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CONTRATO n". 131/2018

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as
seguintes declarações e cláusulas:

I.ICITAÇÂO: Dispensa de Licitação n 037 2018. Art 21. II. da I ei 8 66 O

CONTRATANTE: MINICÍPIO DE L.AEl(O DE FREITAN. mscrito no t-NPJ. ii.927.8l9700tHuo,
com sede na Praça Joño lhiamo dos Santos Cemro. I.auro de Erettasil3A. neste ato representado por sua
Prefeita Sra. 316ema Isabel Passos Gramacho.

C'ONTRATADA: ROSA DOS NANTOS BECK. pessoa fundica de direito prnado, m,crita no CNPJ:
23 l.N 641 0001-0L com sede nu I Vla Comumdade 1-atima dos Ilianchin, VN. São Pedro do Sul. Não
Pedro do Sul RS. L EP

4~'
100-000. Deste ato representada pelo, seus ato, constituthou e procura nem an

aneto, que abano subscrere.

( iÂUNL LA PRINIEIRA - OIMI TO: 0 ouiraingon de empiesa para sen iso de desmselvasão. desrauração
e descupmuação dos equipamentos desta secretaim, a fim de cuar a infestaçào de cupms, baratas e ratos
que colocam em nsco a saude de funcionanos e usuárk>s destes imosco.

CLAt St i A SI·:GliNDA - PRAZO DO CO.N l'RA TO: O presente Contrato tera nyencia de 12 idozei
meses, contados a panir da data de sua assmatura.

CLÂl St'LA TFROFIRA - Mt i presente t entiate tem o sahir global esupulado em R514.8N3.29
(Quatorie mil uitucentos e oitenta e três reais es inte e note centatosh

CI.tt NI I A QUARTA - FORMA DE PAGAilENTO: () saler sera pago ù usta. apes a emissão da nota
tiscal. que sera proscw.ula e paga após a apnaatae pelo setor competenteda CONTR ATAN I E

ÚLÁl St IA QIIINTA - DAS RESPON.6ABILIDADI S DA CONTRATADA:
5.1 \ contralada assunara total responsabildade pela perfeita execução dos sen i os, cono esirita obsenäneia
a qualidade do material quimien utillado:

, , A COlinitada deseta ter eni seu giusdro pewool teollicatinuite t¡ualincado ¡xani eteeução dos sers
i os era

t00tfaladth AC\CDAO dpffšfülaT fcgistr da tillpicMi |UDI du TC 4011\0 CUIhcÍhD ffgiOR3| 10 ¢Dl
soniormidade com a Resologno RL D n' 18. de 20 de tetereiro de 2000.
5.3. A contratada awumna total responsabduladepor todos os danns exentualmente causado, a pessoas e ao
patrimomo do ilumcipio de i atuo de I lettas, quando compresadamentetenha corndo pal negligencia e au

mabihJade de seus ftmetonanos, esta prommera a quem de duello o ressaismiento dos danos. quando da
etetuçúo des sen!ços
5.4. A contratada assunnra total responsabdidadepela execução e cumpnmento dos pra704 C gar30tlas da

IITTalO.
5.5. A aprent So accuayno dos scruços Por parte do setor responsatel pela gestão du outrato, año cume a

contratada de quaisquer das lesponsabihdades estipuladas em outrato. desendo a mesma a ontratada)
ornyir talhas, num pram mamma de 24 o mte e quatro) horas. sem que tal tato represente ou miposic onus

para a t ontratante.
5.6. A ontratada doera pultentar todos as tocas pnmanos (tubulações, caixas de esgotos e gordura.
depötitas, s.asas de mayumas, rido, de sanitúno_, e copas e demais dependënaan com produtos
comprosadamenteeficazes e adequados para alunçào nestes kacais.
5.7. A contratada desera realizar os senivos de dedetização e destati7atäe aos sabados. domingos e teriados.
sendo a hora e data esupulades peloth) Gester ntratante. responsatel pela fiscahzago e supernsäu
de todos os seruços aletos ao contrato.
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5.8. Quando da ordem de execuçäo dos sers iços. a contratada detera apresentarem ate 24 horas antes da
data marcada. cronograma nsico de execuçño dos serucos. sendo que. na hora e data marcadas. a contratada.
desera estar nas dependoneius da edincação, com equipe habihtada e em numero suficiente para o bom
andamentodos sert iços eo cumprimento dos pnvas prefirados e acordados com o Gester da (ontratante.
5.9. O gester do contrato se resena o direito de rejeitar ou exiga a substituiçao de qualquer hmelonano da
contratada que citeja crecutando scrutos otyelo do contTato. Obrigando-se a mesma a proildenciar.
tmediatamente. substituto para o pessoal rejeitado, de maneira ytic as scruços contnttadLly DO $ [3

mterrupçúa ou alraso:
5.10. A solicila ño de scruços \ luculados ao enntTato dar-se-a sempre por escrito. aminada pelo pestor ou
subsinuto deste:
5.11. Os scruços 4erão etecutados de acordo com as m>trugoes :tdmimitratitas determmadas pela
Lontratame atrates do Setor responsätel pela natalizaçän dos sers iços comratados:
5.12. A contratada poderit agendar visita ou apresentar. em até 18 horas antes da dma de inicio dos sert iços
programação:eronograma,na qual der crú constar
a) Plano completo de execuçän das scruços kronograma haical;
b) I spo de composto quimico a ser utili7ado.
5.13 Fornecer a nota lheal inhda e toda a documentação necessaria para a tramitaçúo de pro os de
paganlcDION
.ÎA Ì'ÍCTUSJ BN 3 14 3ÇÕCN 005 CQtilpdfDCHIOx FCldClOndtIOS jflO d 00Dif310. U ! \ON 1010\€ .

C350

haia substituição dos mesmos:
5.l5 i fetuar apheações em mais UNtres) imoreis que etentualmente sciarn contratados para funcionaniemy
de egmpamenlospùblicos de competência deste orgão.

CL AUNEL A SEXT A - O AS RESPO½ABILlDADEN DA CO.YI RA'I AN I L:
.1 Proporcionar as condiçöes necessarias para a realI73ÇÕO dO scr\ \ÇO. UCill COmO a IndledÇÃO dth ÌDC3ls 3

erem efetuadosno releridos scruços deste iermo de Referëncia.Je acordo com as normas Municipais:
6.2. Regenar. no todo ou em parle, as scruço, prestados yuc esteytm em desacordo com as espeellie460
teemcas ameriormente apresentadas.
6.3. I teluat a pagamente apes a apresentaçän da tatura NI pela i entratada nas condignes estipuladas no

CODif31
6.4. Nomear scrudores para Oscaliação dos scru os e gestão do t entrato.

.5 Acompanhar a execuçäo de 1ernecimentode ohyclo contratado, hem como atestar nas notas lisemis/httura
a efetita entreaa do oh¡eto contratado en seu accue:
6.6 Efetuar o pagamentena forma e nos prazos comenannadem neste lermo,
6.7 Presur as mforma oco e os eschtreennentos yuc tenham a ser sobellados peLi Contratada;
6.8 t omunicar a Contratada as etentuais irregularidades observadasna entregados pmduto, para adoçän das

proudéncia, >aneadoras:

CLÃOSELA NÉTIMA - FISCALIZAÇÃO:(b scruços era mençado, serno ti,cabrado, pela secretana
\lumapal de Desemahunento Social e ( idadona SF\1DES(

,
atrees do sers idor designado, Jorge Alet

da Siha Nantot Matricida 7000&

CLÁLSULA OITAVA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do
CONTR ATA\ FE em operar a rescisão administratka deste pacto. na forma da Lei no 8.66693. art. 27

CLÂUSUI A NONA - RENCISÃO: Consthui momo para a rescisän admimstratna Jeste contrato a

intração a qualquer de suas clausulas. ou a ocorréncia das hipotese, prenstas no arugo 78 da L ei no
8 006 43

CLÁESULA DÉCIMA - MULTAS: A CON I RAI ADA arcará com uma multa de 3Fa inme por centet
sobre o taler total do contrato no caso de descumprimento de qualquer das condi es ou cláusulaa ora
avençados
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CLÃONULA DÉClMA PRIMEIRA - LEGINI ACÃO PERll\ENTE: Este contrata e regido pela Lei n"
8Ns Oc Jenum norano de direituadministratiso pertinentes

I por estarem assim instes e comratados assmam o presente em 04 (quatro) rias de igual teor e tahdade
lundica na presen a de dua, testemunhas abaiw. degendo o fare de Laurede Freitas como competente para
dee ldir a' Questùes oriundas deste pacto

Lauro de Freitas. 22 de Outubro de 2018.

Muni¢ípio de Lau Freitas/BA C TANTE
Sra Moem Isa (Passus PreMta

SECRETARIA ML NICIPALDE DESENVOLVIME SO
Muklahi dos Saa na Andrnée -secretádà

ROSA NTOS BECK -CONTRATADA

lENIIME lASí

NOMF:
'

NOME:
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