ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO N° 007/2021 - FMS

TERMO DE MINUTA DE CONTRATO
CELEBRADO
ENTRE
O
FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA
BA TRANSPORTE SANEAMENTO E

GESTÃO

FORMA

AMBIENTAL

E

LTDA,

CONDIÇÕES

NA

ABAIXO

DESCRITAS.

O FÜNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO AMPARO, pessoajurídica de

O

direito público, com sede na Rua Coronel Jose Domingos da Silva Neto, S/N,

Centro, CEP: 48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia,
inscrita no CNPJ. sob o n° 11.358.853/0001-16, representada neste ato pelo
Secretário Municipal de Saúde, o senhor João Vieira da Costa e a empresa BA
TRANSPORTE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA

doravante

denominada CONTRATADA, pessoa jurfdíca de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 26.892.221/0001-05, com sede na Faz. Horta, n° 526, galpão,
Bairro Itanage, na cidade de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, CEP:

46.140-000, neste ato representado por Gessivaldo Aragão Veloso, portador do
CPF n° 904.217.285-15, adiante firmado, consoante os termos do que integra este
ajuste, fazem-se presentes para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e
consolidada pela Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei n° 9.854, de 27 de
novembro de .1999, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°

027/2021 e PREGÃO ELETRÔNICO N® 003/2021/FMS e as cláusulas e condições
a seguir descritas.

o

1.D0 OBJETO

1.1.0 presente contrato tem por objeto a contratação dê empresa especializada na
prestação dos serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e de
espaços públicos, destinados a higienização e desinfecção dos prédios públicos,
logradouros, praças, ruas e avenidas do Município de Ribeira do Amparo/BA,
observadas as especificações constantes no Processo Administrativo N°027/2021

e Edital de Pregão ELETRÔNICO N°003/2021-FMS e seus anexos, e propostas de
preços apresentadas, de acordo com o art. 55, XI da Lei n° 8.666/93, passando tais
documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de
direito.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.
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2.1. Pela perfeita e fiel execução do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE,
pagará a CONTRATADA, o valor global de R$; 200.200,00 (duzentos mil e
duzentos reais), de acordo com os quantitativos efetivamente executados,

2.2. O prazo para pagamento das notas fiscais apresentadas será de até 30 (trinta)
dias contados a partir da entrega da nota fiscal, devidamente atestada e
acompanhadas das certidões negativas, no protocolo da (Secretaria de
Planejamento e Finanças) acompanhadas da seguinte documentação hábil à
quitação; Nota fiscal, Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas Nacional,
Estadual, Municipal, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

2.3. Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não
tenha concorrido para tanto, como critério de atualização financeira dos valores a

O

serem
pagos desde a data final de cada período de aferição até a data do efetivo
pagamento, será procedido a tftulo de inadimplência, o pagamento de 1% (um por
cento) ao mês de juros.

2.4. No ato do pagamento, a CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte dos
tributos e contribuições previstas em lei, desde que os mesmos sejam incidentes
sobre os serviços prestados.

2.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.

2.6. Nos preços estão incluídas todas as despesas de salários e encargos sociais,
fiscais e comerciais, bem como quaisquer outras indispensáveis ao perfeito
cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato, exceto os impostos e as
taxas, quando aplicáveis, cujas alíquotas deverão estar informadas separadamente.

O

2.7. Évedado qualquer reajuste de preços pelo prazo de 12 (doze) meses do

contrato, exceto por força de legislação ulterior que o permita, porém, poderá haver
revisão de valores, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da
proposta, nos termos do art. 65, II "d" e § 2°, da Lei n° 8.666/93, desde que
demonstrado, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados
no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e /ou fato da
administração, desde que imprevisíveis ou de difícil previsão, observado em
qualquer caso o Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da data de
sua assinatura e conseqüente emissão de ordem de serviços.
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
4.1. A despesa decorrente do objeto a ser contratado correrá por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

AÇÃO:
2013- MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
ELEMENTOS DA DESPESA:

33903900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

o

CLÁUSULA QUINTA - DOS REAJUSTES EREVISÃO DOS PREÇOS
5.1. Évedado qualquer reajuste de preços pelo período de 12 meses, com fulcro na
Lei n° 10.192 de 14/02/2001, exceto porforça de legislação ulterior que o permita,
porém, poderá haver revisão, repactuação ou reequilíbrio econômico financeiro.

5.2. Os preços dos serviços, objeto do Contrato, permanecerão irreajustáveis
durante a vigência de 12 (doze) meses. No caso de haver prorrogação do Contrato,
os preços poderão sér reajustados, mediante ajuste entre as partes, de acordo com
o INPC;

5.3. Se durante o período de 12 (doze) meses ocorrer aumento de preços no objeto
dos serviços a serem contratados, em conformidade com a legislação pertinente, os
mesmos serão readequados, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo a comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE,
por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou o referido aumento;

o

5.4. A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e
vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos, do
que os vigentes.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1. Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA a
envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento
dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a:
6.1.1. O Pagamento dos salários, encargos sociais, taxas, fornecimento dos

materiais necessários e demais despesas exigidas para a execução dos serviços
de responsabilidade da Contratada;
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6.1.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços descritos no termo de
referência e outros que, porventura, venham a ser fazer necessário durante o
decorrer do período;

6.1.3. A Contratada deverá, se assim exigido, manter à disposição no local da
prestação dos serviços, o responsável técnico pela empresa;

6.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
Contratante;

6.1.5. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros

^

Termos de Autorização que se façam necessários à assinatura e execução do
Contrato:

6.1.6. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
6.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,
durante o prazo de vigência da garantia dada, estipulada na proposta da
Contratada;

6.1.8. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração ou delito seja qual
for, quando praticado por empregado seu e relacionado á execução do serviço
prestado ao Município, sobretudo quando envolver o nome e ou a imagem deste ou
de qualquer de seus servidores ou autoridades usuárias;

6.1.9. Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou
condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente

O

Contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas.
6.1.10. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste Contrato sejam essas de natureza
trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura,
relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualmente, advirem de
prejuízos causados a terceiros

6.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões
que, a critério do Município, se façam necessários no objeto deste Contrato, até os
limites fixados no §1° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

6,2, O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
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6.2.1. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.

6.2.2. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante
estabelece a Lei n®. 8.666/93;

6.2.3. Acompanhar, controlar e analisar a execução dos serviços quanto à
eficiência, eficácia e a efetividade na realização dos serviços prestados;

6.2.4. Observar para que, durante toda a vigência do Contrato, seja mantida a
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada;

6.2.5. Indicar os seus representantes responsáveis pelo acompanhamento,
supervisão e controle do objeto deste Contrato;

6.2.6. Notificará Contratada, porescrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para as devidas con-eções;

Ç)

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS,
7.1. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste contrato
ou comprovada a prática de fraude de qualquer espécie, em relação ao objeto deste
termo e da licitação, a Administração Municipal poderá, garantida a ampla defesa e

o contraditório, aplicar, cumulativa ou Isoladamente e observado o princípio da
proporcionalidade, as seguintes sanções:

7.1.1. Advertência, mediante comunicação por escrito, através de ofício, sobre a

existência de faltas leves, relacionadas com a execução do objeto contratual.
7.1.2. Penalidade pecuniária, observados os seguintes percentuais e faltas.
7.1.2.1: 5% (cinco) por cento do valor do contrato, em caso de não atender as
condições para assinatura do contrato no prazo previsto no edital e não
comparecimento para assinatura do contrato.

7.1.2.2. De 1% (um) a 10% (dez por cento) do valor do contrato em caso de atraso

o

e interrupção dos serviços ora contratados:
a) Atraso de 01 a 05 dias: multa diária de 1%;
b) Atraso de 06 a 10 dias; multa diária de 3%;
c) Atraso de 10 a 15 dias: multa diária de 5%;
d) Atraso de 15 a 20 dias: multa diária de 8%;
e) Atraso acima de 20 dias: multa diária de 10%.

§1°: O atraso superior a 10 (dez) dias é considerado Infração contratual gravíssima,
autorizando a rescisão do contrato e aplicação das demais penalidades.
7.1.3. Suspensão temporária do direito de licitare impedimento de contratar com a

Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, que serão fixados pelo
ordenador de despesas, a depender da falta cometida.

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48440-000
TEL: (75) 3439-2166

rf\

CNPJ: 13.809.405/0001-17

w

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação.

7.2. A licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública e, será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores do

Município, na forma do Regulamento de Cadastro de Fornecedores do iViunicípio,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.

o

7.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo o Município através
da Secretaria da Fazenda, descontar de eventuais pagamentos devidos à licitante,
cobrar administrativa ou Judicialmente, pelo processo de execução fiscal, com os
respectivos encargos previstos em lei.

8.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da respectiva ciência.

7.5. Se o motivo da inexecução das obrigações ocorrer por comprovado
impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
RECEBIMENTO.

o

8.1. Nos termos do artigo 67, § 1°, da Lei rf 8.666/1993, a Administração designará
um gestor do contrato, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhar e fiscalizar a execução do mesmo, anotando em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário
á regularização das falhas ou defeitos observados;

8.2. A execução do Contrato será fiscalizada por preposto designado pela
Secretaria de Saúde, com autoridade para exercer, em nome deste Município, toda
e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços
contratados, conforme consta no termo de referência e demais normas pertinentes
ao objeto contratado;

8.3. O seu recebimento dar^se-á de acordo com o art. 73, inciso I, letra "a" e "b", da
Lei 8.666/93, com alterações posteriores;
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8.4. O serviço executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na
proposta do adjudicatário será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;
8.5. As quantidades Indicadas no projeto básico são meramente estimativas,
podendo ser alteradas, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades
do IVIunicípio;
8.6. Caberá ao fiscal do contrato vinculado a Secretaria de Saúde, o recebimento e

a atestação da(s) Nota(s) Fiscal (is) Fatura(s) correspondente a entrega do objeto,
em pleno acordo com as especificações contidas no termo de referência do Edital
e no presente contrato.

Q

^

CLÁUSULA

NONA

ADMINISTRAÇÃO.

-

DA

RESCISÃO

E RECOHECIMENTO

DA

9.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de
acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, conforme se
vê abaixo:

9.1.1. A ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art, 78 da Lei n° 8.666/93
ensejará a rescisão deste Contrato.
9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.3. A rescisão, administrativa ou amigável, será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

9.4. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos

^
W

enumerados nos incisos I a XI do art. 78 da Lei rf 8.666/93, acarreta as
conseqüências previstas nos incisos II e IV do art. 87do mesmo diploma legal, sem
prejuízo das demais sanções previstas.

9.5. Na [lipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Administração
contratar a licitante classificada em colocação subsequente, observadas as

disposições do inc. XI do art. 24, da Lei n° 8.666/93 ou efetuar nova Licitação.
9.6. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

9.6.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos.
9.6.2. O atraso injustificado na execução do fornecimento.
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9.6.3. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompaniiar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

9.6.4. A prática reiterada de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1° do
artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

9.6.5. A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de
insolvência civil.

9.6.6. A alterado social ou a modificação de finalidade ou da estrutura da empresa
que, a juízo da Administração, prejudique á execução do contrato.

9.6.7. O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão que

o

caracterizem a insolvência da contratada.

9.6.8. O interesse público, devidamente justificado.

9.6.9. A suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem ou guerra.

9.6.10. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

9.6.11. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, sem expressa e previa
autorização do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE

O

RESCISÃO
10.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada

reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, np que couberem, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO DO EDITAL E

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

11.1. Este Contrato decorre do Processo Administrativo n® 027/2021 e Pregão

ELETRÔNICO n° 003/2021-FMS, fundamentada nos termos da Lei Federal n°
8.666/93 e demais alterações, fazendo parte integrante do processo o Edital do
Pregão e Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS.
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12.1. Todas as comunicações entre as partes, que impliquem em solicitação de
aquisição, controle de atendimento, reclamação, ou qualquer outra ocorrência digna
de registro, serão feitas por escrito.
12.2. O presente contrato admite alterações, mediante temio aditivo, na forma
estabelecida na Lei N° 8.666/1993.

12.3. Caberá a CONTRATANTE a publicação resumida deste instrumento no Diário
Oficial do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93.
12.4. A CONTRATADA responderá por toda e qualquer responsabilidade, mesmo
que aqui não esteja descrita, mas que a legislação ou a aplicação deste contrato
assim o impuser.

o

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Cipó, Distrito Judiciário
de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, como único competente para dirimir as
questões que porventura surgirem na execução do presente Fomecimento, com
renúncia expressa por qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na
presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Ribeira do Amparo/BA, 30 de abril de 2021.
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