PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramal 232/233

Contrato nº 340/2018
Contratação de empresa para a prestação de
serviços de pesagem dos caminhões/veículos que
executam coleta de resíduos sólidos urbanos e
outras pesagens necessárias, que fazem o
Município de Itaqui e a empresa Bedinot
Comércio e Representações Ltda.
Pelo presente instrumento particular
de CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE
ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento
Gonçalves, nº 335, denominado neste ato como CONTRATANTE, representado
pelo Prefeito JARBAS DA SILVA MARTINI , brasileiro, maior, casado,
residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 130.631.970-68 e
portador da Carteira de Identidade nº 7023879906, e do outro lado a empresa
BEDINOT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº
11.473.835/0001-85, com sede na Rua Santos Pedroso, nº 271, Bairro
Cerrinho Dois Umbús, na cidade de Itaqui/RS, neste ato representada por seu
sócio administrador MAURICIO BELMONTE BEDINOT , agricultor, inscrito no
CPF sob nº 005.058.740-40 e RG nº 7064055127, residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominada CONTRATADO , tendo em vista o
Processo Administrativo nº 199.565/2017, a Lei nº 10.520/2002, Decreto
Municipal nº 4.728/2005, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93,
perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o presente
contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato a prestação de
serviço de Pesagem dos Caminhões/veículos que executam a coleta de
Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Itaqui.
Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo, deverá a contratada realizar outras
pesagens necessárias ao Município de Itaqui, desde que previamente
autorizada pela Contratante e sem pagamento de quaisquer adicionais.
Parágrafo Segundo: Os referidos serviços deverão ser executados de
segunda-feira a sábado, inclusive feriados, no horário compreendido das 07
às 24 horas.
Parágrafo Terceiro: A balança que efetuará a pesagem dos caminhões de
coleta, deve estar instalada dentro do perímetro Urbano de Itaqui e deverá
possuir sistema eletrônico de pesagem.
Parágrafo Quarto: A fiscalização do contrato será exercida, conforme
declaração de fl. 28 do Processo Administrativo nº 199.565/2017, por conta
dos seguintes servidores: gestor José Belizário Lopes de Lopes, fiscal Luiz
Felipe Sanchotene Pinto e suplente Fabiano Virgili Calvano .
Parágrafo Quinto: As comunicações entre as partes, relacionadas com o
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão feitas sempre por
escrito e devem ser dirigidas ao Fiscal e Gestor do Contrato e, por parte da
contratada, através do preposto José Mauricio Bedinot.
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CLÁUSULA SEGUNDA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela
prestação do serviço de que trata o presente contrato, a importância fixa e
mensal de R$ 5.501,78 (Cinco mil quinhentos e um reais e setenta e oito
centavos).
Parágrafo Primeiro: Conforme os termos da proposta apresentada, obriga-se
a Contratada a manter o preço ofertado de pesagem mensal, mesmo que seja
maior que a média estimada a quantidade diária de pesagem, não sofrendo
influência no preço mensal pago.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E REAJUSTE
3.1. O Pagamento será efetuado em até 30 dias úteis após a apresentação da
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo recebedor ou gestor do contrato.
3.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a
concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais
aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticados do mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avenca, nos termos da alínea “d”, II, do art. 65 da Lei 8666/93.
3.3. O preço ofertado será reajustado anualmente (12 meses da data da
assinatura do contrato) pelo IGP-M (índice Geral de Preço do Mercado) da
Fundação Getúlio Vargas ou algum outro que venha a substituí-lo.
3.4. Ficam suspensas quaisquer formas de reajuste pelo período de 01(um)
ano de acordo com a Legislação em vigor, salvo disposição ulterior em
contrário na Legislação Federal.
CLÁUSULA QUARTA – A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá
conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o
número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e
posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
CLÁUSULA QUINTA – Para o efetivo pagamento, as faturas/Notas Fiscais
deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para
o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço,
com seus respectivos comprovantes de pagamento, bem como cópia GFIP com
seus respectivos Relatórios (Protocolo de envio e RE).
CLÁUSULA SEXTA
6.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1.1. Os serviços serão acompanhados, fiscalizados, atestados e avaliados
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, devendo os mesmos anotar,
em registros próprios, todas as ocorrências relacionadas à execução do
objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
6.2.2. Encaminhar, quando for o caso, reclamações ao preposto da empresa,
para fins de melhoramento e adequação dos serviços prestados.
6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.2.1. A contratada deverá manter os serviços em perfeito funcionamento,
com os funcionários sob sua supervisão e responsabilidade. Para tanto,
deverá manter o Preposto José Mauricio Bedinot para fins de intermediação
de quaisquer reclamações e questões relativas ao serviço prestado.
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6.2.2. Ao término de cada mês, deverá a contratada apresentar um relatório
geral devendo conter data, hora, placa do caminhão, motorista
responsável, funcionário que realizou a pesagem, peso e o número do
ticket referente.
6.2.3. Sempre que instada pela contratante, deverá a contatada prestar contas
do controle de pesagem realizado, bem como esclarecimentos sobre os
serviços objeto deste contrato quando necessário.
6.2.4. A contratada deverá manter suas expensas câmeras de vigilância e
monitoramento do local de pesagem, cujas especificações deverão ser
previamente verificadas e aprovadas junto ao apoio técnico do NTI (Núcleo
de Tecnologia e Informação), devendo o acesso ser disponibilizado, sem
custos adicionais, ao Município de Itaqui, mediante sistema informatizado de
internet e/ou gravações (mídias), para fins de fiscalização e controle das
pesagens que realizadas. A contratada deverá armazenar os dados pelo
período mínimo de 90 dias e apresentar sempre que solicitado.
6.2.5. A aferição da balança, com sistema eletrônico de pesagem, deverá
estar certificada pelo INMETRO, bem como deverá ser regularmente aferida
conforme as exigências do INMETRO.
6.2.6. Poderá a contratante exigir a documentação referente à certificação do
INMETRO a qualquer momento, para fins de comprovação da regularidade dos
equipamentos.
6.2.7. Realizar os serviços nas especificações e com a qualidade exigida no
Edital na forma solicitada, devendo garantir um serviço de boa qualidade;
6.2.8. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou
indiretamente, sobre o produto fornecido;
6.2.9. Manter, durante o contrato, as mesmas condições de habilitação;
6.2.10. Realizar todos os serviços, no preço, prazo e forma estipulados na
proposta.
6.2.11. Realizar os serviços dentro dos padrões exigidos neste edital.
6.2.12. Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal e criminal por
quaisquer danos, materiais ou pessoais causados a terceiros.
6.2.13. Arcar com todas as despesas de pagamentos de tributos, despesas de
alimentação, deslocamentos, hospedagens, impostos, taxas e demais
obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária e
criminal, acaso devidos em decorrência da presente prestação de serviço,
dentre outras.
6.2.14. Caberá à empresa contratada providenciar e selecionar, a seu
exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão de obra necessária a
execução do objeto do presente contrato, respondendo por todos os encargos
trabalhistas, previdenciários e sociais, não tendo os mesmos, vínculo
empregatício algum com a Prefeitura Municipal contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – Pela inexecução total ou parcial do contrato o
MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
penalidades devidamente previstas no item 14, nas seguintes hipóteses e
dosimetria:
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Parágrafo Primeiro: Executar o contrato com irregularidades, passíveis de
correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
Parágrafo Segundo: executar o contrato com atraso injustificado, até o limite
de 5 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução
contratual: advertência e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
Parágrafo Terceiro: Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 10%
sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
Parágrafo Quarto: Inexecução total do contrato: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5%
sobre o valor atualizado do contrato;
Parágrafo Quinto: Causar prejuízo material resultante diretamente de
execução contratual: d eclaração de inidoneidade cumulada com a suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
Parágrafo Sexto: As penalidades serão registradas no cadastro da
contratada, quando for o caso.
Parágrafo Sétimo: Nenhum pagamento será efetuado pela Administração
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for
imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
Parágrafo Oitavo: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer
uma das razões constantes do Art. 78, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – O serviço descrito no Termo de Referência (Anexo I)
deverá ser iniciado no prazo de 24 horas após a assinatura do contrato.
Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência do contrato será até 31 de
dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por 60 meses a critério da
Administração, mediante termo aditivo com a justificativa fundamenta da
Secretaria responsável e autorização do Poder Executivo.
Parágrafo Segundo: As despesas decorrentes desta contratação serão
suportadas pela seguinte dotação orçamentária:
Órgão 08 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Unidade 01 – Departamento de Atividades Públicas
Projeto/Atividade: 1009 – Coleta Coletiva e Remodelagem Usina de Lixo
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Engenharia – PJ
Recurso: 01 – Livre
Reduzido: 3089
Solicitação de compras nº 158388.
CLÁUSULA NONA – O presente contrato está vinculado ao Pregão Presencial
nº 004/2018, à proposta do vencedor, a Lei nº 10.520/2002, ao Decreto
Municipal nº 4.728/2005, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA – Para questões de litígios decorrentes do presente
contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui, com exclusão de qualquer
outro, por mais especializada que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente as
testemunhas abaixo firmadas, a tudo presentes.

Itaqui, 10 de Maio de 2018.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito

BEDINOT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Mauricio Belmonte Bedinot
Sócio Administrador

Testemunhas:
__________________________________

___________________________________

CPF nº: ____.____.____-___

CPF nº: ____.____.____-___
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