qualquer outro por mais

privilegiadoqtle seja para dirimir as questes derivadas deste Contrato.
E, por estarem assim justase acordadu, declaram aceitar todas as disposies esubelecidas nas Clsusulas do
presenteContrato, bem como observar Gelmente outras disposies Iegais e regulamentos sobre o assnnto,
Grmando-o em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, na presena das testemunhas abaixo assinadas.
Lauro de Freitas

-

BA, 22 de setembro de 2017.
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ONTRATANTE

-

LTDA CONTRATADA
-

TESTEMUNHAS:
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