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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 13.717.277/0001-81

CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N'.° PP001/2016

Pelo presente contrato de prestação de serviços, o MUNICÍPIO DE JUSSARA BA, aqui representado pelo Prefeito do Município, Sr. HAILTON MENDES DIAS,
brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, de agora em diante denominado
CONTRATANTE, é, do outro lado, a empresa, SANTA SARA
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 12.41,1.808/0001-40, com sede na Rua Eurípedes Machado, 222
A, Nova Brasília, São 'Gabriel, Bahia, neste ato representada pelo sócio, doravante
denominada simplesmente PRESTADORA DE SERVIÇOS, perante as
testemunhas abaixo firmadas, resolvem pactuar o ipresente contrato, cuja
celebração foi autorizada pelo despacho do processo administrativo, e que se
regerá pelo disposto na Lei n.° 8.666/93, atualizada, esta, no que couber,
atendidas as cláusullas e condições que anunciam• a seguir, e do qual ficam
fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos.
a) PREGÃO PRESENCIAL n.° PP001/2016;
b) Proposta apresentada pela PRESTADORA DE SERVIÇOS;
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1. Este contrato tem como o seu objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO.
1.1. A PRESTADORA DE SERVIÇOS obriga-se a aceitar, quando solicitado pela
CONTRATANTE, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços
contratados e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as
contratantes, de acordo com o inciso 2; art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E
REAJUSTE.
2.1 A CONTRATANTE pagará à PRESTADORA DE SERVIÇOS, o
correspondente ao válor de R$ 979.350,00 (novecentos e setenta e nove mil,
trezentos e cinquenta reais).
2.2 A Contratação será feita gradativamente, de acordo com o estabelecido pela
CONTRATANTE, à medida que se faça necessário. Tomando-se por base os
preços definidos na planilha de custos e os serviços efetuados pela
CONTRATANTE, dá-se ao presente, o valor global estimado de R$ 979.350,00
(novecentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais).
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2.3 No preço acima descrito, já estão inclusos, todos os custos e despesas
relativas a: seguro, combustíveis, manutenção, impostos, taxas, contribuição, ou
encargos fiscais, sociais, ou quaisquer outros ônus que porventura existam,
necessários a execução dos serviços, não cabendo nenhum pagamento adicional
no presente contrato.'
Os custos e despesàs decorrentes dos pagamentos dos serviços objeto deste
Pregão Presencial, serão de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSARA e atendida pela dotação orçamentária constante do exercício de 2014,
consignada no orçamento subseqüente, se necessário. Todas as despesas
decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta da dotação orçamentária

3SY 33,0 3_5
2.4 A realização do pagamento fica condicionada ao atendimento, pela
PRESTADORA DE SERVIÇOS, da apresentação dO relatório devidamente
aprovado pela administração, bem como recolhimento do FGTS e INSS inclusive
Certidão Negativa de Débito com o INSS (CND) e Certidão de Registro com o
FGTS (CRF) do mês anterior à prestação dos serviços, autenticadas por tabelião,
e planilha de serviços executados, sobipena de retenção'do pagamento devido.
2.5 O pagamento se'rá efetuado à licitante vencedora, 'sem qualquer acréscimo
financeiro, mediante autorização bancaria de debito em conta corrente da
empresa vencedora,' até 5 (cinco) dia após apresentação da NF, do mês,
observada a ordem crionológica estabelecida no art. 5° da Lei 8.666/93.
2.6 Havendo erro da fatura, ou atraso na apresentação dos documentos de
cobrança, por qualquer motivo, inclusive o não cumprimento do disposto no item
2.7, será considerada, para fins de pagamento, a data de sua reapresentação
devidamente regularizada, sem ônus algum para a PREFEITURA.
a) O valor do contrato será reajustado, caso haja mánifestação pelas partes,
tomando-se por base a variação do salário mínimo ou, na sua falta, índice
legalmente previsto álépoca.
2.7 A PRESTADORA DE SERVIÇOS poderá através do presente contrato solicitar
aditamento, por escuto, para alteração nominal da fatura para outro órgão,
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descentralizando o pagamento, porém vinculando-o à dotação orçamentária da
entidade correspondénte.
CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO E VIGÊNCIA
L
3.1 Este contrato tem prazo de duração de 09 (nove) meses, contados a partir
da sua assinatura do presente, podendo ser prorrogado por igual período,
havendo manifestação de ambas as partes.
3.2 Poderá este contrato ser prorrogado, a critério. da CONTRATANTE e
concordância da PRESTADORA DE SERVIÇOS, por iguais ou inferior períodos,
se atendidos os interesses dos contratantes, até o limite máximo previsto na Lei
8.666/93, conforme Art. 57, Inciso II, nas mesmas condições aqui previstas.
3.3 A prorrogação do contrato se dará mediante Teimo Aditivo ou conforme
convier à Administração
3.4 A PRESTADORA DE SERVIÇOS terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis para iniciar a prestação dos serviços, em todas ,as unidades, a partir da
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA DE SERVIÇOS
A PRESTADORA DE' SERVIÇOS
obriga-se a:
4.1 Prestar os seus serviços em termos da mais alta qualidade, obedecendo aos
procedimentos operacionais estabelecidos pela CONTRATANTE mantendo sob
sua exclusiva responsabilidade toda supervisão, direção e veículos, para
execução completa e 'eficiente dos serviços, objeto deste contrato;
4.2 Assumir, integral?nente todos e quaisquer õnus e obrigações concernentes à
Legislação Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista, sem repassá-las, sob qualquer
hipótese, à CONTRATANTE;
4.3 Responder, financeiràmente, por quaisquer danos de sua responsabilidade e
da sua unidade de força de trabalho, para com a União, Estado, Município e/ou
Terceiros;
4.4 Manter todos os seus funcionários devidamente identificados;
4.5 Assumir responsabilidade, direta e total, por quaisquer danos que venham a
ser causados por suai unidade de força de trabalho, às instalações ou a quaisquer
dos equipamentos da CONTRATANTE;
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4.6 Apresentar, quapdo da assinatura do Contrato, relação dos funcionários,
acompanhada de cópia autenticada dos documentos dos mesmos, inclusive da
Carteira de Trabalho devidamente assinada;
4.7 Atender com priesteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços
executados, bem, corno, sobre a não execução de serviços, providenciando sua
imediata correção, sem ônus para a CONTRATANTE;
4.8 Manter durante toda a execução do contrato, erni compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
I
I
4.9 Efetuar, pontualmente, o pagamen. to de todas as taxas e impostos incidentes
sobre sua atividade, e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem
como, respeitar todas as Leis Federais, Estaduais' e I Municipais, inclusive as
obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas da éua unidade de força de
trabalho.
4.10 Aceitar auditagém nos seus controles e documentação fiscal, referentes a
este contrato, por parte do órgão responsável da CONTRATANTE;
4.11 A PRESTADORA DE SERVIÇOS fica obrigada a disponibilizar 01
funcionário, 01 escritório com linha telefônica, de fácil acesso, na sede da
CONTRATANTE, para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, para as
solicitações e alterações que se fizerem necessárias.
4.12 Zelar pela boa ei completa execução dos serviços contratados e facilitar, por
todos os meios ao seu alcance, a• ampla ação fiscalizadora dos • prepostos
designados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente as observações e
exigências que lhe form solicitadas. E
4.13 Remunerar as horas extras, que decorrerem de atrasos nos serviços, que
tenham sido provocados pela PRESTADORA de SERVIÇOS, com ônus exclusivo
da mesma.
CLÁUSULA QUINTA': OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A TOMADORA DE SERVIÇOS
obriga-se a:
5.1 Dar ciência à CONTRATANTE se quaisquer modificações ocorrerem neste
contrato.
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5.2 Efetuar todos os pagamentos oriundos da execução deste contrato conforme
determina a Cláusula :segunda.
5.3 Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATANTE, recusando-as
quando inexatas ou incorretas.
CLÁUSULA SEXTA: !ALTERAÇÃO
6.1 A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato,
só poderá ser procedida através de termo aditivo assinado pelas partes,
resguardado o disposito no art. 65, inciso I, alíneas "a " e I' b" da Lei n.° 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA GARANTIAS
7. A PRESTADORA DE SERVIÇOS se obriga a realizar !suas atividades utilizando
equipamentos especializados, conforme descrito no Anexo II, em número
suficiente, evitando : o excesso de jornada, cabendo-lhe total e' exclusiva
responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege os
negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na trabalhista,
previdenciária, tributária e cível.
7.1 A PRESTADORA DE SERVIÇOS obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE
todas as despesas que este tivêr, decorrentes de:
7.1.1 recolhimento judicial de indenização administratiVa, conforme previsto no
Enunciado 331, II (trezentos e trinta e um inciso segundo) doç TST, ou
recolhimento judicial de titularidade de vinculo empregaticio da sua unidade de
força de trabalho, corri a CONTRATANTE, ou qualquer empresa do mesmo grupo
econômico;
7.1.2 recolhimento judicial ou administrativo de solidariedade ou subsidiariedade
da CONTRATANTE ou de qualquer outra empresa do mesmo grupo econômico
no cumprimento das obrigações trabalhistas e/,ou previdenciárias da
PRESTADORA DE SERVIÇOS;
7.1.3 indenização, inClusive a terceiros, em conseqüência de eventuais danos,
serviços ou institucioriais, causados pela PRESTADORA DE SERVIÇOS, ou seus
prepostos na execução de suas atividades;
7.1.4 as despesas acima citadas, deverão ser reembolsadas através de desconto
sobre os valores fatúrados, limitados, a um percentual! por fatura, dê até 60%
(sessenta por cento),' do valor total da mesma. Caso haja saldo, deverá ser
deduzido de faturas subseqüentes.
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7.2 A CONTRATANTE fica autorizada a realizar retenção proporcional aos
encargos previdenciákos e trabalhistas cuja quitação não seja comprovada, bem
corno contratar, em nome da PRESTADORA DE SERVIÇOS, profissional que
execute o cálculo e recolhimento de tais verbas aos órgãos arrecadadores.
1
7.3 Constatada, de forma inequívoca, a mora total ou parcial no cronograma de
prestação de serviços, a PRESTADORA DE SERVIÇOS autoriza à
CONTRATANTE a contratar terceiro, em seu nome, para que realize a obrigação
da PRESTADORA DE SERVIÇOS podendo, a CONTRATANTE inclusive, reter
parte ou todo o crédito da PRESTADORA DE SERVIÇOS para a remuneração
deste terceiro.
7.4 As partes poderão de forma fundamentada, solicitar entre si a substituição ou
não da unidade de !força de trabalho, que esteja obkruindo a realização do
contrato, ou que esteja atentando contra o patrimônio institucional ou material de
uma ou das duas parfes;
7.5.1 As partes terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para realizar as
substituições referidaá ou justificar a recusa da substituição.
CLÁUSULA OITAVAE FISCALIZAÇÃO
8.1 O acompanhamento e fiscalização dos serviços, objeto deste contrato será
exercida pela Secretaria de Obras da CONTRATANTE, que terá poderes para:
a) Transmitir à PRESTADORA DE SERVIÇOS as determinações que julgar
necessárias;
b) Recusar o serviço prestado em desacordo com este Contrato.
8.2 A fiscalização dos serviços contratados, será, ekercida diariamente, por
preposto da CONTRATANTE, através de visitas periádicás, nos locais onde serão
realizados os serviço.
8.3 A PRESTADORA DE SERVIÇOS declara aceitar integralmente, todos os
métodos e processo de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela
CONTRATANTE. 1
8.4 A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime nem reduz a
responsabilidade da !PRESTADORA DE SERVIÇOS no cumprimento dos seus
encargos.
CLÁUSULA NONA: SANÇÕES
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9.1 O adjudicatário/contratado, sujeitar-se-á, no caso de, inadimplemento de suas
obrigações, às seguintes sanções, graduadas conformei a gravidade da infração,
sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n.°
8.666/93, em sua atual redação, esta no que couber, após o prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais.
9.1.1 Advertência no caso de infrações leves ou quando a adjudicatária não
informar, alterações dm seus dados cadastrais.
9.1.2 Multas de:
a) até 3% (três por canto) sobre o valor da nota de empenho ou contrato, em caso
de recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
'
contados da data de áua convocação;
b) até 0,3% (três dédimos por cento) ao dia, até o 30.° I(trigésimo) dia de atraso,
sobre o valor do serviço não realizado;
c) até 3% (três por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de
atraso superior a 30 .(trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de
empenho ou documento correspondente;
9.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a AdMinistração
Municipal:
a) Por até 03 (três) meses, quando incidir duas vezes em atraso, por mais de 15
(quinze) dias no caso de fornecimento ou por mais de 30 (trinta) dias, no caso de
execução de obras oü serviços, no mesmo contrato ou em contratos distintos, no
período de um ano;
b) Por até 01 (um) anb nos casos em que a inadimplênciá acarretar prejuízos para
a Administração;
9.1.4 Declaração de iinidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
aplicada ao contratayo ou adjudicatário que incorrer pela segunda vez na falta
prevista na alínea "bi' do subitem 9.1.3 deste instrumento, ou ainda conforme o
que estabelece o artigo 88 da Lei 8.666/93, conforme sedue:
a) a licitante apresentar documentos para habilitação adulterados ou falsos,
devidamente comprovados em processo administrativo;
b) tenha a licitante sOfrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
c) tenha a licitante praticado atos ilícitos, visando frustrar :os objetivos dá licitação;
d) tenha a licitante demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados;
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9.1.5 Esgotados todos os prazos de execução do objetó do contrato que tiverem
sido concedidos peia autoridade CONTRATANTE, á CONTRATADA ficará
automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não cumprir
a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
9.2 As multas previstás no subitem 9.1.2 deste instrumento poderão, a critério da
Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a
depender do grau da infração cometida pelo adjudicatária
9.3 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas eSpontaneamente no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao
valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judiCialmente, a critério da
PREFEITURA.
9.4 Os danos e preju;ízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no praz" o máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à
PRESTADORA DE SERVIÇOS, sob pena de multa.
j
CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISÃO
10.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato
nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, sem que caiba à
PRESTADORA DE SERVIÇOS direitaà qualquer indenitação, e sem prejuízo das
penalidades pertinentes.
10.2 A PRESTADORA DOS SERVIÇOS, fica obrigada apagar à xxxxxx, multa de
15% do preço total do instrumento contratual, vigente na data da aplicação, sem
prejuízo do pagamento das multas moratórias devidas, por inadimplemento , até a
data da rescisão, caso a rescisão ocorra por sua culpa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
11.1 Fica expressamente proibida a subcontratação, cessão ou transferência, no
todo ou em parte, Idos serviços Licitados, salvo mbtivos comprovadamente
relevantes e convincentes para que, a exclusivo juizo da CONTRATANTE, esta
possa aceitar quaisquer das situações acima, o que se formalizará por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES
12.1 A PRESTADORA DE SERVIÇOS assume, como 'exclusivamente seus, os
riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de mão-de-obra, necessárias à
boa e perfeita execuição dos serviços contratados. Responsabiliza-se, também,
Praça Mammo Guedes, 93, Centro, Jussara-ba, Gt.P. 44925-UUU
Fonè:(74) 3647-1029 — e-mail: pmjussara@yahoo.com.br

!
• •
Estado da Bahia
•
•
i
IR
e
'PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
7:in
Prefe"un_
............i.
li
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
i 8Mgf
CNPJ 13,717.277/0001-81
saii"simaa~vie
,
I
pela idoneidade e pelo comportamento de seus em,ipregados, prepostos ou
subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos due sejam causados a
CONTRATANTE ou a terceiros.
12.2 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela PRESTADORA DE SERVIÇOS com terceiros, ainda vinculados a execução
do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da PRESTADORA DE SERVIÇOS, de seus empregados
prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: INCIDÊNCIAS FISCAIS
13.1 Os tributos (iimpostos, taxas? emolumentos, , contribuições fiscais e
parafiscais) que sejairn devidos em decorrências direta ou indireta do presente
contrato, ou da execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
assim definido na Norma Tributária. ,
13.2 A PRESTADORA DE SERVIÇOS declara haver levado em conta, na
apresentação de sua proposta os tributos incidentes. sobre a execução dos
serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação,
para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
13.3 Ficando comprovado, durante a execução do contráto que a PRESTADORA
DE SERVIÇOS acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a
quaisquer tributos não incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais
valores serão imediatamente excluídos, com o reemborso dos valores corrigidos
porventura pagos à PRESTADORA DE SERVIÇOS.
1
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
14.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da
PRESTADORA DE SERVIÇOS qualquer condição deste contrato, tal faculdade
não importará em nokiação, não se caracterizando como renúncia de exigi-Ia em
oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO
15.1 Fica eleito o foro da Cidade de Jussara, Estado da Bahia, que será
competente para dirimir questões decorrentes do curriprimento desté contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. •
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E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, diante das
testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual
teor.

Jussara-BA, 19 de fevereiro de 2016.

DES DIAS
CONTRATANTE — HAIL
A
1
'
MUNICÍPIO DE JUSSA

CONTRATADA - SANTA S

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Teste - 'has:
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