Prefeitura Municipal de Aramari
Centro Administrativo Municipal (CAM)
Rua Alto do Bendengó, s/n
Centro - Estado da Bahia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 084-2020
CONTRATO DE

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE

SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES
PARA ELIMINAÇÃO DE VÍRUS (COVID 19) NESSE
PERÍODO DE PANDEMIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI
PREFEITURA DE ARAMARI E A EMPRESA MODELO
SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI., COM BASE NA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037-2020.
O MUNICÍPIO DE ARAMARI, ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ nº 13.646.740/0001—
—
—
41, situada na Rua do Bendegó, s/n Centro Administrativo Municipal Aramari Bahia,
neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS,
brasileiro, RG nº 772749540 - SSP/BA, CPF nº. 811.548.105-00, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa MODELO SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob
o nº 24.856.523/0001-00, situada na Rua Jovino Cunha, Nº 98, 2º Andar. Centro,
CEP 48130-000., através de seu representante, Sr. Anderson Santos e
Aramari/BA
Santos, devidamente inscrita no CPF sob o n.º 015.116.855-57, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, para prestação dos serviços de
sanitização e desinfecção, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, os quais as partes
se sujeitam a cumprir; e também sob os termos e condições estabelecidas na proposta
de
apresentada pela empresa, que é parte integrante deste Contrato, independente
transcrição, mediante as cláusulas seguintes:

-

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES
PARA ELIMINAÇÃO DE VÍRUS (COVID 19) NESSE PERIODO DE PANDEMIA.
ITEM | LISTA / DESCRIÇÃO DETALHADA | UND | APLICAÇÃO

01

02

Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
virus (COVID 19), bactérias e microorganismos, através de Nebulização
nas áreas internas e
a frio
Atomizador em áreas externas com
solução sanitizante. Local: Conselho
Tutelar com área de 75,70 m* com
um total de 04 aplicações.
Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
virus (COVID 19), bactérias e microorganismos, através de Nebulização
a frio nas áreas internas e
Atomizador em áreas externas com
solução sanitizante. Local: Mercado
Municipal com área de 260,45 m com
upa total de 04 aplicações.

ARÉA Mº

UNIT Mº

VALOR
TOTAL

70m?

R$ 1,45

R$ 439,06

R$ 1,45

R$ 1.510,84

M2

04

75.

M?

04

260 49m?

VALOR
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03

05

07

08

Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
virus (COVID 19), bactérias e microorganismos, através de Nebulização
a frio nas áreas internas e
Atomizador em áreas externas com
solução sanitizante. Local: Centro
Administrativo Municipal (CAM) com
área de 290,83 m? com um total de
08 aplicações.
Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
vírus (COVID 19), bactérias e microorganismos, através de Nebulização
nas áreas internas e
a frio
Atomizador em áreas externas com
solução sanitizante. Local: Sec. de
Obras e Transporte (Estação) com
área de 152,90 m? com um total de
04 aplicações.
Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
virus (COVID 19), bactérias e microorganismos, através de Nebulização
a frio nas áreas internas e
Atomizador em áreas externas com
solução sanitizante. Local: PSF 02
Catuzinho com área de 139,56 m?
com um total de 08 aplicações.
Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
vírus (COVID 19), bactérias e microorganismos, através de Nebulização
a frio nas áreas internas e
Atomizador em áreas externas com
Local:
sanitizante.
solução
Secretaria de Saúde com área de
256,08 m? com um total de 08
aplicações.
Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
virus (COVID 19), bactérias e microorganismos, através de Nebulização
a frio nas áreas internas e
Atomizador em áreas externas com
solução sanitizante. Local: Academia
de Saúde com área de 130,11 m?
com um total de 08 aplicações.
Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
virus (COVID 19), bactérias e micro-

290,83m?

R$ 1,45

R$ 3.373,62

152,90m?

R$ 1,45

R$ 886,82

08

139,56m?

R$ 1,45

R$ 1.618,89

08

256,08m?

R$ 1,45

R$ 2.970,52

08

130,11m?

R$ 1,45

R$ 1.509,27

08

83,20m?

08

mM?

R$ 965,12

Lo

E
RR

09

10
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organismos, através de Nebulização
nas áreas internas e
a frio
Atomizador em áreas externas com
solução sanitizante. Local: Setor de
Ambulância com área de 83,20 m?
com um total de 08 aplicações.
Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
virus (COVID 19), bactérias e microorganismos, através de Nebulização
nas áreas intenas e|
frio
la
Atomizador em áreas externas com
Local:
sanitizante.
solução
Secretaria de Educação (SEDUC)
com área de 467,80 m? com um total
de 04 aplicações.
Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
virus (COVID 19), bactérias e microorganismos, através de Nebulização
a frio nas áreas internas e
Atomizador em áreas externas com
solução sanitizante. Local: PSF 01 e
04 com área de 12,34 m* com um
total de 08 aplicações.
Serviço de sanitização e desinfecção
de ambientes internos e externos dos
setores públicos, para eliminação de
vírus (COVID 19), bactérias e microorganismos, através de Nebulização
nas áreas intemas e|
frio
la
Atomizador em áreas externas com
Local:
sanitizante.
solução
Assistência Social com área de
112,89 m? com um total de 04

aplicações.

M

04

467,80m?

| R$1,45 |

R$2.713,24

M?

08

120 34m?

R$ 1,45

R$ 1.395,94

M

04

112,89m?

R$ 1,45

R$ 654,76

|

2.089,90m*

R$ 18.038,08

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO - O preço global do presente contrato é de R$

(Dezoito mil, trinta e oito reais e oito centavos), que será pago
na proposta
parceladamente, no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas
da CONTRATADA.
148.038,08

CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES - São encargos da CONTRATADA:

de Aramari
a) Observar, de modo geral, as Especificações vigentes na Prefeitura municipal
aos serviços contratados,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes
constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da
Fiscalização;

b) Sanitização
A Sanitização é

um processo de higienização e eliminação de agentes patogênicos.

Que
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de doenças respiratórias
micro-organismos. Logo sanitização, vem impedir a proliferação
O produto
como no caso do novo Covid19, renites, bronquites, asma, resfriados.
sanitizante não gera riscos, pois são biodegradáveis.

c) Desinfecção
É a eliminação ou remoção de todos os micro-organismos na forma vegetativa,

e superfícies inanimadas.
independente de serem patogênicos, presentes em artigos
Eventualmente ocorre remoção de esporulados, mas não é possível quantificar.

DAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Os serviços serão executados com aplicação única com previsão de garantia, sendo que
dentro do período garantido, se necessário, poderá haver reaplicação.
Antes de iniciar os serviços, a CONTRATADA deverá submeter um Cronograma de
Atividades à apreciação da administração, no qual deverá constar.
a. Quantidade de prestadores de serviços, definição das equipes, com os respectivos
horários de entrada e saída, locais de atuação, responsabilidades,
b. Periodicidade de realização de cada tipo de serviço/local,

c. Rotinas de execução dos serviços;
d. Equipamentos e materiais utilizados.

Os serviços deverão ser executados nas Unidades listadas na Tabela, observando a escala
definida no Cronograma de Atividades a ser aprovado pela fiscalização.
nas atividades
Sempre que possível deverão ser minimizados a interferência e o incômodo
da CONTRATANTE, cabendo à empresa programar a realização das atividades em
horários de menor fluxo de pessoas nas edificações. Nesse sentido, as seguintes regras
deverão ser observadas:
Os serviços deverão ser prestados, em regra, após o horário das 18h ou aos sábados,
domingos e feriados, conforme conveniência da Administração,

DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais e
dos serviços.
equipamentos, nas quantidades necessárias à perfeita execução
Os produtos deverão ter as seguintes características:
a) Não causar manchas;
b)

Ser antialérgicos,

c) Tornarem-se inodoros após 90 (noventa) minutos da aplicação;
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às larvas de moscas não
d) Aqueles aplicados nos espelhos d'água para combate
deverão ser nocivos às plantas e peixes,
árvores e gramados.
e) Não danificar ou causar a morte das plantas dos canteiros,

Os produtos utilizados, além de obedecer às exigências prescritas no item anterior,
deverão ser de primeira qualidade e devidamente licenciados pela entidade sanitária
pública competente.

CLÁUSULA QUARTA - SÃO ENCARGOS DO CONTRATANTE:
manifestada na
a) comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade
execução do Contrato;
b) supervisionar a execução do Contrato;
c) efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA DOS PRAZOS - Serão observados os seguintes prazos

no presente

contrato:
a) Os serviços deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias
b) O contrato terá sua vigência de 03 (três) meses.

CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO - O pagamento será realizado após aceitação pela

de nota fiscal e
equipe técnica da Prefeitura municipal de Aramari, mediante apresentação
apresentação de documentação legal.
de Aramari
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado pela Prefeitura municipal
após a Secretaria Municipal de Saúde atestar à efetiva e realização dos serviços prestado
com comprovação de medição e acompanhada da devida nota fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS- Correrão

por conta

exclusiva da CONTRATADA:

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação;
de seguros e
b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios
necessárias.
se
façam
acidentes pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que
serão descontados da
na
a
fonte,
c) Os encargos sujeitos, por disposição legal, retenção
respectiva fatura.

CLÁUSULA OITAVOA DA FISCALIZAÇÃO

- A Secretaria municipal de Saúde designará

para acompanhar a execução do Contrato.

CLÁUSULA NONA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes da
contratação objeto desta licitação correrão pela Dotação Orçamentária
z

UNIDADE

DOTAÇÃO

0304

2007/4000

ELEMENTO DE

DESPESA

FONTE

33.90.39.00

114

R$
18.038,08

através de
Parágrafo Primeiro - O Contrato poderá ser alterado com a devida justificativa,
Termo Aditivo aprovado pela Prefeitura municipal de Aramari, nos termos do artigo 65 da
Lei nº 8.666/93.
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Parágrafo Segundo -

A

CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente

O

objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA DA VIGÊNCIA - O presente Contrato terá vigência da data da sua
assinatura até 31 de dezembro de 2020.

12.1 A contratada ficará sujeita,
de
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Prefeitura municipal de Aramari,
das
sem prejuízo
inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação,
às seguintes
e
à
defesa,
ampla
prévia
responsabilidades civil e criminal, assegurada

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES

—

penalidades:

a) advertência;
b) multa de:
incidente cumulativamente
1. 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e/ou falha cometida,
sobre o valor total do contrato.
Il. 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 60
do contrato.
(sessenta) dias corridos, incidentes cumulativamente sobre O valor total
de 30
WI. 10% (dez por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo
do contrato.
(trinta) dias corridos, incidentes cumulativamente sobre o valor total
IV. 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência.
contratar
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.
41.1.2 As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do subitem 12.1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente à pena de multa.
41.1.3 A penalidade prevista na alinea "c" do subitem 12.1 também poderá ser aplicada à
definitiva por
adjudicatária ou ao licitante, conforme o caso, que tenha sofrido condenação
fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação
ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.
41.2 A Prefeitura municipal de Aramari, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-

se o direito de reter o valor contra o crédito gerado pela Contratada, independentemente de
notificação extrajudicial.
41.3 Caso a licitante contratada não tenha nenhum valor a receber da Prefeitura municipal
de Aramari, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua
não sendo efetuado o
intimação, para efetuar o pagamento da muita. Após esse prazo,
os seus dados ao
pagamento, a Prefeitura municipal de Aramari encaminhará
ativa da Prefeitura municipal de
departamento competente, para que seja inscrito na divida
Aramari, podendo ainda proceder á cobrança judicial da multa.
41.4 As obrigações desta licitação a serem firmadas entre Prefeitura municipal de Aramari
e o licitante vencedor, serão formalizadas através de contrato, observando-se as condições
estabelecidas neste Edital, seus Anexos e na legislação vigente.
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41.5 A Prefeitura municipal de Aramari convocará formalmente o proponente adjudicatário
dias úteis contados da data de
para assinar contrato, dentro do prazo de 03 (três)

convocação.
141.6 O prazo estipulado no item 12.5 poderá ser prorrogado uma vez por igual período,
o seu transcurso e desde que
quando solicitado pelo proponente adjudicatário durante
ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente aceito pela Prefeitura municipal
de Aramari.
41.7 A Prefeitura municipal de Aramari poderá, quando o convocado não assinar O
contrato, no prazo e condições estabelecidas por este Edital, convocar os proponentes
em
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, tudo
conformidade com este ato convocatório, ou ainda, revogar a presente licitação, a seu
critério.
141.8

A Prefeitura municipal de Aramari, cumulativamente, poderá:

a) Reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pela contratada,
a obrigação a que esta tiver dado causa,
b) Abater o valor da multa diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.
c) Advertir por escrito qualquer conduta e/ou fornecimento julgado inadequado.

de
d) Declarar a suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração,
acordo com o disposto no Inciso Ill, art. 87 da Lei n.º 8666/93;
11.9 Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual
no prazo de 5
penalidade, a licitante contratada será notificada a apresentar defesa prévia,
o exercício
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, de forma a garantir
dos princípios do contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO A critério do CONTRATANTE, caberá

rescisão contratual independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos
elencados nos incisos a XIl e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
|

No caso de rescisão unilateral, por inadimplência da
CONTRATADA, a mesma caberá receber o valor dos serviços prestados no limite do que já
fora executado e atestado pela fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -

Parágrafo Único - Fica

o

CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem

direito, inclusive a garantia prestada, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -

No caso de rescisão bilateral, à

CONTRATADA terá

direito a receber o valor dos serviços executados e atestados pela fiscalização, e o que lhe
couber conforme art. 79 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Em qualquer das hipóteses suscitadas, CONTRATADO
não reembolsará ou pagará à CONTRATADA qualquer indenização ou outros direitos a
o

seus e

ados por força da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA PUBLICAÇÃO- A CONTRATANTE providenciará a

forma resumida, em obediência ao
publicação deste Contrato na imprensa oficial, em
disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
18.1 Fica eleito o Foro da Cidade Alagoinhas, Estado da Bahia, como o competente para
a
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 03 (três)

vias de igual teor.

Aramari, 08 de outubro de 2020.

Prefeitura de Aramari Municipal

CONTRATANTE
Município de Aramari

+

ODELO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI.

CONTRATADA

NOME:

CPF:GSY4R IS

SDS- EA.

Paunsclade dio Sande Chant
NOME:
CPF:
U9S 445 - (9

JÁ

EA
Mid
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ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 084-2020-DL
(RESUMO)
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, por determinação do
Excelentíssimo Senhor Fidel Carlos Souza Dantas, Prefeito Municipal de Aramari, em
cumprimento ao Art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93, é feita a publicação na

imprensa oficial do Município, do resumo do contrato nº 084-2020, tendo como objeto

contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de sanitização
e desinfecção de ambientes para eliminação de vírus (COVID 19) nesse período
de pandemia, através da Dispensa de Licitação 037-2020. CONTRATADO: MODELO
SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI. O valor Global é de R$ 18.038,08 (Dezoito mil trinta
e oito reais e oito centavos). Data da Assinatura 08 de outubro de 2020.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim
Antônio Luiz Cardoso Dantas - Secretário de Administração.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAMARI/BA, Estado de Bahia, em 08 de outubro de 2020..

BN

Antonio Luiz Cardoso Dantas
Secretário de Administração

Diário Oficial do

i

Aramari

Quinta-feira
5 de Novembro de 2020
5- Ano - Nº 1102
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ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 084-2020-DL
(RESUMO)
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, por determinação do
Excelentíssimo Senhor Fidel Carlos Souza Dantas, Prefeito Municipal de Aramari, em
cumprimento ao Art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93, é feita a publicação na
imprensa oficial do Município, do resumo do contrato nº 084-2020, tendo como objeto

contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de sanitização
e desinfecção de ambientes para eliminação de vírus (COVID 19) nesse período
de pandemia, através da Dispensa de Licitação 037-2020. CONTRATADO: MODELO

SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI. O valor Global é de R$ 18.038,08 (Dezoito mil trinta
e oito reais e oito centavos). Data da Assinatura 08 de outubro de 2020.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim
Antônio Luiz Cardoso Dantas - Secretário de Administração.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAMARI/BA, Estado de Bahia, em 08 de outubro de 2020.

Antonio Luiz Cardoso Dantas
Secretário de Administração

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XW18EOONJ7VT8YTYARDACA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

