
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

CONTRATO N° 042/2019

Termo de Contrato que entre si celebram o
Município de ilhéus - Estado da Bahia,
inscrita CNPJ n° 13.672.597/0001-62 e CTA

EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no
CNPJ n® 08.366.615/0001-48, para os fins que
especifica.

O MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
o n° 13.672.597/0001-62, com sede na Av. Brasil, n° 90, Bairro da Conquista, Ilhéus/BA, CEP.;
45.650-290, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, MARIO ALEXANDRE CORRÊA
DE SOUSA, brasileiro, residente e domiciliado no Condomínio Aldeia Atlântida, n. 179, bairro
Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus/BA, CEP.: 45.655-901. portador do RG n". 04713484 31
SSP/BA e CPF n°. 843.090.834-04. doravante denominado CONTRATANTE, celebra o
presente Contrato com CONTRATANTE, e do outro lado, CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI,
estabelecida a Rua Bombeiro Eliezer de Alexandrino, 02, Térreo, Boca do Rio, Salvador/BAÍ
CEP 41.710-790, CNPJ: 08.366,615/0001-48. doravante designado simplesmente contratado,
neste ato representada pelo Sr. HELDER DE OLIVEIRA ALVES, brasileiro, portador da Cédula
de Identidade n" 0490326820 - expedida pela SSP/BA, e, inscrito no CPF/MF n° 045.778.837-
24, residente e domiciliado na Avenida Oceânica, Condomínio Vila do Mar, Apt. 203, Ondina,
CEP 40.170-010, Salvador/BA, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente
Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Do Objeto
1-1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada para execução dos serviços de coleta e
transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais, limpeza e desobstrução de
redes de drenagem e galerias de águas pluviais com equipamentos de vácuo e alta pressão,
lavagem e desinfecçâo de feiras livres e vias, limpeza de praias

Cláusula Segunda - Pressupostos Jurídicos e Administrativos
2,1. O presente contrato decorre do procedimento administrativo n° 001562/2019, Termo de
Dispensa de Licitação n® 006/2019, homologado em 14/03/2019, regido pelo disposto na Lei n°
8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Cláusula Terceira - Da Vinculação
3.1. Os termos do presente Contrato deverão ser cumpridos fielmente pelas partes, de acordo
com as condições avençadas no termo de referência, com o disposto na legislação aplicável.

Cláusula Quarta - Dos Preços
4.1. O valor da presente contratação é de R$ 3.600.657,00 (três milhões seiscentos mil
seiscentos e cinqüenta e sete reais), conforme descriminado em anexo, o qual foi ofertado na
proposta de preços da empresa vencedora, estando nele incluídos todos os impostos e demais
encargos incidentes.

4.2. O valor global previsto neste contrato, referente aos serviços pactuados, é destinado ao/
pagamento de insumos e pessoal, sendo que 80% do valor total se refere a INSUMOS e 20 %
a DESPESAS COM PESSOAL.

Cláusula Quinta - Da Vigência
5,1, O presente Contrato terá vigência d^03 (três) meses, a partir da data de sua assinatura.
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